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Αρ. Πρωτ.: 801/09-09-2020 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Νο9/07-09-2020/ Θζμα 3ο 

 

τθν  Άρτα και ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςιμερα τθν 7θ  επτεμβρίου 2020, 

θμζρα Δευτζρα και ϊρα 20:00 ςυνιλκε φςτερα από τθν αριθμ. 782/02-09-2020 

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), Μπανιάσ Κωνςταντίνοσ (ΒϋΑντιπρόεδροσ), Δθμιτριοσ 

Σρομποφκθσ (Οικονομικόσ Επόπτθσ), Δθμιτρθσ Κοςςυβάκθσ (Τπεφκυνοσ υμβουλευτικισ 

υποςτιριξθσ επιχειριςεων), Γεωργία Κωςτοφλα (Γενικόσ Γραμματζασ), Κωνςταντίνοσ Βοφλγαρθσ 

(μζλοσ Δ..), Σηαδιμασ Κωνςταντίνοσ (μζλοσ Δ..), Παππάσ Αναςτάςιοσ (μζλοσ Δ..), Μαγκοφτθσ 

Βαςίλειοσ (μζλοσ Δ..) και Γαλινασ Κωνςταντίνοσ (μζλοσ Δ..). 

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

 

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

Θζμα 3ο: Ζγκριςθ πρακτικοφ αξιολόγθςθσ υποψθφίων τθσ επιτροπισ επιλογισ 

προςωπικοφ για τθν Ανακοίνωςθ υπ’ αρ. ΜΕ 1_2020 για τθ ςφναψθ μίςκωςθσ ζργου, 

ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου «SMENSWICT», INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-

2020 και ανάδειξθ προςλθπτζου. ΧΕΣΙΚΑ: Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με αρ. 
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πρωτ. 71/ 17-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΡΟ469ΘΛ4-3ΩΒ), Πρόςκλθςθ υπ. Αρ. πρωτ. 517/06-07-

2020 & ΑΔΑ: Ψ4ΕΩ469ΘΛ4-ΧΔΧ, φάκελοι υποψθφίων με αρ. πρωτ. 640/16-07-2020 & 

646/17-07-2020, Πρακτικό Αξιολόγθςθσ Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ ςτισ 28-07-

2020, Απόφαςθ ΔΕ αρ. 18/20-08-2020 κζμα 4ο 

Ο Πρόεδροσ κ. Γκολομάηοσ ενθμζρωςε τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςχετικά με 

το Πρακτικό τθσ από τθν 28-07-2020 ςυνεδριάςεωσ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ 

που ςυγκροτικθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ No9/14-05-

2020 Θζμα 3ο και το οποίο αφορά τον ζλεγχο των απαιτοφμενων προςόντων και 

πρόςκετων επικυμθτϊν προςόντων των υποψθφίων για τθ κζςθ ατόμου τθσ 

Ανακοίνωςθσ υπ. Αρικμ. ΜΕ 1/2020 (αρ. πρωτ. 517/06-07-2020 και ΑΔΑ: Ψ4ΕΩ469ΘΛ4-

ΧΔΧ) όπου και αξιολογικθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.   

 

φμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ από τουσ δφο 

υποψθφίουσ που αιτικθκαν ςτθ ςχετικι Πρόςκλθςθ, ο ζνασ εκ των δφο απορρίφκθκε 

κακϊσ δεν πλθροφςε τα τυπικά προςόντα και ο δεφτεροσ προχϊρθςε ςε αξιολόγθςθ των 

πρόςκετων/ επικυμθτϊν προςόντων, ςφμφωνα με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ.   

ε ςυνζχεια τθσ βακμολογίασ των κριτθρίων, προκρίνεται ωσ προςλθπτζα θ κα 

Νικολακοποφλου Χριςτίνα ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Ω 

ΧΡΙΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 50/65 ΠΡΟΛΘΠΣΕΑ 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΠΑΠΑΧΡΘΣΟΤ x ΑΠΟΡΡΙΦΘΘΑ 

 

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) 
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- 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 «ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ 

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 

και Ανάπτυξησ» 

- Σθ με αρ. 301962/MA5044 4θ Πρόςκλθςθ του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ 

«ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

- Σο υπ. αρ. 2/20-2-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα με τίτλο «Smart 
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energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in publi cbuildings by using 

advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management 

Systems (BMS)» και ακρωνφμιο "SMENSWICT" 

- Σo από 07-08-2019 εταιρικό ςυμφωνθτικό (Partnership agreement) του ζργου «Smart 

energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using 

advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management 

Systems (BMS)» και ακρωνφμιο "SMENSWICT"  

- Σο υπ. αρ. 7/29-07-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και εξουςιοδότθςθ τθσ 

Διοικθτικισ Επιτροπισ για τθ λιψθ αποφάςεων ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ και 

παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο “SMENSWICT” 

- Σοαπό 05-09-2019 ςυμφωνθτικό (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10) τουζργου «Smart 

energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using 

advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management 

Systems (BMS)» καιακρωνφμιο "SMENSWICT"  

- Σθν αρ. πρωτ. 97151/27-09-2019 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

περί ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ, ςτθ ΑΕΠ-518/6 του ζργου με ακρωνφμιο “SMENSWICT” (κωδ. 

Ζργου 2019ΕΠ51860003) 

- Σο υπ. Αρ. 9/23-10-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί Αποδοχισ απόφαςθσ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ 2019 τθσ Πράξθσ 

με τίτλο ««Smart energysaving, energy upgrade and energy efficiency models in public 

buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and 

Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο "SMENSWICT", τθ ςυγκρότθςθ 

ομάδασ ζργου, τον οριςμό Διαχειριςτι Ζργου ΠΔΕ και τθν εγγραφι τθσ πράξθσ ςτον 

προχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Άρτασ 

- Σθν απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ με αρ. 4/ 14-02-2020 

(Θζμα 20ο) περί ζγκριςθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ τθσ δαπάνθσ για πρόςλθψθσ ενόσ ατόμου 

ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου “SMENSWICT” 

- Σθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ με αρ. 2/24-02-

2020 (κζμα 3ο) με κζμα περί ζγκριςθσ δθμοςίευςθσ τθσ Ανακοίνωςθσ με αρ. 1/2020 

φμβαςθσ Μίςκωςθσ Ζργου για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου SMENSWICT 

Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΚ469ΘΛ4-ΗΗ) 

- Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 71/17-03-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με ΑΔΑ: 

ΩΤΡΟ469ΘΛ4-3ΩΒ 
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- Σθν απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ με αρ. 9/14-05-2020 

(κζμα 3ο) περί ζγκριςθσ των προδιαγραφϊν τθσ πρόςκλθςθσ και των 

απαιτοφμενων/επικυμθτϊν προςόντων για τθν πρόςλθψθ του ατόμου ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ του ζργου και ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ Επιλογισ προςωπικοφ 

- Σθν Ανακοίνωςθ υπ’ αρ. ΜΕ 1/2020 (αρ. πρωτ. 517/06-07-2020 και ΑΔΑ: Ψ4ΕΩ469ΘΛ4-

ΧΔΧ 

- Σουσ φακζλουσ των υποψθφίων α. Χριςτίνασ Νικολακοποφλου με αρ. πρωτ. 640/16-07-

2020 και β. Αικατερίνθσ Παπαχριςτου με αρ. πρωτ. 646/17-07-2020 

- Σο Πρακτικό Αξιολόγθςθσ (28-07-2020) τθσ Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ  

- Σθν απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ με αρ. 18/20-08-2020 κζμα 4ο περί ζγκριςθσ 

του Πρακτικοφ Αξιολόγθςθσ (28-07-2020) τθσ Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ  

- Σισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου 

 

αποφαςίηουν ομόφωνα 

- Σθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ από 28-07-2020 Επιτροπισ Επιλογισ Προςωπικοφ 

περί αξιολόγθςθσ αιτιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ ζργου ενόσ (1) ατόμου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΜΕ 1-2020) για τθ ςφναψθ ΜΙΘΩΘ 

ΖΡΓΟΤ) ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου «Smart energy saving, energy upgrade and 

energy efficiency models in publi cbuildings by using advanced Information and 

Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και 

ακρωνφμιο "SMENSWICT", του Διαςυνοριακοφ Προγράμματοσ υνεργαςίασ INTERREG 

IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, 

- Σθν ζγκριςθ πρόςλθψθσ τθσ κασ Νικολακοποφλου Χριςτίνασ, ςφμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα για τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ, ανακζτοντασ ςτον Πρόεδρο κ. Ιωάννθ 

Γκολομάηο να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Ω 

ΧΡΙΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΛΘΠΣΕΑ 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΠΑΠΑΧΡΘΣΟΤ ΑΠΟΡΡΙΦΘΘΑ 

 

Θζμα 4ο:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ο Πρόεδροσ 
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Ιωάννθσ Γκολομάηοσ 
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