
 
  

   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΡΣΑ  

              Ν.Π.Δ.Δ.  

Δ/νςθ : Κ.Αιτωλοφ& Ν. Πριοβόλου, 47132 Άρτα 
Σθλζφωνο:2681028728 
Fax               :2681078654 
email           :epimarta@otenet.gr 
Website:www.e-artas.gr  

 
                                                                                                                              Αρ. πρωτ.: 327/ 24-03-2021 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 6/22-03-2021/Θζμα 10ο 
 
τθν  Άρτα και ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςιμερα τθν 22θ Μαρτίου 2021, 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 ςυνιλκε μζςω τθλεδιάςκεψθσ φςτερα από τθν αρικμ. 291 
/18-03-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου αυτοφ κ. Ιωάννθ Γκολομάηου, θ Διοικθτικι 
Επιτροπι του Επιμελθτθρίου Άρτασ για να ςυηθτιςει και να πάρει αποφάςεισ ςχετικά με 
τα κζματα που αναφζρονται ςτθν θμεριςια διάταξθ.  
 
Παρόντα μζλθ: Γιάννθσ Γκολομάηοσ (Πρόεδροσ), Δθμιτριοσ Χουλιάρασ (Α’ Αντιπρόεδροσ), 

Κωνςταντίνοσ Μπανιάσ (Βϋ Αντιπρόεδροσ), Δθμιτριοσ Σρομποφκθσ (Οικονομικόσ 

Επόπτθσ) και Γεωργία Κωςτοφλα (Γραμματζασ). 

 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Θζμα 1ο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Θζμα 10ο: Ζγκριςθ του Πρακτικοφ με αρ. πρωτ. 286/17-3-2021 τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμϊν για τθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ υποψθφίου του 

ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κζμα «Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα 

πλαίςια τθσ πράξθσ SMESNWICT εκτιμϊμενθσ αξίασ 24.193,54 ευρϊ (πλζον ΦΠΑ 24%)». 

ΧΕΣΙΚΑ: υνοπτικόσ διαγωνιςμόσ αρ. πρωτ. 223 (ΑΔΑ: 9Ο2469ΗΛ4-ΗΘΛ & ΑΔΑΜ: 

21PROC008243585), Προςφορά με αρ. πρωτ. 282/17-03-2021, Πρακτικό Επιτροπισ με αρ. 

πρωτ. 286/17-03-2021.  

 
 
Ο Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Άρτασ ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ ότι 

θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυγκροτικθκε ςφμφωνα με τθν αρ. 2/ 

10-02-2021 απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ (ΑΔΑ: 

Ω03Ξ469ΗΛ4-0ΛΙ), ολοκλιρωςε τθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ τεχνικισ και οικονομικισ 

προςφοράσ του ενόσ και μοναδικοφ υποψθφίου που ςυμμετείχε ςτο δθμόςιο 
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διαγωνιςμό με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ κατά το άρκρο 117 του Ν. 

4412/ 8-8-2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) και κριτιριο ανάκεςθσ τθσ «πλζον ςυμφζρουςασ 

από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ» ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 86 του Ν. 4412/2016» με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για 

τθν παροχι υπθρεςιϊν: «Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ 

SMENSWICT» του ζργου «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in 

public buildings by using advanced Information and Communications  Σechnology (ICT) and 

Building Management Systems (BMS)» με ακρωνφμιο SMENSWICT, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται 

από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από εκνικοφσ πόρουσ των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο 

«Πρόγραμμα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ Interreg IPA “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και τθν 

ανάδειξθ του ωσ προςωρινό ανάδοχο.  

 

Η Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου Άρτασ, φςτερα από τθν ενθμζρωςθ του Προζδρου και 

ζχοντασ υπόψθ:  

- Σο υπ. αρ. 2/20-2-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ 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 ακρωνφμιο "SMENSWICT", 

- Σo από 07-08-2019 εταιρικό ςυμφωνθτικό (Partnership agreement) του ζργου«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 ακρωνφμιο "SMENSWICT" , 

- Σο υπ. αρ. 7/29-07-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και εξουςιοδότθςθ τθσ 

Διοικθτικισ Επιτροπισ για τθ λιψθ αποφάςεων ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ και 

παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο “SMENSWICT”,  

- Σο από 05-09-2019 ςυμφωνθτικό (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10) του ζργου «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 ακρωνφμιο "SMENSWICT", 

- Σθν αρ. πρωτ. 97151/27-09-2019 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

περί ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ, ςτθ ΑΕΠ-518/6 του ζργου με ακρωνφμιο “SMENSWICT” (κωδ. 

Ζργου 2019ΕΠ51860003), 

- Σο υπ. Αρ. 9/23-10-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί Αποδοχισ απόφαςθσ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ 2019 τθσ Πράξθσ 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 ακρωνφμιο "SMENSWICT", τθ ςυγκρότθςθ 

ομάδασ ζργου, τον οριςμό Διαχειριςτι Ζργου ΠΔΕ και τθν εγγραφι τθσ πράξθσ ςτον 

προχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Άρτασ, 

- Σο υπ. Αρικμ. Πρωτ. 11/ 01-02-2021 Πρωτογενζσ Αίτθμα για διάκεςθ πίςτωςθσ για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν «Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ 
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SMENSWICT» (ΑΔΑΜ: 21REQ008147903) 

- Σθν υπ. αρικμ. 2/ 10-02-2021 απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου 

Άρτασ για τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου 

«Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT» και 

τθν ζγκριςθ των τευχϊν τθσ διακιρυξθσ. 

- Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 34/17-02-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (ΑΔΑΜ: 

21REQ008151238 & ΑΔΑ: 6ΝΝ1469ΗΛ4-1Φ0)  

- Σθ με αρ. πρωτ. 223/ 03.03.2021 (ΑΔΑ: 9Ο2469ΗΛ4-ΗΘΛ, ΑΔΑΜ: 21PROC008243585) / 
διακιρυξθ για το Ζργο «Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ 
πράξθσ SMENSWICT»  

- Σθν προςφορά που κατατζκθκε από τον οικονομικό φορζα ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
(ΑΦΜ: 105173738) 

- Σο υπϋαρ. πρωτ. 286/17-3-2021 Πρακτικό αρ.1/2021 τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Εγκρίνει και επικυρϊνει το Πρακτικό No 1/2021 τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (αρ. 

πρωτ. 286, υνεδρίαςθ 17-03-2021), όπωσ αυτό ςυντάχκθκε από τθν Επιτροπι και με 

το κάτωκι περιεχόμενο:  

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΤΠϋΑΡ. 1 ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο: 

«Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT»  

(αρικμ. διακιρυξθσ 223/03-03-2021), 

ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ Interreg IPA CBC “Greece-Albania 

2014-2020” 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 30.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ), με κριτιριο 

ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ-τιμισ. 

τθν Άρταςιμερα 17/03/2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13:00 μ.μ. ςτα γραφεία του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ (Κ. Αιτωλοφ & Ν. Πριοβόλου, Σ.Κ.: 47100 Άρτα, 6οσ όροφοσ) ςυνιλκε θ 

Επιτροπι διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν αρικμ. 2/10-

02-2021 απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ (ΑΔΑ: Ω03Ξ469ΗΛ4-0ΛΙ), 

προκειμζνου να προβεί ςτθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν που κατατζκθκαν 
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ςτο πλαίςιο διενζργειασ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ.  

τισ ςυνεδριάςεισ παρζςτθςαν τα παρακάτω μζλθ:  

1) Ιωάννθσ Πάνου (Πρόεδροσ) 

2) Ιωάννθσ Σςιρϊνθσ (Μζλοσ) 

3) Μαρία Σάςιου (Μζλοσ) 

ΘΕΜΑ ΤΠϋ ΑΡ. 1 ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

Παραλαβι, ζλεγχοσ & αξιολόγθςθ των προςφορϊν του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 24.193,54 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % (ΦΠΑ : 5.806,46 € 

προχπολογιςμόσ με ΦΠΑ: 30.000,00 €), με κριτιριο ανάκεςθσ τθ ςυμφερότερθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ  ποιότθτασ / τιμισ.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ απαρτίασ, άρχιςε θ ςυνεδρίαςθ.  

Με τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο Πρόεδροσ ζκεςε υπόψθ τθσ Επιτροπισ τα ςτοιχεία του 

υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, ωσ ακολοφκωσ: 

Είδοσ   υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ υμφερότερθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ  ποιότθτασ / τιμισ 

Περιγραφι «Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ 
SMENSWICT» 

Προχπολογιςμόσ 24.193,54 μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. (24%) 

30.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. (24%) 

Σίτλοσ Ζργου ςτον οποίο 
εντάςςεται ο 
διαγωνιςμόσ 

«Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in 
public buildings by using advanced Information and Communications  
Σechnology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» με 
ακρωνφμιο SMENSWICT 

Πρόγραμμα ςτο οποίο 
εντάςςεται το Ζργο 

Interreg IPA “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” 

Χρθματοδότθςθ / 
Φορζασ 

Σο ζργο SMENSWICT ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
και από εκνικοφσ πόρουσ των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο 
«Πρόγραμμα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ InterregIPA “Ελλάδα-
Αλβανία 2014-2020»  

 

ΠΔΕ 2019ΕΠ51860003 

Αρ. Πρωτ. Διακιρυξθσ 223/ 03.03.2021 

ΑΔΑ/ ΑΔΑΜ 9Ο2469ΗΛ4-ΗΘΛ/ 21PROC008243585 

Αρ. Απόφαςθσ 
ςυγκρότθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ 

Απόφαςθ Διοικθτικισ Επιτροπισ υπ. Αρικμ. Πρακτικοφ 2/ 10-02-2021 
(Θζμα 2ο)  
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Ημερομθνία 
αποςφράγιςθσ 
Προςφορϊν  

17-03-2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13:00 μ.μ.  

Προςφορζσ που 
κατατζκθκαν 

ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

17-03-2021, ϊρα: 10:10 π.μ. 

Αρ. Πρωτ: 282 

Καταλθκτικι θμερ/νία 
υποβολισ προςφορϊν 

17-03-2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13:00 μ.μ. 

Η Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

- Σθ με αρ. 301962/MA5044 4θ Πρόςκλθςθ του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ 

«ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ,  

- Σο υπ. αρ. 2/20-2-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ 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 ακρωνφμιο "SMENSWICT", 

- Σo από 07-08-2019 εταιρικό ςυμφωνθτικό (Partnership agreement) του ζργου«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 ακρωνφμιο "SMENSWICT" , 

- Σο υπ. αρ. 7/29-07-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και εξουςιοδότθςθ τθσ 

Διοικθτικισ Επιτροπισ για τθ λιψθ αποφάςεων ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ και 

παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο “SMENSWICT”,  

- Σο από 05-09-2019 ςυμφωνθτικό (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10) του ζργου «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 ακρωνφμιο "SMENSWICT", 

- Σθν αρ. πρωτ. 97151/27-09-2019 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

περί ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ, ςτθ ΑΕΠ-518/6 του ζργου με ακρωνφμιο “SMENSWICT” (κωδ. 

Ζργου 2019ΕΠ51860003), 

- Σο υπ. Αρ. 9/23-10-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί Αποδοχισ απόφαςθσ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ 2019 τθσ Πράξθσ 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 ακρωνφμιο "SMENSWICT", τθ ςυγκρότθςθ 

ομάδασ ζργου, τον οριςμό Διαχειριςτι Ζργου ΠΔΕ και τθν εγγραφι τθσ πράξθσ ςτον 

προχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Άρτασ, 

- Σο υπ. Αρικμ. Πρωτ. 11/ 01-02-2021 Πρωτογενζσ Αίτθμα για διάκεςθ πίςτωςθσ για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν «Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ 

SMENSWICT» (ΑΔΑΜ: 21REQ008147903) 

- Σθν υπ. αρικμ. 2/ 10-02-2021 απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου 
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Άρτασ για τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου του ζργου 

«Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT» και 

τθν ζγκριςθ των τευχϊν τθσ διακιρυξθσ. 

- Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 34/17-02-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (ΑΔΑΜ: 

21REQ008151238 & ΑΔΑ: 6ΝΝ1469ΗΛ4-1Φ0)  

- Σθ με αρ. πρωτ. 223/ 03.03.2021 (ΑΔΑ: 9Ο2469ΗΛ4-ΗΘΛ, ΑΔΑΜ: 21PROC008243585) / 
διακιρυξθ για το Ζργο «Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ 
πράξθσ SMENSWICT»  

- Σο κεςμικό πλαίςιο που διζπει το διαγωνιςμό και ειδικότερα το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/8-8-2014) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και των τροποποιιςεων αυτοφ (Ν.4605/2019 
(ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019) & Ν. 4608/2019 & Ν. 4609/2019), όπωσ ιςχφει. 

- Σθν προςφορά που κατατζκθκε από τον οικονομικό φορζα ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
(ΑΦΜ: 105173738) 

προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ τθσ μίασ και μοναδικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα 

ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ωσ εξισ: 

Η επιτροπι αφοφ διαπίςτωςε τθν εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ μοναδικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ του άρκρου 1.5 τθσ διακιρυξθσ, προζβθ ςτον ζλεγχο των εξωτερικϊν 

ςτοιχείων/ενδείξεων του φακζλου προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.4.2.2 και 2.4.2.3 τθσ 

διακιρυξθσ.  

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι προζβθ ςτθν αποςφράγιςθ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ 

ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ παρ. 3.1.1 τθσ διακιρυξθσ όπου διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τριϊν (3) 

εςωτερικϊν ςφραγιςμζνων φακζλων ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 2.4.2.3 τθσ 

διακιρυξθσ.  

Ακολοφκωσ θ επιτροπι προζβθ ςτθν αξιολόγθςθ των ςτοιχείων του φακζλου «Δικαιολογθτικά 

υμμετοχισ» και «Σεχνικι Προςφορά». Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του περιεχομζνου 

τουσ παρουςιάηονται ωσ ακολοφκωσ: 

ΦΑΚΕΛΟ τοιχείο 
Εκπλιρωςθ 

ΌρωνΔιακιρυξθσ 

Φάκελοσ «Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ» 

Σ.Ε.Τ.Δ. 

 
ΝΑΙ 

Τπεφκυνθ ΔιλωςθNo1 

Τπεφκυνθ Διλωςθ No2 

Πίνακασ ενδεικτικϊν ζργων 

Προφίλ Μελετθτικοφ Γραφείου 

Αναλυτικό Βιογραφικό θμείωμα 

Ποινικό Μθτρϊο 

Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

Αντίγραφο ζναρξθσ δραςτθριότθτασ/ 
ενεργοί ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ 
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Βεβαίωςθ ΣΕΕ (Σεχνικό Επιμελθτιριο 
Ελλάδασ) 

Φάκελοσ 
«ΣεχνικιΠροςφορά» 

Σεχνικι Ζκκεςθ Ανάπτυξθσ 
Προβλεπόμενων Μελετϊν 

ΝΑΙ 

Ειδικότερα, από τον ζλεγχο των ςτοιχείων του φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» θ 

επιτροπι ζκρινε ότι ςφμφωνα και με τα δθλωκζντα ςτοιχεία τθσ προςφζρουςασ, καταρχιν 

πλθροφνται τα τικζμενα από τθ διακιρυξθ κριτιρια επιλογισ και αποφάςιςε να προχωριςει ςτθν 

ειδικότερθ αξιολόγθςθ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ τθσ προςφζρουςασ ςφμφωνα με τα κριτιρια 

ανάκεςθσ τθσ ενότθτασ 2.3 «Κριτιρια Ανάκεςθσ» τθσ διακιρυξθσ.  

Σα κριτιρια που ελιφκθςαν υπόψιν για τθν αξιολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν με τουσ 

αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ είναι τα εξισ:  

Κρι-
τιριο 

Περιγραφι υντελε
ςτισ 

Βαρφτθτ
ασ (ς) 

Βακμολογί
α 

τάκμιςθ/ 
τελικι 

βακμολογ
ία 

Σεκμθρίωςθ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Κ1 Η ολοκλθρωμζνθ 
αντίλθψθ του 
οικονομικοφ φορζα 
αναφορικά με το 
αντικείμενο και τισ 
απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και το ευρφτερο 
πλαίςιο ςτο οποίο 
εντάςςεται θ 
προκθρυςςόμενθ 
ςφμβαςθ και το 
ζργο SMENSWICT 

30% 100 30 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ με τθν προςφορά 
του αποδεικνφει ότι αντιλαμβάνεται 
ικανοποιθτικά το ιδιαίτερο αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ και τισ απαιτιςεισ αυτισ 

Κ2 Η τεκμθριωμζνθ 
πρόταςθ, κακϊσ 
και θ επαρκισ 
ανάλυςθ και 
εξειδίκευςθ των 
μεκοδολογιϊν, των 
τεχνικϊν και των 
εργαλείων που κα 
χρθςιμοποιιςει ο 
οικονομικόσ 
φορζασ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 

30% 105 31,5 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ παρουςιάηει τθν 
μεκοδολογία υλοποίθςθσ του κάκε 
παραδοτζου. Γενικά θ μεκοδολογία 
υλοποίθςθσ είναι ςυμβατι και υπερκαλφπτει 
τισ απαιτιςεισ του Ζργου, διαςφαλίηοντασ 
τθν ομαλι υλοποίθςι του. 
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Κρι-
τιριο 

Περιγραφι υντελε
ςτισ 

Βαρφτθτ
ασ (ς) 

Βακμολογί
α 

τάκμιςθ/ 
τελικι 

βακμολογ
ία 

Σεκμθρίωςθ 

Κ3 Η επαρκισ και 
ορκολογικι 
ανάλυςθ των 
υπθρεςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ ςε 
πακζτα εργαςίασ, 
δραςτθριότθτεσ και 
παραδοτζα, κακϊσ 
και το ρεαλιςτικό 
χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ ζργου 

20% 100 20 τθν τεχνικι προςφορά παρουςιάηεται 
επαρκϊσ θ ανάλυςθ των υπθρεςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ και των παραδοτζων με 
ορκολογικό τρόπο.  

Κ4 Χρονοδιάγραμμα 
Τλοποίθςθσ 

20% 100 20 Περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα για τθν 
υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 ΑΘΡΟΙΜΑ 
ΤΝΟΛΟΤ 
ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ                         

100%  101,5  

 

φμφωνα με τθ διακιρυξθ (παρ.2.3.1 και 2.3.2) ορίηεται ότι: 

Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.  

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ .  

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 

προ-κφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  

Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 

Β = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν (όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 
ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+..ςν=1).  

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν 
καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) 
επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

Με βάςθ τθν παραπάνω βακμολόγθςθ, θ ςυνολικι βακμολογία του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα με τθν επωνυμία Δθμιτριοσ Φωτονιάτασ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

ΣΤΠ1 = 101,5 
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το ςθμείο αυτό θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προβλζψεισ του άρκρου 117 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με τθν οποία ορίηεται ότι: «Η αποςφράγιςθ του φακζλου 

των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν 

μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ» αποφάςιςε 

ομόφωνα να προχωριςει ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ και ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου 

«Οικονομικι Προςφορά» του ενόσ και μοναδικοφ προςφζροντα οικονομικοφ φορζα.  

Κατά τθν αποςφράγιςθ του φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» διαπιςτϊκθκε καταρχιν ότι το 

περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ (παρ. 2.4.5) και ακολοφκωσ θ 

Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ αυτισ ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν διακιρυξθ.  

Η οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ είναι θ εξισ:  

Παραδοτζο Περιγραφι  Αξία 

Παρ. 5.1.2 φνταξθ τρατθγικοφ ςχεδίου οικοδόμθςθσ ενεργειακϊν κοινοτιτων 

ςτα διοικθτικά όρια τθσ Άρτασ. 

11.950,00 

Παρ. 5.1.3 Α. Τπθρεςίεσ ςφνταξθσ μελετϊν προμικειασ εξοπλιςμοφ ενεργειακισ 

αναβάκμιςθσ και διαχείριςθσ ςτο κτίριο που εδράηεται το 

Επιμελθτιριο Άρτασ. 

4.000,00 

Β. Τπθρεςίεσ ςφνταξθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ 5.000,00 

Γ. φνταξθ Σεχνικισ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ τθσ επίτευξθσ των 

επιμζρουσ προβλεπόμενων δεικτϊν εκροϊν τθσ Πράξθσ SMENSWICT  

που αντιςτοιχοφν  ςε κάκε επιμζρουσ προμικεια εξοπλιςμοφ και 

δράςθ που προβλζπεται με τθ  ςυμμετοχι του Επιμελθτθρίου Άρτασ 

ςτθν Πράξθ SMENSWICT. 

3.000,00 

φνολο  23.950,00  

Φ.Π.Α   24%  5.748,00 

φνολο 29.698,00 

 

φμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 2.3.2 τθσ διακιρυξθσ, για τθν ςυγκριτικι βακμολογία 

των προςφορϊν που κα κρικοφν αποδεκτζσ και δεν κα απορριφκοφν ςε προγενζςτερο ςτάδιο το 

21AWRD008333994 2021-03-24



 
  

   

ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ωσ ακολοφκωσ:  

ΟΠn= Ποςό Οικονομικισ Προςφοράσ χωρίσ ΦΠΑ 

Για τον προςφζροντα οικονομικό φορζα Δθμιτριοσ Φωτονιάτασ το ςυνολικό κόςτοσ τθσ 

οικονομικισ του προςφοράσ είναι: 

ΟΠ1 = 23.950,00 € 

Ενϊ ο ςυνολικά εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ άνευ ΦΠΑ είναι: 

ΠΜ=24.193,54 € 

ΣΟΠ1 = 100**1 – (ΟΠ1)/(ΠΜ)+= 100**1-(23.950,00/24.193,54)]=2 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ του 

διαγωνιηόμενου ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, θ ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ τουείναι: 

ΤΒΑ1 = (ΣΤΠ1) x 80% + (ΣΟΠ1) x 20%=(101,5*80%)+(2*20%)=81,6 

το ςθμείο αυτό θ επιτροπι, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ μεταξφ των μελϊν τθσ και ζχοντασ 

υπόψθ:  

 τουσ όρουσ και τισ προβλζψεισ τθσ διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 

 τθν αξιολόγθςθ του φακζλου τθσ μοναδικισ προςφοράσ που υποβλικθκε από τον 

οικονομικό φορζα «Δθμιτριοσ Φωτονιάτασ»  

 τισ προβλζψεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 όπου ορίηεται ότι «Η 

υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 

του διαγωνιςμοφ και τθν  ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ» 

ΕΙΗΓΕΙΣΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Σθν αποδοχι τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, ΑΦΜ: 

105173738 - ΔΟΤ Άρτασ που εδρεφει ςτθν Άρτα επί τθσ οδοφ Αμβρακίασ 23, και τθν 

ανάδειξι του προςωρινοφ αναδόχου του ζργου «Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου 

Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT», με κριτιριο ανάκεςθσ τθ ςυμφερότερθ από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, με ποςό 

ςφμβαςθσ 23.950,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., πλζον του αναλογοφντοσ 

Φ.Π.Α. 5.748,00 €, ιτοι 29.698,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 

2. Σθν αποςτολι τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςτον 

προςωρινό ανάδοχο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 3.2. τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ.  
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Μετά από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ και κατόπιν ειςιγθςθσ του Προζδρου και ςφμφωνθσ 

γνϊμθσ των μελϊν, θ Επιτροπι ειςθγείται προσ το αρμόδιο όργανο, τθ Διοικθτικι Επιτροπι του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ, τθν ζγκριςθ των παραπάνω.  

 

Μθ υπάρχοντοσ άλλου κζματοσ λφεται θ ςυνεδρίαςθ. 

Σο παρόν ςυντάχκθκε ςε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα και υπεγράφθ ωσ ακολοφκωσ. 

Άρτα, 17/03/2021 

Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ: 

 

1) Ιωάννθσ Πάνου ( Πρόεδροσ):          ……………………………………… 

2) Ιωάννθσ Σςιρϊνθσ (Μζλοσ): ………………………………………. 

3) Μαρία Σάςιου (Μζλοσ): ……………………………………… 

 

 

Β. Ορίηει τθν επιχείρθςθ ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, με ζδρα τθν Άρτα, Αμβρακίασ 23, 

47100 και ΑΦΜ: 105173738, ΔΟΤ: Άρτα, ωσ προςωρινό ανάδοχο του ζργου του ζργου 

«Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT», ςτο 

ποςό των 29.698,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%).  

 

Γ. Ανακζτει ςτθν υπθρεςία του Επιμελθτθρίου να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για 

τθ δθμοςίευςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ ςτο διαδικτυακό τόπο του Επιμελθτθρίου Άρτασ, 

ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗ προσ ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων κακϊσ και 

τθν αποςτολι πρόςκλθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο για προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3.2 τθσ διακιρυξθσ, αφοφ 

παρζλκει θ οριηόμενθ από τθν προκιρυξθ προκεςμία των ενςτάςεων.  

 
 

Θζμα 11ο:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Ο Πρόεδροσ 
 

 
 

Ιωάννθσ Γκολομάηοσ 
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