
 

 

Ανοιχτή Πρόσκληση 
για την υλοποίηση του Υποέργου 12 της Πράξης  Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5034831 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Το καταστατικό του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης 

• Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

• Τη με αριθμ. 4275 / 1437 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 
Κοζάνης» και MIS 5034831 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

• Την 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 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 
5034831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» με Α.Π.: 7707/Β1/1571 της 19/12/2019 και ΑΔΑ: ΩΞΜΨ46ΜΤΛΡ-ΛΑΔ 

• Την απόφαση του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης με αρ. πρωτ. για την αποδοχή των όρων 
ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034831 

• Την ένταξη στον προϋπολογισμό του ποσού δημόσιας δαπάνης που αναλογεί στον Εμπορικό 
Σύλλογο Κοζάνης 

• Το εγκεκριμένο «Εγχειρίδιο διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για τη συμμετοχή του στην 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». 

απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

σε μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ 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 Κοζάνης». 

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα». 

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη διαμόρφωση των προσόψεων των καταστημάτων εντός της περιοχής 
παρέμβασης του έργου. 



 

 

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος φαίνεται στον χάρτη και επιλέξιμα είναι τα καταστήματα που 

έχουν είσοδος στους δρόμους που φαίνονται με διακεκομμένη κόκκινη γραμμή. 

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

• Επένδυση όψεων με corten πάχους 2mm, με ή χωρίς διάτρηση με τυπογραφικά στοιχεία 

• Επένδυση όψεων με πατητή τσιμεντοκονία 

• Τέντες σκίασης. Τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων τεντών σε μέσο μήκος 2μ. μπροστά από τα 

καταστήματα, που έχουν πλάτος 4μ. 

• Τοποθέτηση  επιγραφής από γράμματα μεταλλικά γαλβανιζέ με σόκορο και ποδαράκι - κρυφού 

φωτισμού (προμήθεια επιγραφής και φωτιστικού που θα την φωτίσει) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου είναι €20.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και δεν 
δύναται να ανατεθεί στο ίδιο φυσικό πρόσωπο η έκδοση περισσοτέρων των τριών (3) αδειών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 
openmall@eskozanis.gr από τις 19/12/2022 μέχρι τις 31/12/2022 και ώρα 12:00. 



 

 

 
Απαραίτητα στοιχεία για την αποδοχή της συμμετοχής είναι: 
A) η Αίτηση ενδιαφέροντος του Παραρτήματος (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη) 
Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο μηχανικός να είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ. 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί υποβάλει μία και μοναδική αίτηση. 

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης (www.eskozanis.gr) και 
κοινοποιήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο email openmall@eskozanis.gr. 

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ 

 

  



 

 

Παράρτημα  

Υπόδειγμα Αίτησης  

Προς: Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης     Ημερομηνία …../….. /2022  

Ταχ. Δ/νση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2, ΚΟΖΑΝΗ 
Ταχ. Κώδικας: 50131 
Email: openmall@eskozanis.gr 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας για λογαριασμό των 

ωφελούμενων επιχειρήσεων του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5034831 

ΑΙΤΗΣΗ 

Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηση συμμετοχής μου 

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) 


