
 
 

 
Επανάληψη Πρόσκλησης 

 
Ανοιχτή Πρόσκληση για την ανάθεση έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας ή και ηλεκτρονικών 
βεβαιώσεων από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Συνδικαιούχο της Πράξης  

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης» με Κωδικό ΟΠΣ 5034917 

 
Αναθέτουσα Αρχή 
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αριστοτέλους 27,  Τ.Κ. 54624,  Τηλ.: 
2310227390, E-mail: anaptixiaki3@epepthe.gr, Ιστοσελίδα : www.eeth.gr  
Απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος  
 
Προϋπολογισμός της προμήθειας - χρηματοδότηση: 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου 11 είναι 17.400,00€ (με ΦΠΑ) . Θα απαιτηθούν 
116 βεβαιώσεις του άρθρου 30 του Ν4495/17. Όπως προκύπτει η αμοιβή που 
προβλέπεται ανά βεβαίωση είναι 150,00 (εκατόν πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (24%). 
Η πρόσκληση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Δήμου Βόλβης» με κωδικό ΟΠΣ 5034917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  
σε μηχανικούς ή τεχνικές εταιρείες  για την ανάθεση του 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(ΦΕΚΒ’/4520) ή ηλεκτρονικής 
βεβαίωσης αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού 
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Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν4495/17 (ΦΕΚ167Α)  όπως 
αυτό ισχύει σήμερα, για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων της Πράξης «Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης» ,  

 Συγκεκριμένα το έργο αφορά την διαμόρφωση των προσόψεων το καταστημάτων εντός του 
περιοχής παρέμβαση του Δήμου Βόλβης. 

Άμεσος στόχος του έργου είναι η τόνωση του τοπικού εμπορίου και η γενικότερη αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής παρέμβασης, η οποία περικλείεται από τις οδούς 
Αλ.Παναγούλη, Γεννηματά, Ελλησπόντου, Επτανήσου, Μακεδονομάχων, Ν. Πλαστήρα-Ν. 
Οφθαλμίδη και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Η εν λόγω περιοχή περιλαμβάνει τμήμα δομημένου 
αστικού ιστού, όπου αναπτύσσονται οι εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και χώρους αστικού 
πρασίνου και ελεύθερους χώρους, υπηρεσίες διοίκησης, πολιτιστικές λειτουργίες κλπ. 
Αποτελεί το κέντρο της εμπορικής δραστηριότητας του Σταυρού. 

 
 Διάθεση της Πρόσκλησης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις 
Η Πρόσκληση θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr. 
Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.eeth.gr 
 
 Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης 
Οι φάκελοι συμμετοχής σφραγισμένοι θα αποσταλούν ή θα κατατεθούν στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οδός Αριστοτέλους 27, 
ΤΚ 54624 με την ένδειξη: 

΄΄ Αίτηση συμμετοχής για την  Πρόσκληση ανάθεσης έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας ή 
και ηλεκτρονικών βεβαιώσεων από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
Συνδικαιούχο της Πράξης  «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης» με Κωδικό ΟΠΣ 
5034917 ΄΄ 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ  
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