
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

Αναλυτικό ιστορικό ενεργειών-διοικητικών πράξεων: 

Στάδια 

Διαδικασίας 

Διοικητική Πράξη Παρατηρήσεις 

Πρόσκληση 

ΕΠΑΝΕΚ 

Η με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

5838/740/A3/13.11.2017 αρχική πρόσκληση 

με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και 

κωδικό αριθμό 083 (2419), όπως 

τροποποιημένη ισχύει με Α.Π. 

7226/1052/Α3/29.12.2017 (ΑΔΑ: 6ΤΥΛ465ΧΙ8-

Ο2Λ) έκδοση 2/0. 

- 

Υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης 

Την με Α.Π. 498/16.01.2018 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

274/109/Α3/16.01.2018) Αίτηση 

Χρηματοδότησης του έργου «ΚΤΙΡΙΟ 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» καθώς και το 

με Α.Π. 4475/14. 05.2018 (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

2722/883/A3/14.05.2018) έγγραφο υποβολής 

συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν 

από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με το Α.Π. 

2638/822/Α3/10.05.2018 έγγραφό της. 

- 

Έγκριση μελέτης Η υπ. αριθμ. 110/2019 (17-07-2019) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί 

έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Κτίριο 

Βούλγαρη – Πολυχώρος Τέχνης – Ιστορίας - 

Πολιτισμού & Εκπαίδευσης» 

- 

Τροποποίηση 

πράξης ένταξης 

9415/30-09-2019 Σύμφωνη γνώμη Δημάρχου 

για τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης και 

Απόφασης Ένταξης 7584/Β3/1878/16-12-2019 

Απόφαση Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ περί 

τροποποίησης Πράξης 

Η τροποποίηση έγινε 

προκειμένου να αυξηθεί ο 

προϋπολογισμός του Υποέργου 2 

που αφορά την εργολαβία ώστε 

να ανταποκρίνεται στη οριστική 

μελέτη. Η οριστική μελέτη 

εκπονήθηκε από ίδιους πόρους 

του Δήμου οπότε το Υποέργο 1 

καταργήθηκε από τον 

προϋπολογισμό. Για να 

παραμείνει ο συνολικός 

προϋπολογισμός ίδιος, 

μειώθηκαν οι προϋπολογισμοί 

των Υποέργων 4 και 5 (Εξοπλισμός 

και Δημοσιότητα) ενώ δεν άλλαξε 

το Υποέργο 3 (Τεχνικός 

Σύμβουλος). 

Έλεγχος μελέτης Αναλυτικός έλεγχος προϋπολογισμού μελέτης 

από την Τεχνική Υπηρεσία με βάση τα 

τιμολόγια του δημοσίου. Συνεργασία με το 

μελετητή για διορθώσεις  

- 

Αναστολή όλων 

των 

Η υπ. αριθμ. 50/2020 (27-03-2020) απόφαση 

της Ο.Ε. 

Λόγω κατεπειγόντων μέτρων για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών 



διαγωνιστικών 

διαδικασιών  

του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 

Άρση αναστολής 

διαδικασιών 

ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών 

έργων του Δήμου 

Σουλίου 

Η υπ. αριθμ. 65/2020 (18-05-2020) απόφαση 

της Ο.Ε. (ανάκληση της υπ. αριθ. 50/2020 

απόφασης Ο.Ε) 

- 

Προέγκριση 

δημοπράτησης  

Με το υπ. αρ. πρωτ.3596/Β3/857 (02-07-2020) 

έγγραφο της ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ 

- 

Δημοπράτηση 

έργου 

Με την υπ. αρ. πρωτ. 7353/29.07.2020 

Διακήρυξη 

- 

Κλήρωση 

επιτροπής 

διαγωνισμού 

22-07-2020 (ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΜΕΔ) 

10-08-2020 (ΜΕΛΗ ΠΕΔ) 

26-08-2020 (ΜΕΛΗ ΤΕΕ) 

15-09-2020 (ΜΕΛΗ ΠΕΔΜΕΔΕ) 

Η υπ. αριθμ. 124/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί 

συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού (16-09-

2020) 

Μετά την κλήρωση του ΜΗΜΕΔ, 

με το υπ. αριθμ. πρωτ. 7505/30-

07-2020 έγγραφό της η Τ.Υ. του 

Δήμου αιτήθηκε την υπόδειξη 

μελών για την επιτροπή 

διαγωνισμού από ΠΕΔ, ΤΕΕ, 

ΠΕΔΜΕΔΕ. 

Αποσφράγιση 

διαγωνισμού 

Αρχική ημερομηνία: 22-09-2020 

Μετάθεση ημερομηνίας: 06-10-2020 

Η ημερομηνία αποσφράγισης 

μετατέθηκε με την υπ. αριθμ. 

134/2020 (22-09-2020) απόφαση 

της Ο.Ε. λόγω δήλωσης 

κωλύματος συμμετοχής μελών 

της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού (Προέδρου και 

αναπληρωτή προέδρου) 

Πρόσκληση από 

επιτροπή 

διαγωνισμού για 

υπογραφή 

Πρακτικού Ι 

21-10-2020 (μέσω συστήματος) Συγκέντρωση φυσικών 

υπογραφών στο Πρακτικό Ι από 

τα 7 μέλη της επιτροπής 

προκειμένου στη συνέχεια να 

εγκριθεί το πρακτικό από την Ο.Ε.. 

Έγκριση 

Πρακτικού Ι από 

Ο.Ε. 

Η υπ. αριθμ. 199/2020 (30-12-2020) απόφαση 

της Ο.Ε.  

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

(ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.) με μέση έκπτωση  

49,25% (προ ΦΠΑ). 

Κοινοποίηση 

απόφ. Ο.Ε. σε 

συμμετέχοντες 

18-01-2021 (μέσω συστήματος) Αναμονή 10 ημερών για 

ενστάσεις 

Πρόσκληση 

προσωρινού 

αναδόχου για 

υποβολή 

δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  

Με το υπ. αριθμ. πρωτ 918/01-02-2021 

έγγραφο της Τ.Υ. προσκλήθηκε ο προσωρινός 

ανάδοχος για υποβολή δικ. κατακύρωσης 

Περιθώριο 10ημέρου για την 

υποβολή μέσω συστήματος και 

3ημέρου για την υποβολή 

φυσικού αντιγράφου των 

δικαιολογητικών 

Ενημέρωση Ε.Δ. 

για υποβολή δικ. 

κατακύρωσης 

από τον 

προσωρινό 

ανάδοχο για 

έναρξη του 

ελέγχου 

10-02-2021 (μέσω συστήματος) - 



Απεργία 

μηχανικών 

19-02-2020 Δήλωση εξαίρεσης Προέδρου 

επιτροπής διαγωνισμού και 

μέλους λόγω συμμετοχής σε 

Απεργία-Αποχή των 

Διπλωματούχων Μηχανικών από 

τις διαδικασίες των κληρώσεων 

ΜΗΜΕΔ, από Επιτροπές 

Διενέργειας Διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών καθώς 

και του συνόλου των Τεχνικών 

Επιτροπών έως 26-02-2021 

Έλεγχος δικ. 

κατακύρωσης 

από Ε.Δ. - 

Σύνταξη 

Πρακτικού ΙΙ 

Πρακτικό ΙΙ Αναμονή για απόφαση Ο.Ε. για 

έγκριση. 

 


