
 
  

   

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  

 
                                                                                                               Aρ. πρωτ.: 417/ 21-04-2021 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 8/19-04-2021/Θζμα 16ο 

 
τθν  Άρτα και ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςιμερα τθν 19θ Απριλίου 2021, 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 19:00 ςυνιλκε μζςω τθλεδιάςκεψθσ φςτερα από τθν αρικμ. 
400/16-04-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου αυτοφ κ. Ιωάννθ Γκολομάηο, 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), Γεωργία Κωςτοφλα (Γραμματζασ) και Πλατςοφκασ Απόςτολοσ (Τπεφκυνοσ 

ΓΕΜΗ και Εξυπθρζτθςθσ Επιχειριςεων).  

 

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

Θζμα 16ο: Ζγκριςθ του Πρακτικοφ με αρ. πρωτ. 405/16-04-2021 τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ για τθν Αξιολόγθςθ και ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 

προςωρινοφ αναδόχου του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ παροχισ υπθρεςιϊν με τίτλο 

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

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

ΧΕΣΙΚΑ: Πρακτικό με αρ. Πρωτ. 405/16-04-2021 

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 τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 

προςωρινοφ αναδόχου ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ, ΑΦΜ: 105173738, τα οποία και 

προςκόμιςε ςε ςυνζχεια τθσ Απόφαςθσ με αρ. 6/22-03-2021 τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ 

περί οριςμοφ του οικονομικοφ φορζα ωσ προςωρινοφ αναδόχου του ςυνοπτικοφ 
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διαγωνιςμοφ με τίτλο «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».  

 

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 
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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 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  

- Σθν υπϋαρ. 6/22-03-2021 (Θζμα 10ο) Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ  

- Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 342/1-4-2021 Πρόςκλθςθ για δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

- Σο φάκελο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του αναδόχου με αρ. πρωτ. 363/8-
4-2021 

- Σο Πρακτικό No2/2021 τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ με αρ. πρωτ. 405/16-4-2021  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1) Εγκρίνει και επικυρϊνει το Πρακτικό No 2/2021 τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (αρ. 

πρωτ. 405, υνεδρίαςθ 16-04-2021), όπωσ αυτό ςυντάχκθκε από τθν Επιτροπι και 

με το κάτωκι περιεχόμενο:  

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΤΠϋΑΡ. 2 ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

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 

21AWRD008503812 2021-04-21



 
  

   

ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. 

τθν Άρτα ςιμερα 16/04/2021 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 13:30 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 αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου ςε ςυνζχεια ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ ςε ςυνεδρίαςθ (No2/2021 με αρ. πρωτ.364/8-4-2021).   

τθ ςυνεδρίαςθ παρζςτθςαν τα παρακάτω μζλθ:  

1) Ιωάννθσ Πάνου (Πρόεδροσ) 

2) Ιωάννθσ Σςιρϊνθσ (Μζλοσ) 

3) Μαρία Σάςιου (Μζλοσ) 

ΘΕΜΑ ΤΠϋ ΑΡ. 2 ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

Αξιολόγθςθ και ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου 

του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ παροχισ υπθρεςιϊν με τίτλο «Μελζτεσ υποςτιριξθσ 

Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT», ςτθν οικονομικι προφορά 

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

Η Επιτροπι προχϊρθςε ςτον ζλεγχο και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

τθσ επιχείρθςθσ ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, ΑΦΜ: 105173738, τα οποία κατατζκθκαν ςε 

ςυνζχεια τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 342/1-4-2021 Πρόςκλθςθσ για δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ.   

υγκεκριμζνα, τα δικαιολογθτικά που προςκόμιςε ο προςωρινόσ ανάδοχοσ (φάκελοσ με 

αρ. πρωτ. 363/8-4-2021) αποτελοφνται από τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

- Πρόςφατθ προςωποποιθμζνθ πλθροφόρθςθ - εκτφπωςθ από το taxisnet με τουσ 

ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ (7-4-2021)  

- Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Άρτασ περί μθ πτϊχευςθσ, μθ υπαγωγισ ςε 

πτϊχευςθ κ.λπ. 

- Πρόςφατθ Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 

- Τπεφκυνθ Διλωςθ (παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 τθσ διακιρυξθσ) 

- Τπεφκυνθ Διλωςθ (παρ. 2.2.3.7 τθσ διακιρυξθσ)  

θμειϊνεται πωσ θ επιχείρθςθ ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ είχε προςκομίςει κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ του τα παραπάνω δικαιολογθτικά τα οποία είναι ςε ιςχφ:  
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- Ποινικό Μθτρϊο (ζκδοςθ 10-3-2021) 

- Φορολογικι ενθμερότθτα (ζκδοςθ 16-3-2021, ςε ιςχφ ζωσ 16-5-2021) 

- Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (ζκδοςθ 10-3-2021, ςε ιςχφ ζωσ 09-09-2021) 

Η Επιτροπι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρθρο 3.2 «Πρόςκληςη υποβολήσ 

δικαιολογητικών κατακφρωςησ – Δικαιολογητικά Κατακφρωςησ» τθσ διακιρυξθσ του 

διαγωνιςμοφ, και πιςτοποίθςε ότι ζχουν υποβλθκεί ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ.  

το ςθμείο αυτό, θ Επιτροπι ολοκλιρωςε τθν εργαςία τθσ και γνωμοδοτεί ςφμφωνα με 

τα ανωτζρω τα εξισ:  

Α. Εγκρίνεται ωσ πλιρθσ, αποδεκτόσ και ςυμμορφοφμενοσ με τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ ο Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Προςωρινοφ Αναδόχου τθσ επιχείρθςθσ 

ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ.  

Β. Ειςθγείται ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου Άρτασ τθ λιψθ απόφαςθσ για 

τθν ανακιρυξθ τθσ επιχείρθςθσ ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, με ζδρα τθν Άρτα, Αμβρακίασ 

23 (ΑΦΜ: 105173738) ωσ Οριςτικοφ αναδόχου του ζργου «Μελζτεσ υποςτιριξθσ 

Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT» και τθν αποςτολι ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ για τθν προςκόμιςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν πρόςκλθςθ και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.   

 

Κατόπιν των ανωτζρω αποφαςίςτθκε θ λφςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

του Διαγωνιςμοφ.  

 

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

 

Άρτα, 16-4-2021 

Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ: 

 

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

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

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

 

2) Ανακζτει ςτθν επιχείρθςθ ΦΩΣΟΝΙΑΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ, με ζδρα τθν Άρτα, 

Αμβρακίασ 23, Άρτα 47100 και ΑΦΜ: 105173738, ΔΟY: Άρτασ, τθν υπθρεςία 
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«Μελζτεσ υποςτιριξθσ Επιμελθτθρίου Άρτασ ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ SMENSWICT 

ςτο ςυνολικό ποςό των είκοςι εννζα χιλιάδων εξακοςίων ενενιντα οχτϊ ευρϊ, 

29.698,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%), ωσ οριςτικό ανάδοχο του 

διαγωνιςμοφ. 

3) Ανακζτει ςτθν υπθρεςία του Επιμελθτθρίου να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ 

για τθ δθμοςίευςθ/ κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

4) Εξουςιοδοτεί τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννθ Γκολομάηο για τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ.   

 

Θζμα 17ο:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ο Πρόεδροσ 

 
 

 
 

Ιωάννθσ Γκολομάηοσ 
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