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ΘΕΜΑ: Περίληψη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των 

παραδοτέων 3.1.4, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1 του έργου INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 

2007-2013 µε ακρωνύµιο BioGAIA.  

 
Η Περιφέρεια Ηπείρου µε την αρ. 25/1083/04-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό επιλογής αναδόχου, µε κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφοράς για την πραγµατοποίηση του έργου: 

«1.Έρευνα για την υφιστάµενη κατάσταση των αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων 2.Τεχνική µελέτη 

των αποτελεσµάτων από τις δοκιµές στην Ελληνική και Ιταλική πιλοτική µονάδα για καλύτερη 

απόδοση 3.Τεχνική µελέτη των αποτελεσµάτων της πιλοτικής µονάδας από τη διαχείριση εκροών 

µετά την αναερόβια χώνευση 4.Τεχνική µελέτη των αποτελεσµάτων κοµποστοποίησης από τη 

λειτουργία της Ελληνικής και Ιταλικής πιλοτικής µονάδας» στα πλαίσια του έργου BioGAIA του 

Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013". 

Η παροχή υπηρεσιών αφορά την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων  του έργου 

Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management 

(Ανάπτυξη βιώσιµων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων). 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή των 

αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων στη Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και τη σύνταξη 

µελετών των αποτελεσµάτων από τις δοκιµές στη πιλοτική µονάδα.  

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε). 

Ο Προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται σε 53.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί µέχρι την 31/10/2013, µε ενδεχόµενη παράταση, σύµφωνα µε τα 

λεπτοµερώς αναφερόµενα στη διακήρυξη. 

Ο ∆ιαγωνισµός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί την Τρίτη, 24/092013 και ώρα 

10:00 π.µ., Αίθουσα Συνεδριάσεων, Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (Πλατεία 

Εθνικής Αντίστασης, 47100, Άρτα). 



Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, αρµόδια υπάλληλος κα Ζήση Βασιλική (τηλ. 2681361017 email: 

v.zisi@php.gov.gr). 

Ηλεκτρονικό αντίγραφο του πλήρους κειµένου της διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτηµένο στο 

δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr, www.peartas.gov.gr) επί δεκαπέντε (15) 

ηµέρες κατ’ελάχιστον πριν τη ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 
 Ο  Αντιπεριφερειάρχης 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
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