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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/10-08-2020/Θέμα 1ο 
 
Στην  Άρτα και στα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας σήμερα την 10η Αυγούστου, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε ύστερα από την αριθμ. 729/10-08-2020 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτού κ.Ιωάννη Γκολομάζου, η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας 
για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην 
ημερήσια διάταξη. 
 
Παρόντα μέλη: Γιάννης Γκολομάζος (Πρόεδρος), Δημήτριος Χουλιάρας (Α’ Αντιπρόεδρος), 

Κωνσταντίνος Μπανιάς (Β΄ Αντιπρόεδρος), Δημήτριος Κοσσυβάκης (Υπεύθυνος 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων), Γεωργία Κωστούλα (Γραμματέας), 

Δημήτριος Τρομπούκης (Οικονομικός Επόπτης) και Απόστολος Πλατσούκας (Υπεύθυνος 

ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων) 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Θέμα 1ο: Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής 
Επιχειρηματικότητας», με αρ. συστήματος 95027. ΣΧΕΤΙΚΑ: Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 
641/16-07-2020 και ΑΔΑΜ: 20PROC007043790. 
 
Ο Πρόεδρος, κος Ιωάννης Γκολομάζος ενημέρωσε τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής 
σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά την αποσφράγιση του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 95027 και τίτλο ««Ανάπτυξη Εφαρμογών 
ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες 
Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας». Σύμφωνα με τη διακήρυξη, καταληκτική 
ημερ/νία υποβολής των προσφορών είχε οριστεί η Δευτέρα 03-08-2020 και ώρα 14:00 
και αποσφράγιση των προσφορών την Παρασκευή 07-08-2020 και ώρα 13:00.  
 
Σε συνέχεια των όρων του διαγωνισμού, τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία ορίστηκαν 
σύμφωνα με την υπ. 12/ 10-06-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 
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Επιμελητηρίου Άρτας (ΑΔΑ: ΩΩΠ2469ΗΛ4-074) εισήλθαν στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ 
http://www.eprocurement.gov.gr, ώστε να προχωρήσουν στην αποσφράγιση του 
διαγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες του συστήματος. 
Λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος, κατέστη αδύνατη η αποσφράγιση του 
διαγωνισμού, οπότε και κρίθηκε σκόπιμο από την επιτροπή η ενημέρωση του μοναδικού 
υποψηφίου του διαγωνισμού που υπέβαλε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό, μέσω 
της φόρμα της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, όπου και ορίστηκε νέα 
ημερ/νία αποσφράγισης η Τρίτη 11/08/2020 και ώρα 10:00, προς αντιμετώπιση του 
προβλήματος.  
 
Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, αφού συζήτησαν διαλογικά το θέμα, ομόφωνα 
αποφασίζουν:  

 Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με αρ. συστήματος 95027 και τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ του 
Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες 
Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας» και αρ. συστήματος του 
διαγωνισμού: 95027 σε ημερομηνία και ώρα που κρίνεται σκόπιμο από την 
αρμόδια Επιτροπή προς αντιμετώπιση του τεχνικού προβλήματος 

 Αναθέτει στην υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε 
επικοινωνία με τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για επίλυση 
των τεχνικών προβλημάτων και την αποσφράγιση του διαγωνισμού  

 Την συνεχή ενημέρωση του υποψηφίου που υπέβαλε ηλεκτρονική προσφορά στο 
διαγωνισμό στην περίπτωση νέας μετάθεσης της ημερομηνίας, με σκοπό την 
έγκαιρη ενημέρωση του.  

 Την επικοινωνία της υπηρεσίας με τα αρμόδια στελέχη τεχνικής υποστήριξης 
(helpdesk) του ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ με σκοπό την αντιμετώπιση των τεχνικών 
προβλημάτων στη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος και την 
εγκατάσταση των απαραιτήτων εφαρμογών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αποσφράγισης του διαγωνισμού 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας 
 
 
 

Ιωάννης Γκολομάζος 
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