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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Νο11/18-12-2019/ Θζμα 5ο 

 
τθν  Άρτα και ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςιμερα τθν  18-12-2019 , θμζρα Σετάρτθ 

και ϊρα 21:00ςυνιλκε φςτερα από τθν αρικμ. 1925/12-12-2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου αυτοφ 

κ.Ιωάννθ Γκολομάηου, το Διοικθτικό υμβοφλιο του Επιμελθτθρίου Άρτασ για να ςυηθτιςει και να 

πάρει αποφάςεισ ςχετικά με τα κζματα που αναφζρονται ςτθν θμεριςια διάταξθ.  

Παρόντεσ από τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ιταν: οι κ.κ. Γιάννθσ Γκολομάηοσ (Πρόεδροσ), 

Δθμιτριοσ Χουλιάρασ (Αϋ Αντιπρόεδροσ), Κωνςταντίνοσ Βοφλγαρθσ (Γενικόσ Γραμματζασ), 

Δθμιτριοσ Σρομποφκθσ (Οικονομικόσ Επόπτθσ), Βαςίλειοσ Μαγκοφτθσ (Τπεφκυνοσ 

υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων, Απόςτολοσ Κεφάλασ (Μζλοσ Δ..), Δθμιτρθσ 

Κοςςυβάκθσ (Μζλοσ Δ..),  Γεωργία Κωςτοφλα (μζλοσ Δ..), Λζτςιου Βαςιλικι (μζλοσ Δ..), 

Παππάσ Αναςτάςιοσ (μζλοσ Δ..), Γαλινασ Κωνςταντίνοσ (μζλοσ Δ..), Χρθςτίδθσ Νικόλαοσ (μζλοσ 

Δ..), Φϊτθσ Φϊτιοσ (μζλοσ Δ..), κανδάλθ Κωνςταντινιά (μζλοσ Δ..) 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

Θζμα 1ο:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Θζμα 5ο: Ζγκριςθ για δθμοςίευςθ Ανακοίνωςθσ ΜΕ 3/2019 Μίςθωςθσ φμβαςθσ 

Ζργου για Τπεφθυνο Επικοινωνίασ/ Communication officer για το ζργο INNO.TRITION 

INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 

Ο Πρόεδροσ κ. Γκολομάηοσ ενθμζρωςε τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ότι ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ του προγράμματοσ “INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE 

WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL 

FOODS FROM ANIMALS” με ακρωνφμιο INNO.TRITION το οποίο χρθματοδοτείται ςτο 

πλαίςιο του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - 

ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020» και τισ προδιαγραφζσ του ζργου κα πρζπει να απαςχολθκεί ςτο ζργο 

ζνα άτομο ωσ Τπεφκυνοσ Επικοινωνίασ του ζργου (Communication Officer) ςτο πλαίςιο 
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του Παραδοτζου 2.1.1. Communication Plan & Project Identity του ζργου INNO.TRITION 

για τθν υλοποίθςθ του Επικοινωνιακοφ ςχεδίου του ζργου.  

 

Για τθν απαςχόλθςθ του ατόμου κα βγει ςχετικι Πρόςκλθςθ (Ανακοίνωςθ υπ. Αρικμ. ΜΕ 3/2019 

για τθ ςφναψθ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΖΡΓΟΤ, ςτθν οποία κα προςδιορίηονται επακριβϊσ τα 

απαιτοφμενα/ επικυμθτά προςόντα του ατόμου κακϊσ και θ αναλυτικι περιγραφι των 

κακθκόντων- παραδοτζων του ατόμου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου INNO.TRITION Interreg 

Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.  

 

Κατόπιν αυτοφ, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Επιμελθτθρίου λαμβάνοντασ 
υπόψθ: 

- Σο Ν. 4497/2017 “Άςκηςη υπαίθριων εμπορικών δραςτηριοτήτων, εκςυγχρονιςμόσ τησ 

επιμελητηριακήσ νομοθεςίασ και άλλεσ διατάξεισ”, Μζροσ Β “Εκςυγχρονιςμόσ τησ 

Επιμελητηριακήσ Νομοθεςίασ” 

- Σισ διατάξεισ του άρκρου 30 του Ν. 4314/2014, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 265/τ.Α /́23-12-2014) 

- Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ν. 2527/1997, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 206/τ.Α /́8-10-1997) 

- Σθν από 22-3-2016 εγκφκλιο του ΑΕΠ «Διευκρινιςεισ για τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 6 του ν. 

2527/1997, ωσ ιςχφει». 

- Σθν υπ ’ αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31/7/2015 Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομίασ , Τποδομϊν, 

Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ (ΦΕΚ 1822/τ.Β /́24-8-2015) «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ 

δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ 

και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 

πράξεων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

- Σθν Τπ’ αρ. 304881-ΤΔ1244/6-4-2016 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ υςτιματοσ Διαχείριςθσ 

και Ελζγχου των Προγραμμάτων υνεργαςίασ του τόχου «ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ» 

- Σθ με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Βϋ/28-12-2015) «Ρυκμίςεισ για 

τισ πλθρωμζσ των Δαπανϊν του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΠΔΕ 

(Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ Κ.Τ.Α. 46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Βϋ))» 

- Σο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν 

εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο2014−2020 

- Σο Ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- Σο Ν. 4013/2011 (Α’204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…», 

- Σο Ν. 3861/2010(Α’ 112)«Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

- Σθν με αρ. 57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ 
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και Ανάπτυξησ» 

- Σθ με αρ. πρωτ. 300885/MA3598/22-7-2016 1θ Πρόςκλθςθ του Προγράμματοσ 

Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020» με ςυγχρθματοδότθςθ από το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, 

- τθσ με θμερομθνία 156/18- 02.10.2018 επιςτολισ τθσ Κοινισ Γραμματείασ 
Προγράμματοσ «Greece – Italy 2014-2020» ςχετικά με τθν τελικι ζγκριςθ του ζργου με 
ακρωνφμιο “INNO.TRITION” 

- Σο υπ. αρ. 6/31-10-2018 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα με τίτλο 

"INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL 

NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS", ςχετικό 

ζγγραφο με αρ. πρωτ. 1261/3-1061 

- Σο υπ. αρ. 10/26-11-2018 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικoφ 

υμβουλίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ ζνταξθσ τθσ πράξθσ 

- Σoαπό 01-04-2019 εταιρικό ςυμφωνητικό (Partnership agreement) τουζργου 

«Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the 

production of functional foods from animals» και ακρωνφμιο"INNO.TRITION"και τα 

παραρτήματα αυτοφ, 

- Σοαπό 01-04-2019 ςυμφωνθτικό (subsidy contract) τουζργου«Innovative use of olive, 

winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production of functional 

foods from animals» καιακρωνφμιο"INNO.TRITION" 

- Σο υπ. αρ. 5/15-05-2019 (κζμα 6ο) Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ςυγκρότθςθσ ομάδασ ζργου  

- Σο υπ. αρ. 5/15-05-2019 (κζμα 8ο) Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί εξουςιοδότθςθσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ 

για λιψθ αποφάςεων ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ 

του ζργου INNO.TRITION 

- Σθν αρ. πρωτ. 70571/03-07-2019 απόφαςθ του υφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

περί ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ, ςτθ ΑΕΠ-318/6 του ζργου INNOTRITION (κωδ. ζργου 

2019ΕΠ31860001) 

- Σο υπ’ αρικ.27/11-12-2019 (κζμα5ο) Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ τθσ Διοικθτικισ 

Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί τροποποίθςθσ τθσ ομάδασ ζργου 

- Σο υπ’ αρικ.27/11-12-2019 (κζμα6ο) Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ τθσ Διοικθτικισ 

Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ για πρόςλθψθ 

ατόμου ωσ Τπευκφνου Επικοινωνίασ και τθ δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ 

κακϊσ και τον οριςμό Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ για τθν εν λόγω πρόςκλθςθ.  

 
 
αποφαςίηουν ομόφωνα 

- Σθν ακφρωςθ τθσ Ανακοίνωςθσ υπ. Αρικμ. ΜΕ 2-2019 για τθ ςφναψθ ΤΜΒΑΗ 
ΜΙΘΩΗ ΖΡΓΟΤ για τθν υλοποίθςθ του ζργου “ INNOVATIVE USE OF OLIVE, 
WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE 
PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS” το οποίο χρθματοδοτείται 
ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ «INTERREG 
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΑΛΙΑ 2014-2020»  
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- Σθν αποδοχι τθσ τροποποίθςθσ τθσ ανωτζρω πρόςκλθςθσ ςτα ςθμεία που 
αναφζρονται αναλυτικά παραπάνω κακϊσ και  

- Σθν ζγκριςθ για Αναδθμοςίευςθσ τθσ Πρόςκλθςθσ με τουσ νζουσ όρουσ 
περιγραφι του αντικειμζνου απαςχόλθςθσ του ςυνεργάτθ 

και ανακζτουν ςτθν υπθρεςία να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ Αναδθμοςίευςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ.  
 
Θζμα 6ο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
 

Ιωάννθσ Γκολομάηοσ 
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