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Άρτα,  11/11/2021 

        Αρ. Πρωτ: 1112 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΡΤΑΣ», στο πλαίσιο  υλοποίησης του έργου E-parks του Προγράμματος Interreg 

V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020 

 Το Επιμελητήριο Άρτας 

έχοντας υπόψη: 

1. το Ν. 4497/2017 "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός 

της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” 

2. Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31/7/2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ.Β ́/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί 

των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. το Ν.4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)» 

4. την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΣΗΔ 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

5. το Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2014−2020» 

6. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

7. το Ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

8. την υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31-7-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ. Β'/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  





9. το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

10. τη με αρ.57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

11. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία», 

12. Τη με αρ. 301962/MA5044 4η Πρόσκληση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  

13. 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", 

14. 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" , 

15. 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”,  

16. 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", 

17. 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), 

18. 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, 

19. της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών του ν. 

3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

20. Το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 115/08-11-2021 Πρωτογενές Αίτημα για διάθεση πίστωσης για 

την παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 

του Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας, του έργου SMENSWICT, Interreg Ελλάδα-

Αλβανία 2014-2020 (ΑΔΑΜ: 21REQ009511026) 

21. Το υπ. Αριθμ. 24/10-11-2021 Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου 

Άρτας, περί έγκρισης της εν λόγω υπηρεσίας.  

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 182/11-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 

21REQ009517119 & ΑΔΑ: ΩΣΓΙ469ΗΛ4-89Ω)  

23. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου 

24. Τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 

 

 

το Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να 

καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών την προσφορά τους, σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο, 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης του 

κτιρίου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας  στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, αξίας 

4.264,48€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται ακολούθως.  

Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών 
να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έως την 
Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 12.00 μμ στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας (Κ. Αιτωλού 
και Ν. Πριοβόλου, 47132 ΑΡΤΑ, 4ος όροφος).  

Το Επιμελητήριο Άρτας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο 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» (MIS: 5042945). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας – IPAII) και Εθνικούς 

πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέσω του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”. Έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και στη Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ/ΣΑΕΠ-518/6) με κωδικό 2019ΕΠ51860003». 

Σύντομη περιγραφή έργου:  

Η εξοικονόμηση ενεργειακή είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους για την ενίσχυση 

της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης και των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων. Δεδομένου ότι η εξοικονόμηση έχει 

θεωρηθεί ως ο μεγαλύτερος ενεργειακός πόρος της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει 

ως στόχο το 2020 την εξοικονόμηση 20% της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας σε 





σύγκριση με τις προβλέψεις και αυτό το νούμερο έχει προσδιοριστεί ως βασικό βήμα προς 

την επίτευξη μακροπρόθεσμων τόσο ενεργειακών όσο και κλιματικών στόχων.  

Είναι γνωστό ότι τα κτίρια καταναλώνουν περισσότερο από το 40% της ενέργειας της 

Ευρώπης και ευθύνονται για το 36% των εκπομπών CO2 στην ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο η ΕΕ πιστεύει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια και οικονομικά αποδεκτές λύσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας και μειώσεις εκπομπών CO2 τόσο στα νέα όσο και στα υπάρχοντα 

κτίρια. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποτελεί βασικό παράγοντα για 

την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ 

παράλληλα δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως στον τομέα των κτιρίων. Η 

ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διασυνοριακή περιοχή του προγράμματος Interreg Ελλάδα - Αλβανία, δεδομένου ότι τα 

περισσότερα από τα υπάρχοντα κτίρια είναι αρκετά παλαιά ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

σημαντικές παρεμβάσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας από την εποχή κατασκευής τους. 

Ειδικότερα έχει υπολογιστεί ότι σχεδόν το 70% της ενέργειας που καταναλώνεται στα 

σχολικά κτίρια χρησιμοποιείται για φωτισμό, θέρμανση / ψύξη, θέρμανση νερού και φορτία 

βύσματος (υπολογιστές, εκτυπωτές, εξοπλισμός γραφείου κ.λπ.). Επιπλέον, οι σχολικές 

περιφέρειες ξοδεύουν τεράστιο χρηματικό ποσό για την ενέργεια, καθιστώντας τη δεύτερη 

μεγαλύτερη δαπάνη μετά από αυτή του προσωπικού. 

Το SMENSWICT σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις για την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές ταυτόχρονα 

υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το 

SMENSWICT προτείνει μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει παρεμβάσεις υποδομής με 

ευρείες εκστρατείες ευαισθητοποίησης.  

Στο πλαίσιο του έργου SMENSWICT προβλέπονται παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια, αλλά και 

η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση και τη 

μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται.  Για την επίτευξη αυτού του στόχου παράλληλα 

με τις παρεμβάσεις θα αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες και έξυπνες εφαρμογές διαχείρισης 

κτιρίων (BMS). 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν ενημερωτικές καμπάνιες για την μείωση 

της ενεργειακής κατανάλωσης και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. 

Κύριοι αποδέκτες αυτής της επικοινωνιακής εκστρατείας θα είναι οι μαθητές των σχολείων, 

αλλά και οι επιχειρήσεις.  Τέλος στην κατεύθυνση της ενεργειακής δημοκρατίας και της 

δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων θα εκπονηθούν σχετικές μελέτες και οδηγοί. 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες.  

 
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του 
Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας», από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην 





παροχή σχετικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση (CPV: 71314300-5).   
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Άρτας για το έτος 2021 και 

τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου SMENSWICT και συγκεκριμένα το: 

− Πακέτο Εργασίας  3, Παραδοτέο 3.1.3 Εγκατάσταση Εξωτερικής Θερμομόνωσης, 

Αντικατάσταση κουφωμάτων, Ψυχρά υλικά, Αστικό πράσινο    

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Άρτας Ν.Π.Δ.Δ. για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με 

ακρωνύμιο «SMENSWICT» προτίθεται να υλοποιήσει εντός του 2021 την κάτωθι δράση: 

Αριθμός και 
τίτλος 

Παραδοτέου 
Περιγραφή Εργασίας 

Προϋπολ
ογισμός 
(€) μη 
συμπ. 

ΦΠΑ 24% 

Προϋπολο
γισμός (€) 

συμπ. 
ΦΠΑ 24% 

Π 3.1.3 
Εγκατάσταση 
Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης, 
Αντικατάσταση 
κουφωμάτων, 
Ψυχρά υλικά, 
Αστικό πράσινο    

Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής 
απόδοσης του κτιρίου του Επιμελητηριακού 

Μεγάρου Άρτας» που θα περιλαμβάνει: 
Έκδοση δύο (2) πιστοποιητικών ενεργειακής 
επιθεώρησης για το κτίριο του 
Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας. Το ένα θα 
εκδοθεί πριν την υλοποίηση 
κατασκευαστικών παρεμβάσεων και το άλλο 
με την ολοκλήρωση αυτών.  

 

 

 

3.439,10€ 

 

 

 

4.264,48€ 

 

Η ανωτέρω αμοιβή καθορίστηκε σύμφωνα με το ΠΔ 100/2010, άρθρο 10, σύμφωνα με το 

οποίο καθορίζεται το σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών 

Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής: 

α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας: 

− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ. Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο 

Φ.Π.Α. 

Αναλυτικά, η επιφάνεια του κτιρίου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας υπολογίζεται σε 

687,82 τμ., σύμφωνα με την ισχύουσα οικοδομική άδεια. Επομένως, η αμοιβή ενεργειακής 

επιθεώρησης υπολογίζεται σε 687,82€*2,5 €/τμ.=1.719,55 χωρίς ΦΠΑ και 2.132,24€ με ΦΠΑ, 

κάθε ΠΕΑ. 

Σύμφωνα  με το άρθρο 52 - Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών του Ν. 4409/2016 

(ΦΕΚ A 136 - 28.07.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 

148/2009 και άλλες διατάξεις» και την επιφάνεια του κτιρίου, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει 

να είναι τουλάχιστον Β’ Τάξης.   

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes/99906E8BC6AF46C6E04046D412C23746
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes/99906E8BC6AF46C6E04046D412C23746
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes/99906E8BC6AF46C6E04046D412C23746




Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  σύμβασης καθώς και να είναι 

εγγεγραμμένοι στο κατάλληλο Επαγγελματικό Μητρώο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 4.264,48€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Καθαρό ποσό: 3.439,10€ - ΦΠΑ: 825,38€). 

Το ποσό της προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να περιέχει κάθε έξοδο ή δαπάνη 

απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου και σε καμία περίπτωση το ποσόν που θα 

καταβληθεί στον Ανάδοχο δε δύναται να υπερβεί το ποσόν της προσφοράς του. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Ι, για την υποβολή της Οικονομικής προσφοράς 

του. 

Η ανάθεση θα γίνει στον υποψήφιο Ανάδοχο που θα υποβάλλει την προσφορά με τη 

χαμηλότερη συνολική τιμή μεταξύ των υποψηφίων που θα τεκμηριώσουν τη δυνατότητα 

παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα. 

Με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 

Η αποπληρωμή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν θα γίνει ανάλογα με την ταμειακή 

ρευστότητα του έργου. Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει τμηματικά με την παράδοση εκάστου 

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.  

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την 





πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Α. Αποκλεισμός από την συμμετοχή στην διαδικασία 

1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για κοινοπρακτικό 

σχήμα) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται στα Άρθρα 73 & 74 του Ν. 

4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 

με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται οικονομικός φορέας που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, δεν αποκλείεται 

οικονομικός φορέας, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 





τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

4. Για όλες τις ανωτέρω δεσμεύσεις του αναδόχου θα προσκομιστεί σχετική υπεύθυνη 

δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

Β    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Για την τεκμηρίωση της τεχνικής καταλληλότητας για την παροχή των υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι 

υποψήφιοι με τις προσφορές τους, πρέπει να επισυνάψουν (επί ποινή αποκλεισμού): 

• Πρόσφατη προσωποποιημένη εκτύπωση taxisnet με τους ΚΑΔ της επιχείρησης  

• Βιογραφικό με αναφορά των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του 

παρόχου υπηρεσιών καθώς και της εμπειρίας σε αντίστοιχες υπηρεσίες  

• Aποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο ΥΠΕΝ ως κατηγορίας Β Ενεργειακός Επιθεωρητής 

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Γ. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 

1. Βεβαίωση εγγραφής σε κατάλληλο επαγγελματικό Μητρώο 

2. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναγράφεται ότι: 

• ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 

74 του Ν.4412/2016 σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Παράγραφο Α - 

Αποκλεισμός από την συμμετοχή στην διαδικασία 

• ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24 του Ν.4412/2016, 

• ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της 

οικονομικής προσφοράς του 

3. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας. 

4. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο Φάκελο Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.  

H Προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο που περιλαμβάνει δύο φακέλους 

εσωτερικά - Α) Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Β) Φάκελο Οικονομικής προσφοράς.  

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν 

την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) τα κάτωθι : 





1. απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η υποχρέωση προσκόμισης του 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

2. πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, που εκδίδονται από αρμόδιες αρχές ότι ο προσωρινός ανάδοχος 

a. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 

b. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (αν ο Ανάδοχος είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση και οφείλει να προσκομίσει επιπλέον υπεύθυνη 

δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και 

επικουρικής, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές) 

Αν δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα πιο πάνω αναφερόμενα ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο 

πάνω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 

η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την  ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Αν ο ανάδοχος δεν υποβάλει τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Για περισσότερες πληροφορίες, Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Αριστέα Αναγνωστοπούλου, 

τηλ. 2681028728, epimelitirio@e-artas.gr  

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ 

mailto:epimelitirio@e-artas.gr
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX, Email: 

ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 
Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ & Ν. ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ  
ΤΚ 47132, ΑΡΤΑ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

σχετικά με την Ανάθεση Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του Επιμελητηριακού Μεγάρου 

Άρτας»,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο “SMENSWICT” και 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)», του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας 

Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”  σύμφωνα με τη υπ. αριθ. πρωτ. 1112/ 

11-11-2021 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Άρτας.  

Σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωσή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας 

με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους. 

Αριθ. 
Παραδοτ

έου 

Τίτλος 

Προϋπολογι
σμός (€) 

συμπ.  ΦΠΑ 
24% 

(Αριθμητικώ
ς) 

Προσφερόμ
ενη τιμή (€) 
συμπ.  ΦΠΑ 

24% 
(Αριθμητικώ

ς) 

Π 3.1.3  Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 

έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης του 

 

 

 





 

 
 

 

         

Αριθ. 
Παραδοτ

έου 

Τίτλος 

Προϋπολογι
σμός (€) 

συμπ.  ΦΠΑ 
24% 

(Αριθμητικώ
ς) 

Προσφερόμ
ενη τιμή (€) 
συμπ.  ΦΠΑ 

24% 
(Αριθμητικώ

ς) 

κτιρίου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Άρτας» που θα 

περιλαμβάνει: 

Έκδοση δύο (2) πιστοποιητικών ενεργειακής 

επιθεώρησης για το κτίριο του Επιμελητηριακού 

Μεγάρου Άρτας. Το ένα θα εκδοθεί πριν την 

υλοποίηση κατασκευαστικών παρεμβάσεων και το 

άλλο με την ολοκλήρωση αυτών. 

 

4.264,48€ 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

4.264,48€  

  

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως):........................................................... 

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως):........................................................... 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 1 μήνας από την επομένη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 

(Υπογραφή) 

 

 

 

 

(Σφραγίδα εταιρείας/φυσικού προσώπου)  




