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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15/12-07-2021/Θέμα 22 
 

Στην  Άρτα και στα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας σήμερα την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα από την αριθμ. 649/08-07-
2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ.Ιωάννη Γκολομάζου, η Διοικητική Επιτροπή του 
Επιμελητηρίου Άρτας για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις σχετικά με τα θέματα που 
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  
 
Παρόντα μέλη: Γιάννης Γκολομάζος (Πρόεδρος), Δημήτριος Χουλιάρας (Α’ Αντιπρόεδρος), 

Κωνσταντίνος Μπανιάς (Β΄ Αντιπρόεδρος), Δημήτριος Τρομπούκης (Οικονομικός Επόπτης), 

Γεωργία Κωστούλα (Γραμματέας) και Βούλγαρης Κωνσταντίνος (Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και 

Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων).  

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Θέμα 1ο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Θέμα 22ο: Έγκριση του Πρακτικό αρ. 5/2021 της από την 07-07-2021 συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Διαγωνισμών για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών 

Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου SMENSWICT για την υλοποίηση του 

Πακέτου Εργασίας 2 “Πληροφόρηση & Δημοσιότητα”. ΣΧΕΤΙΚΑ: Πρακτικό αρ. πρωτ. 647/7-

7-2021 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας ενημερώνει τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής ότι 

η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αρ. 2/ 

10-02-2021 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας (ΑΔΑ: 

Ω03Ξ469ΗΛ4-0ΛΙ), ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ «MEDIA SUITE», ΑΦΜ: 113285748, τα οποία και 





 
  

  

προσκόμισε σε συνέχεια της Πρόσκλησης υπ’ αρ. πρωτ. 579/ 14-06-2021 και της Απόφασης 

της Διοικητικής Επιτροπής υπ’ αρ. 12/31-05-2021 (θέμα 2ο) περί ορισμού προσωρινού 

αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού "Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στο 

πλαίσιο του έργου SMENSWICT για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 2 «Πληροφόρηση & 

Δημοσιότητα».  

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας, ύστερα από την ενημέρωση του 

Προέδρου και έχοντας υπόψη:  

- Το υπ. αρ. 2/20-2-2019 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί έγκρισης συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

με τίτλο «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in 

public buildings by using advanced Information and Communications Technology 

(ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνύμιο "SMENSWICT", 

- Τo από 07-08-2019 εταιρικό συμφωνητικό (Partnership agreement) του 

έργου«Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public 

buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and 

Building Management Systems (BMS)» και ακρωνύμιο "SMENSWICT" , 

- Το υπ. αρ. 7/29-07-2019 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί αποδοχής ένταξης της πράξης και 

εξουσιοδότηση της Διοικητικής Επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της 

διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο 

“SMENSWICT”,  

- Το από 05-09-2019 συμφωνητικό (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10) του έργου «Smart 

energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by 

using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building 

Management Systems (BMS)» και ακρωνύμιο "SMENSWICT", 

- Την αρ. πρωτ. 97151/27-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης περί ένταξης στο ΠΔΕ, στη ΣΑΕΠ-518/6 του έργου με ακρωνύμιο 

“SMENSWICT” (κωδ. Έργου 2019ΕΠ51860003), 

- Το υπ. Αρ. 9/23-10-2019 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί Αποδοχής απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 

2019 της Πράξης με τίτλο ««Smart energy saving, energy upgrade and energy 

efficiency models in public buildings by using advanced Information and 

Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και 

ακρωνύμιο "SMENSWICT", τη συγκρότηση ομάδας έργου, τον ορισμό Διαχειριστή 

Έργου ΠΔΕ και την εγγραφή της πράξης στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου 

Άρτας, 

- Το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 108/ 21-09-2020 Πρωτογενές Αίτημα για διάθεση πίστωσης 
για την «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου 
SMENSWICT για την υλοποίηση του πακέτου εργασίας 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» (ΑΔΑΜ: 20REQ007407555)  





 
  

  

- Την υπ’ αρ. πρωτ. 173/21-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 

20REQ007408106 & ΑΔΑ: 6ΦΥ5469ΗΛ4-4Β1)  

- Το υπ. Αριθμ. 7/ 07-04-2021 (Θέμα 2ο) Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του 
Επιμελητηρίου Άρτας, περί έγκρισης των τευχών της διακήρυξης.  

- Τη με αρ. πρωτ. 477/ 12.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΠΦΨ469ΗΛ4-3ΑΗ, ΑΔΑΜ: 
21PROC008595499) διακήρυξη για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 
εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου SMENSWICT για την υλοποίηση του 
πακέτου εργασίας 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» 

- Τις προσφορές με αρ. πρωτ. 508/ 24-05-2021 & 509/24-05-2021  
- Το πρακτικό αρ. 4/2021 της από την 25-05-2021 Συνεδριάσεως της Επιτροπής 

Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΖΕΨ469ΗΛ4-ΤΝΧ) 
- Το φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υπ΄αρ. πρωτ. 619/01-07-2021) του 

προσωρινού αναδόχου  
- Το Πρακτικό αρ. 5/2021 της από την 07-07-2021 Συνεδριάσεως της Επιτροπής 

Διαγωνισμού  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1) Εγκρίνει και επικυρώνει το Πρακτικό No 5/2021 της Επιτροπής Διαγωνισμού (αρ. 

πρωτ. 647, Συνεδρίαση 07-07-2021), όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή και 

με το κάτωθι περιεχόμενο:  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: 

«Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου SMENSWICT για την 

υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 “Πληροφόρηση & Δημοσιότητα”»  

(αριθμ. διακήρυξης 477/12-05-2021), 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 

2014-2020” 

συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής. 

Στην Άρτα σήμερα 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου 

Άρτας (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Τ.Κ.: 47100 Άρτα, 6ος όροφος) συνήλθε η Επιτροπή διαγωνισμού 

και αξιολόγησης προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/10-02-2021 απόφαση της 





 
  

  

Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας (ΑΔΑ: Ω03Ξ469ΗΛ4-0ΛΙ), προκειμένου να προβεί 

στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου σε συνέχεια 

σχετικής πρόσκλησης σε συνεδρίαση (No5/2021 με αρ. πρωτ. 635/5-7-2021).   

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω μέλη:  

1) Ιωάννης Πάνου (Πρόεδρος) 

2) Μαρία Τάσιου (Μέλος) 

3) Αλεξάνδρα Βέλιου (Αναπληρωματικό Μέλος)  

 

ΘΕΜΑ ΥΠ΄ ΑΡ. 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Αξιολόγηση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού 

Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου SMENSWICT για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 

“Πληροφόρηση & Δημοσιότητα”», στην οικονομική προφορά των 19.840,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

επιχείρησης ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ «MEDIA SUITE», ΑΦΜ: 113285748, τα οποία κατατέθηκαν σε 

συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 579/14-06-2021 Πρόσκλησης για δικαιολογητικά κατακύρωσης.   

Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο προσωρινός ανάδοχος (φάκελος με αρ. πρωτ. 

619/01-07-2021) αποτελούνται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

• Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (αρ. πρωτ. 37998/9-4-2021) 

• Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (αρ. πρωτ. 70869558/27-04-2021) σε ισχύ κατά 

την ημερ/νία υποβολής της προσφοράς 

• Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (αρ. πρωτ. 71202752/14-06-2021) σε ισχύ κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

• Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (αρ. πρωτ. 1252542/ 23-12-2020) σε ισχύ κατά 

την ημερ/νία υποβολής της προσφοράς 

• Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (αρ. πρωτ. 561827/301-12-2020) σε ισχύ κατά 

την ημερ/νία υποβολής της προσφοράς 

• Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (αρ. πρωτ. 1565848/ 14-06-2021) σε ισχύ κατά 

την ημερ/νία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

• Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (1688/ 08-04-2021) 

• Προσωποποιημένη εκτύπωση taxisnet (14-6-2021) 

• Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τους όρους αποκλεισμού 

• Ένορκη Βεβαίωση περί μη υποβολής προστίμων του ΣΕΠΕ (αρ. 1.256/ 15-06-2021) 

• Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Επιμελητήριο Κοζάνης (αρ. πρωτ. 381/15-06-2021) 

• Ε3 των χρήσεων 2017, 2018 & 2019 





 
  

  

• Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης 

• Πίνακας συναφών έργων  

• Βεβαίωση καλής εκτέλεσης του Δήμου Βόλου (αρ. πρωτ. 115257/18-12-2017) 

• Βεβαίωση καλής εκτέλεσης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (αρ. πρωτ. 

625/115/7330, 28-02-2018) 

• Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 

Εφαρμογών, Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών (αρ. πρωτ. 3/05-01-2017) 

• Βεβαίωση καλής εκτέλεσης του Δήμου Μυτιλήνης (30-11-2020) 

• Πρακτικό τμηματικής παραλαβής έργου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) (15-10-2020) 

•  Πρακτικό τμηματικής παραλαβής έργου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) (29-01-2021) 

• Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου  

• Υπεύθυνες Δηλώσεις σχετικά με τα υποβληθέντα Βιογραφικά της ομάδας έργου 

• Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου και μεταβολές 

• Πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 (σε ισχύ) 

• Πιστοποιητικό Q-CERT ΕΛΟΤ 1435: 2009 (σε ισχύ) 

• Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την προσκόμιση ακριβή αντιγράφων εκ των πρωτοτύπων  

  

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου» της διακήρυξης 

του διαγωνισμού, και πιστοποίησε ότι έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τη διακήρυξη.  

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την εργασία της και γνωμοδοτεί σύμφωνα με τα 

ανωτέρω τα εξής:  

Α. Εγκρίνεται ως πλήρης, αποδεκτός και συμμορφούμενος με τους όρους της διακήρυξης ο 

Φάκελος Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου της επιχείρησης ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ «MEDIA 

SUITE».   

Β. Εισηγείται στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας τη λήψη απόφασης για την 

ανακήρυξη της επιχείρησης ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ, με έδρα την Κοζάνη, Σιάτιστα Κοζάνης, επί της 

οδού Πλατεία Αγοράς 17, (ΑΦΜ: 113285748) ως Οριστικού αναδόχου του έργου «Παροχή 

Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου SMENSWICT για την υλοποίηση 

του Πακέτου Εργασίας 2 “Πληροφόρηση & Δημοσιότητα”» και την αποστολή σχετικής πρόσκλησης 

για την προσκόμιση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση 

και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.   

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίστηκε η λύση της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού.  

 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα και υπεγράφη ως ακολούθως. 

 

Άρτα, 07-07-2021 





 
  

  

Τα μέλη της Επιτροπής: 

1) Ιωάννης Πάνου ( Πρόεδρος):                                         …………………………………………… 

2) Μαρία Τάσιου (Μέλος):                                                 …………………………………………… 

3) Αλεξάνδρα Βέλιου (Αναπληρωματικό Μέλος):         …………………………………………… 

 

2) Αναθέτει στην επιχείρηση ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “MEDIA SUITE”, με έδρα την Κοζάνη, 

Σιάτιστα Κοζάνης, επί της οδού Πλατεία Αγοράς 17 και ΑΦΜ: 105173738, ΔΟY: 

Κοζάνης, την «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του 

έργου SMENSWICT για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 “Πληροφόρηση & 

Δημοσιότητα”», στο συνολικό ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα 

ευρώ (19.840,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ως 

οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού. 

3) Αναθέτει στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

για τη δημοσίευση/ κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και στις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

4) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Γκολομάζο για την υπογραφή της σύμβασης.   

 

 

Θέμα 23ο:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Ιωάννης Γκολομάζος 
 

 

 

 




