
                                                                                     
  

 
    Αρ.Πρωτ.: 1058 

                                                                     Πρέβεζα, 14-09-2020 

 

Ανοιχτι Πρόςκλθςθ για τθν ανάκεςθ ζκδοςθσ Αδειών μικρισ κλίμακασ από το Επιμελθτιριο Πρζβεηασ Συνδικαιοφχο 
τθσ Πράξθσ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Πρζβεηασ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 (Υποζργο 18) 

Το Επιμελθτιριο Πρζβεηασ, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Τισ κατά περίπτωςθ διατάξεισ που διζπουν το Δικαιοφχο 

 Τθν ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) ςε αντικατάςταςθ τθσ YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ3521) 
για τουσ Εκνικοφσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν - Ελζγχουσ νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργικι 
Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ (ΥΠΑΣΥΔ). 

 Τθ με αρ. πρωτ. 4383/1445/Α3/28.6.2019 (ΑΔΑ:  ΩΜ5Π465ΧΙ8-Γ6Ε) Απόφαςθ για τθν ζνταξθ τθσ Πράξθσ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου 
Πρζβεηασ», όπωσ ιςχφει 

 Τθ με αρικμ. 8/11.11.2019 ςχετικι Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Επιμελθτθρίου Πρζβεηασ για τθν αποδοχι των όρων 
ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Πρζβεηασ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020», τθν ζνταξθ ςτον προχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Πρζβεηασ 
του ποςοφ δθμοςίασ δαπάνθσ που αναλογεί ςτον Συνδικαιοφχο (Επιμελθτιριο Πρζβεηασ) και αναφζρεται ςτθν πράξθ «Ανοικτό Κζντρο 
Εμπορίου Διμου Πρζβεηασ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και 
Καινοτομία 2014-2020», τθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου κ. Ιωάννθ Μποφρθ για τθν υπογραφι κάκε εγγράφου που κα αφορά ςτθν 
υλοποίθςθ τθσ πράξθσ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Πρζβεηασ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020»  
 
   απευκφνει πρόςκλθςθ για εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ 

 

ςε μθχανικοφσ ι τεχνικζσ εταιρείεσ με ζδρα τθν Περιφερειακι ενότθτα Πρζβεηασ για τθν ανάκεςθ ζργου  για χοριγθςθ   Ζγκριςθσ 

Εργαςιϊν Δόμθςθσ Μικρισ Κλίμακασ (ΕΕΔΜΚ) ςφμφωνα με το ΦΕΚ 1843/Β` 13.5.2020 ςε αντικατάςταςθ τθσ 69701/4461/12-10-2018 

Υπουργικισ απόφαςθσ κακϊσ και ςυμπλιρωςθ και τροποποίθςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4495/2017(ΦΕΚ Βϋ 4520) για 

λογαριαςμό των ωφελοφμενων επιχειριςεων τθσ Πράξθσ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Πρζβεηασ» . 

 
Συγκεκριμζνα, το ζργο αφορά τθ διαμόρφωςθ των προςόψεων των καταςτθμάτων εντόσ  του παραδοςιακοφ οικιςμοφ τθσ πόλθσ και 

απαιτείται ςυνυπογραφι Αρχιτζκτονα μθχανικοφ,  το κόςτοσ του οποίου επιβαρφνει τον εκάςτοτε Πολιτικό μθχανικό και ο οποίοσ 

είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν επιλογι αυτοφ.  

Οι ςυνολικζσ εργαςίεσ προςδιορίηονται και εξειδικεφονται ανά ωφελοφμενθ  επιχείρθςθ και ενδεικτικά ςασ παρακζτουμε τισ  

παρακάτω  εργαςίεσ : 

Αποξιλωςθ υφιςτάμενων ςτεγάςτρων 

Τοποκζτθςθ νζων ςτεγάςτρων ςτισ προςόψεισ των καταςτθμάτων 

Χρωματιςμοί προςόψεων καταςτθμάτων 

Ηλεκτρολογικι εγκατάςταςθ και τοποκζτθςθ  φωτιςτικϊν ςωμάτων ςτισ προςόψεισ των καταςτθμάτων 

Προμικεια και τοποκζτθςθ ανκοςτθλϊν ςτουσ εξωτερικοφσ  χϊρουσ  των καταςτθμάτων 

Κατά τθ διάρκεια του ζργου ενδζχεται να προκφψουν περαιτζρω εργαςίεσ 

 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ  του υποζργου είναι 20.000 (με ΦΠΑ) και δεν δφναται  να ανατεκεί ςτο ίδιο φυςικό πρόςωπο ι/και 

εταιρεία θ ζκδοςθ περιςςοτζρων των τριϊν (3) αδειϊν. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν A) Αίτθςθ ενδιαφζροντοσ  και Β) Αδεία άςκθςθσ επαγγζλματοσ μθχανικοφ απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ ο μθχανικόσ να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα ΤΕΕ . 

 είτε αυτοπροςώπωσ είτε μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτθν ζδρα του Επιμελθτθρίου Πρζβεηασ ,επί τθσ Δωδώνθσ 47 Πρζβεηα 48100  
από τισ 14/09/2020μζχρι τισ   23/09/2020 και ώρα 12:00. 

    Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί υποβάλει μία και μοναδικι αίτθςθ. 

 

Η πρόςκλθςθ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Επιμελθτθρίου Πρζβεηασ   www.prevezachamber.gr, ςτθ Διαφγεια και 

κοινοποιικθκε ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο  Ελλάδασ , Παράρτθμα Πρζβεηασ. 

    Για πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν ςτο τθλζφωνο: 26820 29414 (εςωτ.3) κα Ιππολφτθ Μακρι.  

 

 
Ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Πρζβεηασ 

 
 
 

Ιωάννθσ Μποφρθσ 

http://www.prevezachamber.gr/


         
 

Ε.Π.: Ανταγωνιστικότητα Επισειπηματικότητα και Καινοτομία        1 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: Ανάπτςξη επισειπηματικότηταρ με Σομεακέρ πποτεπαιότητερ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ :  

Ποξπ: Επιμελητήριο Πρέβεζας Ημεοξμημία 

../.. /2020 Σαυ. Δ/μρη: Δωδώμηπ 47 

Σαυ. Κώδικαπ: 48100 

Σηλέτωμξ: 26820 29414 

Fax: 26820 29283 

Email: info@prevezachamber.gr 

 
 

Θζμα: Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθ ανάκεςθ ζκδοςθσ Αδειών από το Επιμελθτιριο Πρζβεηασ Συνδικαιοφχο τθσ 
Πράξθσ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Πρζβεηασ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 (Υποζργο 18) 

 

ΑΙΣΗΗ 

Παοακαλώ δευθείςε ςημ αίςηρη ρσμμεςξυήπ μξσ ωπ ρσμεογάςη ρςημ σλξπξίηρη ςηπ Ποάνηπ. 

Α. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ 

Δπώμσμξ 
 

Όμξμα 
 

Όμξμα παςοόπ 
 

Α. Δ. Σασςόςηςαπ 
 

Ημεοξμημία Γέμμηρηπ 
 

Β. ΣΟΙΦΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΥΙΑ – ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οδόπ, αοιθμόπ 
 

Σαυ. Κώδικαπ 
 

Δήμξπ 
 

ςαθεοό ςηλέτωμξ 
 

Κιμηςό ςηλέτωμξ 
 

E‐mail 
 

σμημμέμα ραπ σπξβάλλω: 

 
1. 

Ο/Η ………………………………………….. 

(Τπξγοατή) 

 
Η επεξεργαςία των ςτοιχείων που καταγράφονται ςτο Έντυπο Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ γίνεται από το από το Επιμελθτιριο Πρζβεηασ με αποκλειςτικό 
ςκοπό τθν ανάκεςθ ζκδοςθσ Αδειϊν από το Επιμελθτιριο Πρζβεηασ Συνδικαιοφχο τθσ Πράξθσ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Πρζβεηασ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5035056 (Υποζργο 18) 
 

 


