
                                                                                     
  

 
    Αρ.Πρωτ.: 1223 

                                                                     Πρέβεζα, 16/10/2020 

 

Επαναπροκήρυξη Ανοιχτής Πρόσκλησης  για την ανάθεση έκδοσης Αδειών μικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο 
Πρέβεζας Συνδικαιούχο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 (Υποέργο 18) 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

 Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) 
για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική 
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ). 

 Τη με αρ. πρωτ. 4383/1445/Α3/28.6.2019 (ΑΔΑ:  ΩΜ5Π465ΧΙ8-Γ6Ε) Απόφαση για την ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Πρέβεζας», όπως ισχύει 

 Τη με αριθμ. 8/11.11.2019 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για την αποδοχή των όρων 
ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», την ένταξη στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 
του ποσού δημοσίας δαπάνης που αναλογεί στον Συνδικαιούχο (Επιμελητήριο Πρέβεζας) και αναφέρεται στην πράξη «Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020», την εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. Ιωάννη Μπούρη για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην 
υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»  
 
   απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

 

σε μηχανικούς ή τεχνικές εταιρείες με έδρα την Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας για την ανάθεση έργου  για χορήγηση   Έγκρισης 

Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1843/Β` 13.5.2020 σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 

Υπουργικής απόφασης καθώς και συμπλήρωση και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017(ΦΕΚ Β΄ 4520) για 

λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» . 

 
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη διαμόρφωση των προσόψεων των καταστημάτων εντός  του παραδοσιακού οικισμού της πόλης και 

απαιτείται συνυπογραφή Αρχιτέκτονα μηχανικού,  το κόστος του οποίου επιβαρύνει τον εκάστοτε Πολιτικό μηχανικό και ο οποίος 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή αυτού.  

Οι συνολικές εργασίες προσδιορίζονται και εξειδικεύονται ανά ωφελούμενη  επιχείρηση και ενδεικτικά σας παραθέτουμε τις  

παρακάτω  εργασίες : 

Αποξήλωση υφιστάμενων στεγάστρων 

Τοποθέτηση νέων στεγάστρων στις προσόψεις των καταστημάτων 

Χρωματισμοί προσόψεων καταστημάτων 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση  φωτιστικών σωμάτων στις προσόψεις των καταστημάτων 

Προμήθεια και τοποθέτηση ανθοστηλών στους εξωτερικούς  χώρους  των καταστημάτων 

Κατά τη διάρκεια του έργου ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω εργασίες 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός  του υποέργου είναι 20.000 (με ΦΠΑ) και δεν δύναται  να ανατεθεί στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή/και 

εταιρεία η έκδοση περισσοτέρων των τριών (3) αδειών. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν A) Αίτηση ενδιαφέροντος  και Β) Αδεία άσκησης επαγγέλματος μηχανικού απαραίτητη 

προϋπόθεση ο μηχανικός να είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ . 

 είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω συστημένης επιστολής στην έδρα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας ,επί της Δωδώνης 47 Πρέβεζα 48100  
από τις 16/10/2020μέχρι τις   30/10/2020 και ώρα 12:00. 

    Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί υποβάλει μία και μοναδική αίτηση. 

 

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας   www.prevezachamber.gr, στη Διαύγεια και 

κοινοποιήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο  Ελλάδας , Παράρτημα Πρέβεζας. 

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 26820 29414 (εσωτ.3) κα Ιππολύτη Μακρή.  

 

 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

 
 
 

Ιωάννης Μπούρης 

http://www.prevezachamber.gr/


         
 

Ε.Π.: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία        1 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ :  

Προς: Επιμελητήριο Πρέβεζας Ημερομηνία 

../.. /2020 Ταχ. Δ/νση: Δωδώνης 47 

Ταχ. Κώδικας: 48100 

Τηλέφωνο: 26820 29414 

Fax: 26820 29283 

Email: info@prevezachamber.gr 

 
 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη ανάθεση έκδοσης Αδειών από το Επιμελητήριο Πρέβεζας Συνδικαιούχο της 
Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 (Υποέργο 18) 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηση συμμετοχής μου ως συνεργάτη στην υλοποίηση της Πράξης. 

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο 
 

Όνομα 
 

Όνομα πατρός 
 

Α. Δ. Ταυτότητας 
 

Ημερομηνία Γέννησης 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οδός, αριθμός 
 

Ταχ. Κώδικας 
 

Δήμος 
 

Σταθερό τηλέφωνο 
 

Κινητό τηλέφωνο 
 

E‐mail 
 

Συνημμένα σας υποβάλλω: 

 
1. 

Ο/Η ………………………………………….. 

(Υπογραφή) 

 
Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από το από το Επιμελητήριο Πρέβεζας με αποκλειστικό 
σκοπό την ανάθεση έκδοσης Αδειών από το Επιμελητήριο Πρέβεζας Συνδικαιούχο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 
5035056 (Υποέργο 18) 
 

 


