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Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  

Ταχ. Δ/νση: Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1 

Ταχ. Κώδικας: 30131  Αγρίνιο 

Τηλεφ. Κέντρο : 26410 74500 

Τηλεομοιοτυπικό: 26410  22590 

Ηλ.Ταχυδρομείο: contact@epimetol.gr 

Ιστοσελίδα: www.epimetol.gr 

Προς: 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

 

 

Πρόσκληση Νο. 6/2022 υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας έκδοσης αδειών 

μικρής κλίμακας ή ηλεκτρονικών βεβαιώσεων, στα πλαίσια υλοποίησης του ΥΠΟ έργου 10: 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, στα πλαίσια της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» 

(ΟΠΣ 5034833), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

 

Αγρίνιο, 07.07.2022 

Αρ. Πρωτ. : 3904 

 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανία, λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τον δικαιούχο 

• το ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της 

Eπιμελητηριακής Νομοθεσίας” 

• Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

• 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). 

• Την με αρ. πρωτ. 4276/1438/Α3/28.06.2019 (ΑΔΑ:  ΨΜ3Σ465ΧΙ8-2ΚΤ) Απόφαση 
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Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» και MIS 

5034833 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», καθώς και τη  με 

αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15.10.2019 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης των 65 Ενταγμένων 

Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» για διόρθωση 

στοιχείων των ΣΑ (ενάριθμοι), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

• Την με αριθμ. 6/21-10-2019 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034833 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», την ένταξη 

στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας του ποσού δημοσίας δαπάνης που 

αναλογεί στον Συνδικαιούχο (Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας) και αναφέρεται στην πράξη 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034833 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και την 

εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. Τσιχριτζή Παναγιώτη για την υπογραφή κάθε εγγράφου που 

θα αφορά στην υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5034833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

• Την από Ν.8/Θ.3Γ/Τ2/29-10-2018 απόφαση  Δ.Ε, ορισμού υπεύθυνου έργου , στην 

πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034833 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020), 

• Την από Ν11/Θ10,11/17-06-2020 απόφαση Δ.Ε, ορισμού επιτροπής διαγωνισμών & 

ενστάσεων, καθώς και επιτροπής παραλαβής της πράξης, «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 

Ναυπακτίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5034833, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

• Την Νο.8Θ.7/11.04.2022 Απόφαση  Δ.Ε., έγκρισης, Πρωτογενούς Αιτήματος του 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για διάθεση πίστωσης, για 

το ΥΠΟ έργο 10, ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, στο εγκεκριμένο έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 

Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ 5034833 και της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

• Την Νο.15/Θ13/6.07.2022 απόφαση  Δ.Ε., έγκρισης, του Ν1.4.7.2022 πρακτικού 

επιτροπής διαγωνισμού στα πλαίσια της με αριθμό πρωτ. 3500/21-06-2022, πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υλοποίησης ενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο, «ΕΚΔΟΣΗ 

ΑΔΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», στα πλαίσια της πράξης, «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 

Ναυπακτίας» (ΟΠΣ 5034833), και έγκρισης νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

• το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, 

 

ΑΔΑ: ΩΤΙΠ469ΗΕΖ-ΩΤ1



 

                                                                                                                             

3 
 

 

απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος  

σε αρχιτέκτονες, για παροχή υπηρεσιών έκδοσης έγκρισης εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας 

(ΕΕΔΜΚ) ή  ηλεκτρονικών βεβαιώσεων, 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) και σύμφωνα με το άρθρο 

118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για λογαριασμό των ωφελούμενων 

επιχειρήσεων της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας»  (ΟΠΣ 5037639), του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020», με μέγιστο αριθμό 3 ανά αρχιτέκτονα. 

 

Συγκεκριμένα το έργο αφορά την διαμόρφωση των προσόψεων το καταστημάτων εντός του περιοχής 

παρέμβασης του Δήμου Ναυπάκτου. Η επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης για την ανάπτυξη του 

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας βρίσκεται κεντρικά του οικισμού, και 

συμπεριλαμβάνει της οδούς οδοί Τζαβέλλα, Ν. Μπότσαρη και οι κάθετοι οδοί αυτών, Σισμάνη, 

Γελαού, Νόβα, Πλαστήρα, Επισκόπου Δαυίδ και Ψαρού. Η περιοχή μελέτης συνεχίζει στην επέκταση 

των 2 πρώτων οδών δηλαδή στη Λεωφόρο Αθηνών, Ιντζέ και Θ. Νόβα καθώς και στις καθέτους 

αυτών Μακκάση, Αρβανίτη και Κορυδαλλέως. Η συνολική έκταση της περιοχής είναι περίπου 

134,159 m2. Αναλυτικότερα οι οδοί της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζονται στον Πίνακα1.  

 

Πίνακας 1: Παρουσίαση των οδικών τμημάτων περιοχής παρέμβασης ΑΝ 

Οδός  Οδικό Τμήμα  Μήκος (m)  

Τζαβέλλα  Καναβού– Ψαρού  440  

Ν. Μπότσαρη  Λιμάνι – Ψαρού  450  

Σισμάνη  Τζαβέλλα – Ν. Μπότσαρη  65  

Αγελαού  Τζαβέλλα – Ν. Μπότσαρη  65  

Νόβα  Τζαβέλλα – Ν. Μπότσαρη  65  

Πλαστήρα  Τζαβέλλα – Ν. Μπότσαρη  70  

Επισκόπου Δαυίδ  Τζαβέλλα – Ν. Μπότσαρη  65  

Δημητρίου Ψαρρού  Τζαβέλλα – Αποκαύκου  150  

Λεωφ. Αθηνών  Ψαρρού – Πλ. Οξύλλου  600  

Ιντζέ  Ψαρρού – Αρβανίτη  150  

Θ. Νόβα  Αρβανίτη – Φιλελλήνων  280  

Μακκάση  Λεωφ. Αθηνών - Ιντζέ  70  

Αρβανίτη  Λεωφ. Αθηνών – Θ. Νόβα  70  

Κορυδαλλέως  Λεωφ. Αθηνών – Λεωφ. Καθόδου Δωριέων  175  
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Σύνολο:   2.720  

Οι  συνολικές εργασίες προσδιορίζονται και εξειδικεύονται ανά ωφελούμενη επιχείρηση και 

ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες πιθανές από αυτές εργασίες: 

 

• Εργασίες επιχρωματισμού ή αποκατάστασης λιθοδομής εξωτερικών όψεων καταστημάτων. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων ξύλινων επιγραφών, σε συνδυασμό με φυτοδοχεία 

και κατασκευές οπού είναι εφικτό ανάρτησης αναρριχώμενων φυτών, με σύνδεση με σύστημα 

άρδευσης 

• Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων. 

• Απόκρυψη στοιχείων που δεν μπορούν να απομακρυνθούν & απομάκρυνση στοιχείων που 

υποβαθμίζουν την αισθητική συνέπεια των όψεων. 

• Κατά την διάρκεια του έργου ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω εργασίες  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου είναι 20.000,00 € (με ΦΠΑ) και δεν δύναται να ανατεθεί 

στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή/και εταιρεία η έκδοση περισσοτέρων των τριών (3) αδειών ή 

ηλεκτρονικών βεβαιώσεων. Το κόστος ανά εκδιδόμενη άδεια ή ηλεκτρονική βεβαίωση θα υπολογιστεί 

κατά περίπτωση, με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε παρέμβασης, αλλά όσο αφορά την έκδοση 

αδείας Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

240,00€ (με το ΦΠΑ) και  ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 140,0€ 

(με το ΦΠΑ). 

 

Τα παρακάτω Απαιτούμενα Προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην 

παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού.: 

 

1) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση. 

2) Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:  

Α) Αίτηση ενδιαφέροντος, 

Β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

αντίστοιχη εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ), 

Γ) Αντίγραφα 3 τουλάχιστον οικοδομικών αδειών που έχουν εκδώσει ή αντίστοιχων 

Αδειών Μικρής Κλίμακας, 

 

, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω συστημένης επιστολής στην έδρα του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνιο 30131 από τις 07/07/2022 έως τις 

25/07/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. 
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Επιπλέον απαιτούνται ορισμένα Επιθυμητά Προσόντα, η μοριοδότηση των οποίων περιγράφεται 

παρακάτω : 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μόρια  

1 Βαθμός πτυχίου Ο βαθμός πολλαπλασιάζεται επί 3 
Μέχρι 30 

μόρια 

2 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Συναφών 

Σπουδών 

Βαθμολογείται μόνον ένας 

μεταπτυχιακός τίτλος 
20 μόρια  

3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος μη σχετικός με το 

αντικείμενο 

Βαθμολογείται μόνον ένας 

μεταπτυχιακός τίτλος 
10 μόρια 

4 

Εργασιακή εμπειρία 

Για κάθε 1 έτος τεκμηριωμένης 

εμπειρίας  (Αρχική έναρξη 

εργασιών: 2 βαθμοί ανά έτος (έως 

20 έτη) 

Μέχρι 40 

μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η μοριοδότηση  θα προσδιορίσει την σειρά κατάταξης τους σε πίνακα μητρώου (σειρά 

προτεραιότητας) ανάθεσης έργου. Τα υπό ανάθεση έργα θα ανατεθούν στους συμμετέχοντες κατά 

σειρά με βάση τον πίνακα μητρώου και σε αριθμό επιλογής του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 

Σε περίπτωση που δεν αρκούν τα τελικά υπό ανάθεση έργα για το σύνολο των συμμετεχόντων, δεν 

διατηρούν αυτοί κανένα δικαίωμα αποζημίωσης από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.   

 

Τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι απλά και ευανάγνωστα εάν πρόκειται για έκδοση από ελληνικό 

δημόσιο φορέα. Τα ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της πρόσκλησης.  Φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, γίνονται αποδεκτά υπό την 

προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο, τα οποία θα 

συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις. 

 

Η   πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

www.epimetol.gr ,στην Διαύγεια και κοινοποιήθηκε και στο ΤΕΕ νομού Αιτωλοακαρνανίας. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2641074531 με τον 

Υπεύθυνο έργου κ. Ρόμπολα Γεώργιο. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής 

 

http://www.epimetol.gr/
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Υπόδειγμα Αίτησης 

Προς: Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας                                                                                                                                          Ημερομηνία, __ / __ 2022 

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνιο 

Τηλ.: 2641074531,  

Email:contact@epimetol.gr  

 

Θέμα:    Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έκδοσης Αδειών Μικρής κλίμακας από το Επιμελητήριο 

Αιτωλοακαρνανίας, Συνδικαιούχο της Πράξης  «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας», με Κωδικό ΟΠΣ 

5034833 - (Υποέργο 10) 

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. 

2. 

3. 

Ο/Η ………………………………………….. 

 

 

(Υπογραφή) 

Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την 

Επιλογή Συνεργατών για την Έκδοση Αδειών Μικρής Κλίμακας η Βεβαιώσεων, από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

Συνδικαιούχου της Πράξης  «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5034833 - (Υποέργο 10) 

 

mailto:contact@epimetol.gr
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομακαι Επώνυμο Πατέρα: 
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2): 
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
  

Τηλ: 

 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 
Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτησή μου καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό καταθέτω στο πλαίσιο 

της αίτησης συμμετοχής μου στην Πράξη με ««Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας», με Κωδικό ΟΠΣ 

5034833 -  (Υποέργο 10), είναι αληθή  και πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου 

 

 
Ημερομηνία:… /…/ 202__ 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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