
ΘΕΜΑ: Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του 

παραδοτέου 5.2.4 του έργου INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 με 

ακρωνύμιο BioGAIA.  

 
Η Περιφέρεια Ηπείρου με την αρ. 31/1332/02-10-2014 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφοράς για την πραγματοποίηση του 

παραδοτέου: «Αξιοποίηση & Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου» 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) στα πλαίσια του έργου BioGAIA του Προγράμματος 

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

Ο Ανάδοχος καλείται με τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής να πραγματοποιήσει 

έρευνα και να αναπτύξει επιχειρησιακό σχέδιο - μελέτη (business plan) αξιοποιώντας τα 

αποτελέσματα του πακέτου εργασίας 3 και 4 βάσει του ΤΔΕ, καθώς και τα αποτελέσματα και τις 

πληροφορίες που θα του παράσχει ο Επικεφαλής Εταίρος (Lead partner). Τα εν λόγω 

αποτελέσματα θα αφορούν τη λειτουργία της Ελληνικής και Ιταλικής Πιλοτικής μονάδας, καθώς και 

τις δοκιμές και εκροές που έχουν προέλθει από αυτή. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) θα περιλαμβάνει περιγραφή των δραστηριοτήτων 

και των δράσεων, καθώς και χρηματοοικονομικές αναλύσεις. Στόχος του θα είναι η χρήση των 

αποτελεσμάτων του έργου και οι πληροφορίες που δίνει προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και 

ενέργειες (δυνητικοί επενδυτές). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). 

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων. 

Ο Διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 07/11/2014 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 
 

 
Βασίλειος Ψαθάς 

 


