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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7/14-04-2020/Θέμα 3ο 

 
Στην  Άρτα και στα γραφεία του Επιμελητηρίου Άρτας σήμερα την 14η Απριλίου  2020, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε ύστερα από την αριθμ. 325/10-04-2020 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), 

Δημήτριος Τρομπούκης (Οικονομικός Επόπτης), Κωνσταντίνος Βούλγαρης (Γενικός 

Γραμματέας), Απόστολος Πλατσούκας (Υπεύθυνος ΓΕΜΗ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Θέμα 1ο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Θέμα 3ο: Έγκριση Πρακτικών (1η Συνεδρίαση 10-04-2020 & 2η Συνεδρίαση 13/04/2020) 

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των υπηρεσιών 

υποστήριξης για Οικονομική –λογιστική διαχείριση των τμημάτων του Επιμελητηρίου 

Άρτας καθώς και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιούνται από το 

Επιμελητήριο Άρτας. ΣΧΕΤΙΚΑ: Πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 41/12-03-2020 (ΑΔΑΜ: 

20REQ006427306), Απόφαση ΔΕ 5/13-03-2020, Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 

20REQ006441972, ΑΔΑ: ΨΣΚΙ469ΗΛ4-Δ60), Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. 

πρωτ. 270/18-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006464020 & ΑΔΑ: 9ΡΩ3469ΗΛ4-ΒΜ7), Φάκελος 

υποψηφιότητας με αρ. πρωτ. 295/30-03-2020 

 

Ο Πρόεδρος, κος Ιωάννης Γκολομάζος ενημέρωσε τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής 

σχετικά με τα Πρακτικά No1 (10-04-2020) και No2 (13-04-2020) της Επιτροπής 



 
  

   

Διαγωνισμού για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των υπηρεσιών υποστήριξης 

για Οικονομική –λογιστική διαχείριση των τμημάτων του Επιμελητηρίου Άρτας καθώς και 

των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιούνται από το Επιμελητήριο 

Άρτας (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρ. πρωτ. 270/18-03-2020, ΑΔΑΜ: 

20PROC006464020 & ΑΔΑ: 9ΡΩ3469ΗΛ4-ΒΜ7).  

Σύμφωνα με την Επιτροπή Διαγωνισμού, στη σχετική πρόσκληση προσκομίσθηκε ένας 

φάκελος υποψηφιότητας, της κας Κατσαρού Σταυρούλας, η οποία και αξιολογήθηκε 

θετικά ως προς τα τυπικά/ απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 

Συνεδρίαση 10-04-2020). Στη συνέχεια, η υποψηφία κα Κατσαρού κλήθηκε σε 

συνέντευξη, στην οποία και αξιολογήθηκαν τα πρόσθετα/ επιθυμητά προσόντα, 

σύμφωνα με την πρόσκληση, στα οποία και συγκέντρωσε το βαθμό 9,2/10 και κρίθηκε ως 

ανάδοχος της Πρόσκλησης (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/Συνεδρίαση 13-04-2020).  

Η Διοικητική Επιτροπή έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 118, παρ. 1, 2 και 3 του Νόμου 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’), 

όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,  

2. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 78 του Νόμου 4497/2017.  

3. Την υπ’ αριθ. 5/13-03-2020 απόφαση της,  

4. Το υπ. Αρ. πρωτ. 41/12-03-2020 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006427306) 

5. Την υπ. Αρ. πρωτ. 77/17-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΨΣΚΙ469ΗΛ4-Δ6Ο & ΑΔΑΜ: 20REQ006441972) 

6. Την επείγουσα ανάγκη υποστήριξης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας από 

έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, ενόψει των αυξημένων καθηκόντων οικονομικής- 

διοικητικής διαχείρισης των τμημάτων που λειτουργούν στο Επιμελητήριο Άρτας,  

7. Την υπ. αρ. πρωτ. 270/18-03-2020 (ΑΔΑ:9ΡΩ3469ΗΛ4-ΒΜ7 & ΑΔΑΜ: 

20PROC006464020) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

8. Την αίτηση συμμετοχής της υποψηφίας κας Κατσαρού Σταυρούλας με αρ. πρωτ. 

295/30-03-2020 

9. Το Πρακτικά No1/ 10-04-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παραλαβή, 

έλεγχο & αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 270/18-03-2020, ΑΔΑ: 

9ΡΩ3469ΗΛ4-ΒΜ7 & ΑΔΑΜ: 20PROC006464020)  

10. Το Πρακτικό No2/ 13-04-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 



 
  

   

κριτηρίων βαθμολόγησης της υποψηφίας κας Κατσαρού Σταυρούλας, για τη 

συμμετοχή της στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 270/18-03-

2020, σχετικά με την ανάθεση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη 

για τη διαχειριστική, οικονομική και διοικητική υποστήριξη των τμημάτων του 

Επιμελητηρίου Άρτας καθώς και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που 

υλοποιεί το Επιμελητήριο Άρτας.  

 

Α. Εγκρίνουν τα Πρακτικά No1/10-04-2020 και No2/13-04-2020 της Επιτροπής 

Διαγωνισμού σχετικά με την ανάθεση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη 

για τη διαχειριστική, οικονομική και διοικητική υποστήριξη των τμημάτων του 

Επιμελητηρίου Άρτας καθώς και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που 

υλοποιεί το Επιμελητήριο Άρτας (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 

270/18-03-2020) και ορίζουν ως ανάδοχο την κα Κατσαρού Σταυρούλα (ΑΦΜ: 

115072019). 

Β. Αναθέτουν στην υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάρτησης της 

απόφασης για υποβολή τυχόν ενστάσεων εντός του ορισμένου από την πρόσκληση 

χρονικού διαστήματος. 

Γ. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτας, κο Ιωάννη Γκολομάζο για την 

υπογραφή της σύμβασης.  

 
Θέμα 4ο:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Ιωάννης Γκολομάζος 
 
 


