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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Σο Επιμελητήριο Άρτασ 

Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό υπθρεςιϊν με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά για το ζργο με τίτλο «Παροχή Τπηρεςιών Εξωτερικοφ 

Εμπειρογνώμονα ςτο πλαίςιο του ζργου SMENSWICT για την υλοποίηςη του Πακζτου Εργαςίασ 2 

«Πληροφόρηςη & Δημοςιότητα», το οποίο εντάςςεται ςτο INTERREG IPA II  CROSS-BORDER COOPERATION 

PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”.  

 

Αναθετοφςα Αρχή  -τοιχεία Επικοινωνίασ:  

Επωνυμία ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΆΡΣΑ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Κ. Αιτωλοφ & Ν. Πριοβόλου 

Πόλθ Άρτα 

Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ 47100 

Χϊρα Ελλάδα 

Τθλζφωνο 26810 28728 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο epimelitirio@e-artas.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Χριςτίνα Μανιφάβα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) http://www.e-artas.gr 
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Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ, Κ. Αιτωλοφ & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, 

47100 (ςτον 5ο όροφο), τθν 25/05/2021, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13:00 μ.μ. (θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ 

προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

δθλαδι 25/05/2021, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13:00 μ.μ. 

Η ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 26.995,00 ευρώ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 21.770,16 €, ΦΠΑ 24%: 5.224,84 €), χωρίσ δικαίωμα προαίρεςθσ και χωρίσ 

δικαίωμα παράταςθσ με αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου και αναλφεται ωσ εξισ:  

 

Πακζτο εργαςίασ Παραδοτζο Αξία 

WP2 Communication & 

Dissemination  

2.1.1. Παραγωγι Επικοινωνιακοφ 

Υλικοφ & Εργαλείων (Production of 

Communication material and tools)  

11.286,29 € 

2.1.2. Εκδθλϊςεισ Δθμοςιότθτασ 
και Συνζδρια (Publicity events and 
Conferences)   

4.838,71 € 

 2.1.3. Διαδικτυακόσ Τόποσ Ζργου 
(Project Website)   

3.225,80 € 

 2.1.5. Τοπικζσ Εκδθλϊςεισ 
Ευαιςκθτοποίθςθσ (Local 
awareness events)  

2.419,36 € 

Συνολικι αξία χωρίσ ΦΠΑ 21.770,16 € 

Φ.Π.Α. 24% 5.224,84 € 

Σφνολο 26.995,00 € 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων  

 79950000-8 Υπθρεςίεσ οργάνωςθσ εκκζςεων και ςυνεδρίων 

 79340000-9 Υπθρεςίεσ διαφιμιςθσ και μάρκετινγκ. 

 79952000-2 Υπθρεςίεσ εκδθλϊςεων  

 72212224-5 - Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ επεξεργαςίασ ιςτοςελίδων  

 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ είναι το Επιμελθτιριο Άρτασ.  

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από εκνικοφσ πόρουσ των χωρϊν που 

ςυμμετζχουν ςτο «Πρόγραμμα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ InterregIPA “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”» 

Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον ΚΑΕ: 9910γ του προχπολογιςμοφ εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 

2021 του Φορζα, Επιμελθτιριο Άρτασ.  

Για το Επιμελθτιριο Άρτασ θ Πράξθ ζχει ενταχκεί ςτο ΠΔΕ με κωδικό ζργου 2019ΕΠ51860003 «Smart energy 
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saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 
Communications  Τechnology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» μεακρωνφμιο SMENSWICT.  
 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει κριτθρίων για τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να πλθροφν τα ελάχιςτα κριτιρια καταλλθλότθτασ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον 
παρόντα διαγωνιςμό, όπωσ αυτά τίκενται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ ςχετικισ μελζτθσ.  
 
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για τον παρόντα διαγωνιςμό.  
 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι 
31/08/2021 (θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του κυρίωσ ζργου)με δυνατότθτα αυτοδίκαιθσ παράταςθσ ςε 
περίπτωςθ παράταςθσ του κυρίωσ ζργου και για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν παράταςθ του κυρίωσ ζργου.  
 
Η Διακιρυξθ καταχωρείται και ςτο διαδίκτυο για άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων, ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Ανακετοφςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.e-artas.gr 
 
Πλθροφορίεσ κα δίνονται από τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ Ανακετοφςασ Αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ λειτουργίασ.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΆΡΣΑ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟ 
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