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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Το Επιμελητήριο Άρτας 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τίτλο «Μελέτες 

υποστήριξης Επιμελητηρίου Άρτας στα πλαίσια της πράξης SMENSWICT».  

 

Αναθετούσα Αρχή  -Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Επωνυμία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΆΡΤΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου  

Πόλη Άρτα 

Ταχυδρομικός Κώδικας 47100 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 26810 28728 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο epimelitirio@e-artas.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Χριστίνα Μανιφάβα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.e-artas.gr  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας, Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, 

47100 (στον 5ο όροφο), την 17/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. (ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

mailto:epimelitirio@e-artas.gr
www.e-artas.gr
mailto:epimelitirio@e-artas.gr
http://www.e-artas.gr/




 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

δηλαδή 17/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. 

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  24.193,54 €, ΦΠΑ 24%: 5.806,46 €), χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και χωρίς 

δικαίωμα παράτασης με αύξηση οικονομικού αντικειμένου και αναλύεται ως εξής:  

 

Πακέτο εργασίας Παραδοτέο Αξία 

WP5 Supporting Studies 5.1.2 Στρατηγικό σχέδιο 

οικοδόμησης ενεργειακών 

κοινοτήτων στα διοικητικά όρια 

του Δήμου  Άρτας. 

12.096,77 € 

5.1.3 Μελέτη προμήθειας 
εξοπλισμού ενεργειακής 
αναβάθμισης του κτιρίου όπου 
στεγάζεται το Επιμελητήριο Άρτας 
της πράξης SMENSWICT.  

12.096,77 € 

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 24.193,54 € 

Φ.Π.Α. 24% 5.806,45 € 

Σύνολο 30.000,00 € 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων  

(CPV) : 71314300-5 -  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 
(CPV) : 79418000-7- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα προμηθειών 

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Επιμελητήριο Άρτας.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που 

συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”» 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ: 9910γ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 

2021 του Φορέα, Επιμελητήριο Άρτας.  

Για το Επιμελητήριο Άρτας η Πράξη έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ με κωδικό έργου 2019ΕΠ51860003 «Smart energy 
saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 
Communications  Τechnology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» με ακρωνύμιο SMENSWICT.  
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει κριτηρίων για τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας για τη συμμετοχή τους στον 
παρόντα διαγωνισμό, όπως αυτά τίθενται στους όρους της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης.  
 
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό.  
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 





 
31/08/2021 (ημερομηνία ολοκλήρωσης του κυρίως έργου)με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης σε 
περίπτωση παράτασης του κυρίως έργου και για χρονικό διάστημα ίσο με την παράταση του κυρίως έργου.  
 
Η Διακήρυξη καταχωρείται και στο διαδίκτυο για άμεση και πλήρη πρόσβαση των ενδιαφερομένων, στην 
ιστοσελίδα της Αναθετούσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.e-artas.gr  
 
Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθετούσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες λειτουργίας.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ 

http://www.e-artas.gr/



