
Επαναπροκήρυξη  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διαγωνισμού 
για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου  

 

«Επενδύσεις όψεων/προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσανίδας για επικάλυψη 
τοιχοποιίας, επενδύσεις όψεων, εργασίες χρωματισμού εξωτερικών επιφανειών με 

τσιμεντόχρωμα» της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 
 

Υποέργων 12 και 13 της Πράξης με MIS/ΟΠΣ 5034917 
 

 [ αρ. Διακήρυξης  10/2023 -  αρ. πρωτοκόλλου 1171/ 16-03-2023 ] 
 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή 
Το  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αριστοτέλους 27,  Τ.Κ. 54624 ,  Τηλ.: 
2310 271340, E-mail: grammateia@epethe.gr, Ιστοσελίδα: www.eeth.gr 
 
2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Ταξινόμηση κατά CPV: CPV: 45000000-7 45324000-4,  
45442110-1 
 
3. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση: 

 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων 
πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( 10.594,25 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.543,75 € ,ΦΠΑ ύψους: 
1.284,09 €), με δικαίωμα προαίρεσης έως -20% σε περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε σχέση με τις καταμετρημένες την στιγμή του 
Διαγωνισμού. 
 
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Κωδ. Πράξης Ενάριθμου 2019ΣΕ11910068. 
Η σύμβαση εντάσσεται στα υποέργα Νο 12 και 13 «Επενδύσεις όψεων/προμήθεια και 
τοποθέτηση τσιμεντοσανίδας για επικάλυψη τοιχοποιίας, επενδύσεις όψεων, εργασίες 
χρωματισμού εξωτερικών επιφανειών με τσιμεντόχρωμα» της Πράξης «Ανοικτό  Κέντρο 
Εμπορίου Δήμου Βόλβης » η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με βάση την 
απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4300/1462/Α3-28/6/2019.Απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την πράξη με αρ. πρωτ. 
2062 / Β1 / 492και έχει λάβει κωδικό MIS 5034917. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
Η πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»με Κωδικό 
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ΟΠΣ 5034917 με συνολικό προϋπολογισμό 1.808.793,08 €  και συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΤΠΑ. 

 
4. Αντικείμενο του έργου  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Επένδυση όψεων /προμήθεια και τοποθέτηση 
τσιμεντοσανίδας για επικάλυψη τοιχοποιίας, με τσιμεντοσανίδα, Χρωματισμός εξωτερικών 
επιφανειών με τσιμεντόχρωμα, επιφάνειας. Πλήρης περιγραφή του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 
 

5. Διάρκεια υλοποίησης του έργου  
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 
την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ με δικαίωμα παράτασης όχι πέραν της λήξης του 
προγράμματος. 
 
 

6.     Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις 
 Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  

Δημοσίων  Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  
 Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με συστημικό αριθμό 

…… 
 Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

http://www.eeth.gr  
 H Προκήρυξη είναι δημοσιευμένη στις εφημερίδες: Επτά Ημέρες, Τύπος Θεσσαλονίκης , 

Η Θεσσαλονίκη Σήμερα 
 

7.     Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 
απευθείας ανάθεση αρθ.118 ν.4412/2016,  
 

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 03/04/2023  και ώρα 14:00μ.μ. 
 
 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά 
βάσει τιμής. 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΕΘ 
ΜΙΧΑΛΗΣ  ΖΟΡΠΙΔΗΣ 
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