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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου
Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 42352/11-12-2019 πρακτικό
αξιολόγησης υποψηφίων της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.
38789/20-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης
σύναψης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ., ΚΕ 82394 με Ε.Υ. την κα. Μαρία Μιχαλοπούλου Καθηγήτρια
ΣΕΦΑΑ, το οποίο χρηματοδοτείται διαθέσιμα του ΕΛΚΕ, ο υποψήφιος που επιθυμεί
να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να προσφύγει στην
Επιτροπή Ερευνών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω
πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ (στην ηλεκτρονική διαδρομή
https://rescom.duth.gr/el/category/news/joboffers/praktika/).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
Αντιπρύτανης Δ.Π. Θράκης

Συνημμένα: 1. Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων
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Προς: ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Τίτλος και κωδικός Έργου: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
Χρηματοδότηση: από τα περιουσιακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ ΔΠΘ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαλοπούλου Μαρία Καθηγήτρια ΔΠΘ
Τμήμα: Σχολή επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού ΔΠΘ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σήμερα την Τετάρτη 11-12-2019, συνήλθε η ορισθείσα στην υπ. Αριθμ49/15.11.2019 Συνεδρίαση της
Επιτροπής Ερευνών Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων, αποτελούμενη από τους:
1)Μαρία Μιχαλοπούλου ως Πρόεδρος
2)Ζωή Γαβριηλίδου ως μέλος
3)Ελένη Μαυρίδου ως μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) τη συμφωνία χρηματοδότησης του παραπάνω έργου και
β) την υπ’ αριθμ. 38789/20-11-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου
«Γραμματειακή υποστήριξη Ευρωπαϊκών, Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων και
προβολή αυτών » συναντηθήκαμε για να αξιολογήσουμε τις υποβληθείσες προτάσεις των υποψηφίων.
Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι κάτωθι προτάσεις:

1)Αντωνιάδου Αγλαΐα ΑΠ 40705/ 03.12.2019
2)Γκατζούλη Ναυσικά ΑΠ 40826/ 03.12.2019
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Οι προτάσεις που πληρούν τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση προσόντα-κριτήρια φαίνονται στον
ακόλουθο Πίνακα:
ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ονοματεπώνυμο
Υποψηφίου

Αντωνιάδου

Εκπληρωμένες Αποδοχή πρότασης
στρατιωτικές
υποχρεώσεις
για
τους
άρρενες
υποψηφίους

Αποδεδειγμένη
εμπειρία 24 μηνών
σχετική
με
το
αντικείμενο
του
έργου

Πιστοποιημένη
γνώση χρήσης
βασικών
προγραμμάτων
Η/Υ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

-

ΟΧΙ

Αγλαΐα
Γκατσούλη
Ναυσικά

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων η Επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση της κας
Αντωνιάδου Αγλαΐας, βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσε, κρίνεται ως μοναδική που πληροί τα
απαιτούμενα προσόντα- κριτήρια, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνη με την
ανωτέρω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου, στην κα
Αντωνιάδου Αγλαΐα

γ) την υπ’ αριθμ. 38789/20-11-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου
«Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των αρμόδιων οργάνων για τις δράσεις προβολής και
διάδοσης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΔΠΘ σε διεθνής και εθνικούς φορείς»
συναντηθήκαμε για να αξιολογήσουμε τις υποβληθείσες προτάσεις των υποψηφίων. Συγκεκριμένα
κατατέθηκαν οι κάτωθι προτάσεις:
1. Αντωνιάδου Αγλαΐα ΑΠ 40703/ 03.12.2019
2. Γκατζούλη Ναυσικά ΑΠ 40826/ 03.12.2019
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Οι προτάσεις που πληρούν τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση προσόντα-κριτήρια φαίνονται στον
ακόλουθο Πίνακα:
ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ονοματεπώνυμο

Αποδεδειγμένη

Πιστοποιημένη

Εκπληρωμένες

Αποδοχή

Υποψηφίου

εμπειρία 24 μηνών

γνώση χρήσης

στρατιωτικές

πρότασης

σχετική

βασικών

υποχρεώσεις

προγραμμάτων

για

Η/Υ

άρρενες

με

αντικείμενο
έργου

το
του

τους

υποψηφίους

Γκαϊντατζή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

-

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

-

ΟΧΙ

Αναστασία
Γκατσούλη
Ναυσικά

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων η Επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση της κας
Γκαϊντατζή Αναστασίας, βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσε, κρίνεται ως μοναδική που πληροί
τα απαιτούμενα προσόντα- κριτήρια, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνη με την
ανωτέρω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου, στην κα Γκαϊντατζή
Αναστασία

δ) την υπ’ αριθμ. 38789/20-11-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου
«Παροχή νομικής υποστήριξης και νομικών συμβουλών των αρμόδιων οργάνων για τις δράσεις
προβολής και διάδοσης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΔΠΘ σε διεθνής και εθνικούς φορείς»
συναντηθήκαμε για να αξιολογήσουμε τις υποβληθείσες προτάσεις των υποψηφίων. Συγκεκριμένα
κατατέθηκαν οι κάτωθι προτάσεις
1. Κυριακή Αγοράκη ΑΠ 41149/ 04.12.2019
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Ονοματεπ

Πτυχίο

Πιστοποιημέν

Αποδεδειγμέ

ώνυμο

Πανεπιστ

η καλή γνώση νη εμπειρία

η

Υποψηφίο

ημιακής

της

χρήσης

στρατιωτικές

υ

Εκπαίδευ

γλώσσας

σχετική με το

βασικών

υποχρεώσει

αντικείμενο

προγραμμάτω

ς για τους

ν Η/Υ

άρρενες

αγγλικής 24

σης

μηνών

Νομικής

Πιστοποιημέν

γνώση ες

Σχολής

Αγοράκη

ΝΑΙ

Εκπληρωμέν

Αποδοχή
πρότασης

υποψηφίους

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κυριακή

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων η Επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση της κας
Κυριακή Αγοράκη, βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσε, κρίνεται ως μοναδική που πληροί τα
απαιτούμενα προσόντα- κριτήρια, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνη με την
ανωτέρω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου, στην κα Αγοράκη
Κυριακή

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ
Κτίριο Πρυτανείας – Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής
Γραφείο Πρωτοκόλλου

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν σχετίζονται με έως γ΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή
αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο και δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση συμφερόντων
με τους επιλεγέντες

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Α)Μαρία Μιχαλοπούλου

Β)Ζωή Γαβριηλίδου

Γ) Ελένη Μαυρίδου
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