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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             

              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ   25 /2020 

Αριθμός Απόφασης:    927 

38o  Θέμα   Ημερήσιας Διάταξης 

‘Εγκριση των υπ΄ αριθ. 1 & 2 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των 

Υποψηφίων, στα πλαίσια της υπ΄ αριθ. 1/2020 (αριθ. πρωτ. 101466/25611/12.05.2020)  

Ανακοίνωσης, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου, με δύο (2) άτομα, για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην άρτια 

υλοποίηση του έργου «ΕNERNETMOB – Mediterranean and Interigional Electromobility  

Networks for intermodal and interurban  lov carbon transport systems / Μεσογειακά 

διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών 

μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του ανθρακα », του Προγράμματος  

διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας Interreg – Med 2014 -2020 

(απ:167870/41472) 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Στην Τρίπολη και στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σήμερα στις  

24/07/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από την Αρ. Πρωτ :   οικ  

167386/41361/20-07-2020 πρόσκληση και σύμφωνα με :  
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1) τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2) την αριθμ 447 /08-09-2019 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου (πρακτικό 16/8-9-2019) σχετικά με την εκλογή μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

3) την α.π. 248549/60802 /12-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη ( ΦΕΚ 770/ τ. Υ.Ο. 

Δ.Δ./ 23-09-2019)  με την οποία ορίσθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής . 

4)την α.π. 254557/62263 /20-09-2019  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΩΣΘΠ7Λ1-

Λ87) με την οποία ορίσθηκαν Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής . 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. : 

 

1.1.1.1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως  Πρόεδρος  

2.2.2.2. ANAΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

3.3.3.3. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

4.4.4.4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝ  

5.5.5.5.  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

6.6.6.6.  ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7.7.7.7.  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

8.8.8.8.  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9.9.9.9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ως μέλη 

Τα μέλη της επιτροπής κ  Μποζίκης Αναστάσιος , Γκιλίτσης Νικόλαος- 

Κωνσταντίνος  απουσίαζαν από την παρούσα συνεδρίαση,  αν και κλήθηκαν 

νόμιμα. 

 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η   κ. Κάτσουλα Χριστίνα υπάλληλος 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου   ως  γραμματέας.  

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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............................................................................................................................ 

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. 

Πρωτ:  167870/41472/2020 εισήγηση της Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ : Εισήγηση έγκρισης των  υπ΄ αριθ. 1 & 2 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

αιτήσεων των Υποψηφίων, στα πλαίσια της υπ΄ αριθ. 1/2020 (αριθ. πρωτ. 

101466/25611/12.05.2020) Ανακοίνωσης, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη 

σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου, µε δύο (2) άτοµα, για την υποβοήθηση της 

Αναθέτουσας Αρχής στην άρτια υλοποίηση του έργου : « ENERNETMOB – 

MediterraneanandInterigionalElectromobilityNetworksforintermodalandinterurbanlovcarbo

ntransportsystems / Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για 

συστήµατα διατροπικών και υπεραστικών µεταφορών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα », του Προγράµµατος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας Interreg – Med 2014 

-2020 

Έχοντας υπόψη  

 

1.  Τον Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης»(ΦΕΚ87Α/2010) και ιδιαίτερα την παρ.2 του άρθρου283.  

2.  Το Π.∆.131/2010«Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ224τΑ/2010).  

 

3. Την από 23.11.2017 απόφαση της ∆ιαχειριστικής Αρχής Interreg – Med, µε την οποία 

εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

4. Την υπ’ αριθ. 42/14-02-2018   (Α∆Α :6Λ797Λ1-5ΨΠ)   απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου  «Έγκριση σκοπιµότητας υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων»  

5.  Το έγγραφο της ΕΥ∆ Ε.Π. του στόχου ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία¨, µε το οποίο 

εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη για την εγγραφή στη ΣΑΕΠ 326/2 της Εθνικής Συµµετοχής 

του έργου, ποσού 72.282,75ευρώ.  

6. Την υπ΄ αριθ. 87953/21.08.2018 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας & 

Ανάπτυξης , µε την οποία εγκρίνεται η ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων 2018 « Επιχορήγηση για την Εθνική συµµετοχή του έργου ENERNETMOB του 

διακρατικού προγράµµατος MED 2014-2020, µε τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου», προϋπολογισµού 88.167,00ευρώ.  

7.  Την υπ΄ αριθ. 380/10.09.2018 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου « Περί αποδοχής 

χρηµατοδότησης από το Π∆Ε – ΣΑΕΠ 362/2 , των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Inherit του 

∆ιακρατικού Προγράµµατος MED 2014- 2020, Enermob του Προγράµµατος Adrion 2014-

2020 και του Enernetmob του ∆ιακρατικού Προγράµµατος MED 2014-2020.  

 

8.  Την υπ΄ αριθ. 496/29.10.2018 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου, µε 

την οποία εγκρίθηκε η 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος ΚΑΠ 20 %, σύµφωνα 

µε την οποία εκτός των άλλων , εντάχθηκε το νέο έργο ¨Προγράµµατα εδαφικής 

συνεργασίας 2014-2020 – Συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη µε π/ϋ και πίστωση για το 2018 

ποσού 500.000,00 ευρώ 

9. Την υπ΄   αριθ. 354964/84975/21.12.2018   απόφαση της Προέδρου της Οικονοµικής 

Επιτροπής, για την δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) 

για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 

εξόδων του(ης) " 01.071 ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ΠΕ Αρκαδίας" K.A. 
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Εξόδων 9779.0003 του οικονοµικού έτους 2018, για το έργο : "Προγράµµατα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020-συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη¨ ( Α∆Α :ΩΣ9Π7Λ1-1ΨΒ) 

και (Α∆ΑΜ :18REQ004254754).  

 

10.  Την υπ΄ αριθ 98/18.02.2019 απόφαση του Περιφερειακού συµβουλίου, για αύξηση του π/υ 

κατά 500.000,00 € του έργου "Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-

2020- συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη¨ , που έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα 

ΚΑΠ20%.  

11. Την υπ΄αριθ 1155/03.04.2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου «Προέγκριση ανάληψης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

ποσού 400.000,00 €, για το έτος 2019 & 100.000,00 € για το έτος 2020 για την πληρωµή 

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του(ης) 1.71 

"∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ΠΕ Αρκαδίας" K.A.Eξόδων 9779.0003 του 

οικονοµικού έτους 2019», για το έργο : "Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας 2014-2020-συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη¨ » (Α∆Α:66ΕΣ7Λ1-1Β9).  

12. Την υπ΄ αριθ. 98786/24304/09.04.2019 απόφαση της Προέδρου της Οικονοµικής 

Επιτροπής, ¨Περί ανάληψης δαπάνης ποσού 400.000,00 € για το έτος 2019 και 100.000,00 

€ για το έτος 2020, για την υλοποίηση του έργου :¨Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας –Συγχρηµατοδοτούµενη ∆απάνη¨. 

13.  Την υπ΄ αριθ. 98786/24304/09.04.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Περί 

ανάληψης δαπάνης ης Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, ¨Περί ανάληψης δαπάνης 

ποσού 400.000,00 € για το έτος 2019 και 100.000,00 € για το έτος 2020, για την υλοποίηση 

του έργου :¨Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας –Συγχρηµατοδοτούµενη 

∆απάνη¨. 

14.  Την υπ΄ αριθ. 165/03.04.2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου, µε 

την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου για την 

υλοποίηση του έργου ENERNETMOB, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ.82/2020 

όµοια απόφαση 

15. Την υπ΄ αριθ. 1963/02.05.2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα δαπάνης  & διάθεση πίστωσης για 

την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου 

ENERNETMOB, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 13/2020 όµοια απόφαση  

16. Την υπ΄ αριθ. 492/14.04.2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄ αρ. 1/2020 Ανακοίνωσης - πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου, µε δύο (2) άτοµα, για την 

υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην άρτια υλοποίηση του έργου ENERNETMOB 

17.  Την υπ΄ αριθ. 1/2020 (αριθ. πρωτ. 101466/25611/12.05.2020) Ανακοίνωση Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα, 

ενός ΠΕ Μηχανικών   (κωδ. Θέσης ΚΘΥ1) & ενός ∆Ε Μηχανικών(κωδ. Θέσης ΚΘΥ2), στα 

πλαίσια υλοποίησης του έργου ENERNETMOB 

18.  Την ανάρτηση της  περίληψης της Νο1/2020 Ανακοίνωσης  στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια», 

της υπ΄ αριθ.1/2020 Ανακοίνωσης στους πίνακες ανακοινώσεων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (Κεντρικό κτίριο – Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου – Τρίπολη & ∆/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού – Μαινάλου & Σέκερη 37) & την καταχώρησή της στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

19.  Τις κατατεθείσες αιτήσεις των υποψηφίων     
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20.  Το υπ΄ αριθ. πρωτ, 143953/35829/25.06.2020 , 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

των Αιτήσεων των Υποψηφίων, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή αξιολόγησε τις 

αιτήσεις των Υποψηφίων και των δύο κατηγοριών (ΠΕ & ΤΕ) αρχικά ως προς την 

πληρότητα αυτών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Νο1 Ανακοίνωσης  και στη συνέχεια 

βαθµολόγησε τις αποδεκτές από αυτές, βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην ως 

άνω ανακοίνωση και συνέταξε προσωρινό πίνακα αποτελεσµάτων αξιολόγησης ανά 

κατηγορία υποψηφίων  

21. Την διαβίβαση του υπ΄ αριθ. 143953/35829/25.06.2020 Πρακτικού της Επιτροπής 

Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων στην Αναθέτουσα Αρχή (∆-νση 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού)  

22.  Το  υπ΄ αριθ.   πρωτ.   143078/35601/24.06.2020   ( ορθή   επανάληψη   ως   προς την 

ηµεροµηνία : 26.06.2020) έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού µε 

συνηµµένους τους προσωρινούς πίνακες των αποτελεσµάτων αξιολόγησης και 

κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας των αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων 

για τις κατηγορίες ΠΕ Μηχανικών & ΤΕ Μηχανικών, το οποίο αναρτήθηκε στους πίνακες 

ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Κεντρικό κτίριο – Πλ. Εθνάρχου 

Μακαρίου – Τρίπολη & ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού – Μαινάλου & Σέκερη 

37), στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr) & 

κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία στους υποψηφίους, προκειµένου να 

ασκήσουν ένσταση επί αυτών  

23.  Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 162727/40266/14.07.2020 , 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

των Αιτήσεων των Υποψηφίων, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη στην σύνταξη 

των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας 

των αιτήσεων των υποψηφίων ανά κωδικό θέσης, µετά την µη υποβολή ενστάσεων επί 

των προσωρινών αποτελεσµάτων εντός της προθεσµίας των πέντε ηµερολογιακών 

ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής τους, όπως ορίζεται την Νο1/2020 Ανακοίνωση 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και ιδιαίτερα τα υπ΄ αριθ. 20 & 23 σχετικά  

Εισηγούµεθα 

 

1. Την έγκριση των υπ΄ αριθ. 1 και 2 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων 
των υποψηφίων για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου,  µε ένα (1) άτοµα , 
κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών και ένα (1) άτοµο κατηγορίας / ειδικότητας ΤΕ 
Μηχανικών , στα πλαίσια υποβοήθησης της Αναθέτουσας Αρχής στον συντονισµό 

µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως επικεφαλής εταίρος και των λοιπών εταίρων  
και στην άρτια υλοποίηση του έργου «ENERNETMOB» του Προγράµµατος Interreg – Med 
2014- 2020 

2. Την έγκριση των τελικών Πινάκων αποτελεσµάτων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά 

βαθµολογίας των αποδεκτών αιτήσεων των Υποψηφίων, ανά κωδικό θέσης όπως αυτοί 
αναφέρονται  στο υπ΄ αριθ. 2 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τον 
οποίο : 

a. Για την θέση µε κωδικό (ΚΘΥ1) : κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, προτάσσεται 

ο κ. Μητρόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη µε σύνολο βαθµολογίας 77,7 %  

b. Για την θέση µε κωδικό (ΚΘΥ2) : κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών, προτάσσεται ο κ. 
Λιοντήρης Παναγιώτης – Γεώργιος του ∆ηµητρίου µε σύνολο βαθµολογίας 66,7 % µε 
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επόµενο στη σειρά κατάταξης και 1ο επιλαχόντα την κα Σώτηρα Αναστασία του 
Χρήστου µε σύνολο βαθµολογίας 65,3 % και 2ο επιλαχόντα τον κ. Τασσόπουλο 
Κωνσταντίνο του Κανέλλου µε σύνολο βαθµολογίας 50,7 %   

3. Την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης έργου : 

a. για την θέση µε κωδικό (ΚΘΥ1):  κατηγορίας/ ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών , µε τον κ. 
Μητρόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη  

b. για τη θέση µε κωδικό  (ΚΘΥ2):  κατηγορίας / ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών, µε τον κ. 
Λιοντήρη Παναγιώτη – Γεώργιο του ∆ηµητρίου  

4. Την εξουσιοδότηση προς τον κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή των συµβάσεων 

µίσθωσης έργου 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  1/2020 ( ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 101466/25611/12.05.2020 ,ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-

Θ5Δ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ,ΜΕ ΣΚΟΠΟ 

ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Enernetmob – Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and 

interurban low carbon transport systems - Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα 

ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».   

 

Την 9η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30μ.μ., στα γραφεία της  Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αρμόδια Υπηρεσία που 

Διενεργεί το Διαγωνισμό), στην Τρίπολη - Μαινάλου & Σέκερη 37, συνεδρίασε η Επιτροπή 

Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων  για την επιλογή δυο (2) ατόμων με σύμβαση 

μίσθωσης έργου [ένα (1) άτομο κατηγορίας /κλάδου Π.Ε. Μηχανικού, κωδικός θέσης ΚΘΥ1 

και ένα άτομο (1) κατηγορίας / κλάδου Τ.Ε. Μηχανικού, κωδικός θέσης ΚΘΥ2],  στο πλαίσιο 

του έργου «Enernetmob – Mediterranean Interregional Electromobility Networks for 

intermodal and interurban low carbon transport systems - Μεσογειακά διαπεριφερειακά 

δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 

492/14.04.2020 (ΑΔΑ:60ΙΖ7Λ1-Ε8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά της σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  

1/2020 (αριθμ. Πρωτ. 101466/25611/12.05.2020 ,ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5Δ/Περιφέρεια 

Πελοποννήσου/ Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) Ανακοίνωση Πρόσληψης 

Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ,με σκοπό την υποβοήθηση της Αναθέτουσας 

Αρχής στην άρτια υλοποίηση του έργου:: «Enernetmob – Mediterranean Interregional 

Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems - 

Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και 

υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».   

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι: 

- Μαντζουράνης  Παναγιώτης 

-Βυτόγιαννη  Χριστοφίλη 

-Αγγελοπούλου  Κωνσταντίνα  
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Η Επιτροπή  έχοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ΄αριθμ. 82/11.03.2020  (ΑΔΑ: ΩΜΑΟ7Λ1-ΔΡ9)Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου  «Περί 

έγκρισης  Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ,στο 

πλαίσιο του έργου: «Enernetmob – Mediterranean Interregional 

Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon 

transport systems - Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα 

ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών 

μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».   

2. Την υπ’ αρ. 492/14.04.2020 (ΑΔΑ:60ΙΖ7Λ1-Ε8) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου «Περί έγκρισης των όρων της υπ΄ 

αριθ. 1/2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης 

Έργου ,με σκοπό την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην άρτια 

υλοποίηση του έργου: «Enernetmob – Mediterranean Interregional 

Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon 

transport systems - Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα 

ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών 

μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» 

3. Την υπ’ αριθμ. 101466/25611/12.05.2020(ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5Δ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. 

4. Τις κατατεθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων. 

 

Αφού μελέτησε την 101466/25611/12.05.2020(ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5Δ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διαπίστωσε ότι: 

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων απαιτείται, βάσει της προαναφερόμενης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Π.Ε. Μηχανικών.  

1.Να είναι κάτοχος πτυχίου ή Διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Πανεπιστημιακού τομέα (Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών) στις παρακάτω Ειδικότητες 

: Ειδικότητα - Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και 

Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Πτυχίο ή δίπλωμα 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Η/Υ, ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 

ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.  
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2. Να έχει πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α  της 

πρόσκλησης.  

3. Να έχει πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων & γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που αποδεικνύονται με πιστοποίηση 

σύμφωνα με το Παράρτημα Β της πρόσκλησης. 

4. Να έχει επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται υπόψη για τους Μηχανικούς Π.Ε. 

μετά την απόκτηση της αντίστοιχης ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας 

άσκησης επαγγέλματος.  

5. Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε θέμα συναφές με το αντικείμενο και τα 

παραδοτέα της θέσης, από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

(ενδεικτικά μεταπτυχιακά : Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Πολιτικού μηχανικού, Μηχανικού 

Περιβάλλοντος, Συγκοινωνιολόγου, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

Οικονομικές Επιστήμες).  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τ.Ε. Μηχανικών  

1. Να είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης στις παρακάτω Ειδικότητες : Ειδικότητα - Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωμα 

τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή πτυχίο τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε. ή 

πτυχίο Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 

ΤΕΙ της 5 π ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.  

2. Να έχει πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της 

πρόσκλησης. 

3. Να έχει πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων & γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που αποδεικνύονται με πιστοποίηση 

σύμφωνα με το Παράρτημα Β της πρόσκλησης. 

 4. Να έχει επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται υπόψη για τους Τεχνολόγους 

Μηχανικούς μετά την απόκτηση του ζητούμενου από την παρούσα ανακοίνωση Τίτλου 

Σπουδών. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής : Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε 

υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.  

1. Πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 

του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, 

απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα και επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών 

συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της 

εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής.  
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2. Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα : i) Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα 

(στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται 

για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που 

παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 

κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το 

είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. ii) Επιπλέον βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.  

3. Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία (μισθωτού και ελεύθερου 

επαγγελματία) : i) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ii) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 

φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. iii) Υπεύθυνη δήλωση, 

κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το 

είδος της εμπειρίας του. iv) Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων 

παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια της εμπειρίας. Σε περίπτωση ασφαλιστικών 

φορέων (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) όπου ο υποψήφιος δύναται να ασφαλιστεί είτε ως μισθωτός είτε ως 

ελεύθερος επαγγελματίας, να διευκρινίζεται στη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η 

σχέση απασχόλησης.  

 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος. Η 

δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει  δύο σκέλη :  

1. συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις 

δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του.  

2. οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας 

ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η 

δημιουργικότητα του υποψηφίου.  

Στην συνέντευξη θα αξιολογηθούν σε κλίμακα από 0 έως 40 βαθμούς, τα κάτωθι:   

• το επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου, 

•  η αντίληψή του για το έργο, 

•  η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας έργου, 

• το επίπεδο δεξιοτήτων προγραμματισμού και οργάνωσης των απαιτούμενων εργασιών για 

την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του έργου στον τομέα ευθύνης του.  

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των 

βαθμών των μελών  της αρμόδιας επιτροπής. 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

Για την επιλογή απασχόλησης των υποψηφίων ειδικότητας Μηχανικού Π.Ε. και ειδικότητας 

Μηχανικού Τ.Ε., προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα 
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προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι 

κάτοικοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Για την απόδειξη του κριτηρίου της Εντοπιότητας 

απαιτείται βεβαίωση πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) των δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ή από άλλο στοιχείο , από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος 

δήμου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑ) Ανάλυση Κριτηρίου Εκπλήρωση 

κριτηρίου 

/Βαθμοί 

1. ΚΘΥ1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος, σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών – 

ειδικότητα, όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Π.Ε. Μηχανικών.  

Βαθμός «Καλώς» 5 

Βαθμός «Λίαν Καλώς» 10 

Βαθμός «Άριστα» 15 

2. Επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται 

υπόψη για τους Μηχανικούς Π.Ε. μετά την 

απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα 

ανακοίνωση αντίστοιχης άδειας άσκησης 

επαγγέλματος. 

Εμπειρία έως 1 έτος 5 

Εμπειρία έως 3 έτη 10 

Εμπειρία έως 5 έτη 20 

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε θέμα συναφές με το 

αντικείμενο . 

Σχετική βεβαίωση/Αποδεικτικό 5 

4. Γνώση ξένης γλώσσας – Αγγλικής (βλέπε Τίτλοι 

γλωσσομάθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

Καλή γνώση (Β2) 5 

Πολύ καλή Γνώση (Γ1/C1) 10 

Άριστη Γνώση (Γ2/C2) 15 

5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (Βλέπε Γνώση 

χειρισμού Η/Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

Σχετική βεβαίωση/Αποδεικτικό 5 

6. Δομημένη Συνέντευξη επί θεμάτων σχετικών με τη 

γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις 

δεξιότητες και προσόντα των υποψηφίων 

Συνολική εικόνα της 

υποψηφιότητας βάσει 

προσωπικής συνέντευξης 

Από 0 έως 40 

βαθμοί 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑ) Ανάλυση Κριτηρίου Εκπλήρωση 

κριτηρίου 

/Βαθμοί 

ΑΔΑ: ΩΗΞ57Λ1-7ΕΧ
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1. ΚΘΥ2. Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών – 

ειδικότητα, όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τ.Ε. Μηχανικού 

Βαθμός «Καλώς» 5 

Βαθμός «Λίαν Καλώς» 10 

Βαθμός «Άριστα» 20 

2. Επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται 

υπόψη για τους Μηχανικούς Τ.Ε. μετά την 

απόκτηση του ζητούμενου από την παρούσα 

ανακοίνωση τίτλου σπουδών. 

Εμπειρία έως 1 έτος 5 

Εμπειρία έως 3 έτη 15 

Εμπειρία έως 5 έτη 20 

3. Γνώση ξένης γλώσσας – Αγγλικής (βλέπε Τίτλοι 

γλωσσομάθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

Καλή γνώση (Β2) 5 

Πολύ καλή Γνώση (Γ1/C1) 10 

Άριστη Γνώση (Γ2/C2) 15 

4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (Βλέπε Γνώση 

χειρισμού Η/Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

Σχετική βεβαίωση/Αποδεικτικό 5 

5. Δομημένη Συνέντευξη επί θεμάτων σχετικών με τη 

γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις 

δεξιότητες και προσόντα των υποψηφίων 

Συνολική εικόνα της 

υποψηφιότητας βάσει 

προσωπικής συνέντευξης 

Από 0 έως 40 

βαθμοί 

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων ήταν η 

Τρίτη  26.05.2020 και ώρα 15:00. Η διενέργεια των συνεντεύξεων θα γίνει εντός 15 ημερών 

από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.  

Η Επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους Αιτήσεων των υποψηφίων   από το πρωτόκολλο της 

αρμόδιας Υπηρεσίας, οι οποίοι ήταν συνολικά πέντε  (5) και είχαν υποβληθεί όλοι 

εμπρόθεσμα. Μετά την  αποσφράγιση των αιτήσεων, τα στοιχεία υποβολής έχουν ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –κωδικός θέσης  ΚΥΘ1 

α/α Υποψήφιος 
Ημερομηνία κατάθεσης 

αίτησης 

αρ. πρωτ.  κατάθεσης φακέλου 

δικαιολογητικών 

1. 
Μητρόπουλος  Παναγιώτης του 

Ιωάννου 
Δευτέρα  25.05.2020 112437/28278/25.05.2020 

2. Σκοπετέα  Γεωργία του Ευαγγέλου Τρίτη      26.05.2020 114136/28711/26.05.2020 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –κωδικός θέσης  ΚΥΘ2 

α/α Υποψήφιος 
Ημερομηνία κατάθεσης 

αίτησης 

αρ. πρωτ.  κατάθεσης φακέλου 

δικαιολογητικών 
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1. 
Λιοντήρης Παναγιώτης –Γεώργιος  

του Δημητρίου 
Τετάρτη   20.05.2020 108871/27542/20.05.2020 

2. Σώτηρα  Αναστασία του Χρήστου Δευτέρα  25.05.2020 112165/28201/25.05.2020 

3. 
Τασσόπουλος Κωνσταντίνος του 

Καννέλου 
Δευτέρα  25.05.2020 112474/28289/25.05.2020 

 Από την εξέταση των αιτήσεων και των προσόντων των υποψηφίων διαπίστωσε ότι: 

- Για τη θέση  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –κωδικός θέσης  ΚΥΘ1 κατατέθηκαν δυο (2) αιτήσεις, εκ των 

οποίων η μια της υποψήφιας Σκοπετέα Γεωργία του Ευαγγέλου δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις κατάταξής της στον Πίνακα Βαθμολόγησης ,διότι δεν κατέθεσε άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος. 

Ο υποψήφιος   Μητρόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννου καλύπτει τις απαιτήσεις της 

Πρόσκλησης και τίθεται στον Πίνακα Βαθμολόγησης κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Μηχανικών 

,κωδικός θέσης ΚΥΘ1.Όσον αφορά  για την τεκμηρίωση της εντοπιότητας προσκόμισε 

Πιστοποιητικό Δήμου Καλαμάτας παλαιότερο  των δύο μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης συμμετοχής (το υπ΄αριθμ. 13/27.09.2007 Πιστοποιητικό Δήμου 

Καλαμάτας /Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών /Τμήμα Δημοτικής Καταστάσεως) το οποίο δεν 

έγινε αποδεκτό από την επιτροπή. 

-  Για τη θέση  Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- κωδικός θέσης ΚΘΥ2 κατατέθηκαν τρείς (3) αιτήσεις, 

σύμφωνα με τις οποίες και οι τρεις (3) υποψήφιοι καλύπτουν τις απαιτήσεις της 

Πρόσκλησης και τίθεται στον Πίνακα Βαθμολόγησης κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Μηχανικών 

,κωδικός θέσης ΚΥΘ2. 

Ύστερα από συζήτηση για τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της πρόσκλησης,  

η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει τους υποψηφίους που καλύπτουν τις απαιτήσεις της 

πρόσκλησης ( τέσσερις  συνολικά υποψήφιοι –ένας για τη θέση ΠΕ Μηχανικών και  τρεις  για 

τη θέση ΤΕ Μηχανικών) σε συνέντευξη . Για το σκοπό οι τέσσερις υποψήφιοι κλήθηκαν  από 

την επιτροπή να παρευρεθούν στη συνέντευξη στις 10.06.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

2.30μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού Περιφέρειας 

Πελοποννήσου- Μαινάλου & Σέκερη 37 Τρίπολη( ημερομηνία πρόσκλησης: 09.06.2020 

,τρόπος πρόσκλησης : email με επιβεβαίωση λήψης αυτού).  

Όλοι οι κληθέντες υποψήφιοι ( τέσσερις) ,επιβεβαίωσαν τη λήψη της πρόσκλησης. 

Την Τετάρτη 10.06.2020 και ώρα 2.30μ.μ., η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της 

ήταν παρόντα , συνήλθε εκ νέου, στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

της  Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη (Μαινάλου & Σέκερη 37 1
ος

 

όροφος),προκειμένου να προβεί σε συνέντευξη των υποψηφίων. 

Στη συνέντευξη προσήλθαν οι υποψήφιοι :  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –κωδικός θέσης  ΚΥΘ1 

1. Μητρόπουλος  Παναγιώτης του Ιωάννου 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –κωδικός θέσης  ΚΥΘ2 
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1. Λιοντήρης  Παναγιώτης –Γεώργιος  του Δημητρίου 

 2. Σώτηρα   Αναστασία του Χρήστου 

3. Τασσόπουλος  Κωνσταντίνος του Κανέλλου 

Η επιτροπή μετά το πέρας της συνέντευξης η οποία βασίστηκε απ όλα τα μέλη της 

επιτροπής στο πλαίσιο που όρισε η πρόσκληση ( έχει αναλυθεί σε προηγούμενη παράγραφο 

του παρόντος) , συνέχισε το έργο της έως στις 6.00μ.μ. και αποφάσισε να συνεχίσει και να 

ολοκληρώσει την αξιολόγηση την Παρασκευή 19.06.2020  και ώρα 1.30μ.μ.  

Την  Παρασκευή  19.06.2020 και ώρα 1.30μ.μ., η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι όλα τα 

μέλη της ήταν παρόντα , συνήλθε εκ νέου, στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της  Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη (Μαινάλου & Σέκερη 37 

1
ος

 όροφος),προκειμένου να  ολοκληρώσει την αξιολόγηση των  υποψηφίων. 

Η Επιτροπή αφού  εξέτασε  τις υποβληθείσες αιτήσεις  των υποψηφίων ανά κατηγορία 

θέσης , προέβη στη βαθµολογία των υποψηφίων  σύµφωνα µε τα παραπάνω 

κριτήρια. 

 Α)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΥΘ1  

10. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ : Μητρόπουλος Παναγιώτης  του Ιωάννου 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑ) Ανάλυση Κριτηρίου Εκπλήρωση 

κριτηρίου 

/Βαθμοί 

1. ΚΘΥ1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος, σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών – 

ειδικότητα, όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Π.Ε. Μηχανικών.  

Βαθμός «Καλώς»  

Βαθμός «Λίαν Καλώς» 10 

Βαθμός «Άριστα»  

2. Επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται 

υπόψη για τους Μηχανικούς Π.Ε. μετά την 

απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα 

ανακοίνωση αντίστοιχης άδειας άσκησης 

επαγγέλματος. 

Εμπειρία έως 1 έτος  

Εμπειρία έως 3 έτη 10 

Εμπειρία έως 5 έτη  

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε θέμα συναφές με το 

αντικείμενο . 

Σχετική βεβαίωση/Αποδεικτικό 5 

4. Γνώση ξένης γλώσσας – Αγγλικής ( Τίτλοι 

γλωσσομάθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της πρόσκλησης) 

Καλή γνώση (Β2)  

Πολύ καλή Γνώση (Γ1/C1)  

Άριστη Γνώση (Γ2/C2) 15 

ΑΔΑ: ΩΗΞ57Λ1-7ΕΧ
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5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (Γνώση 

χειρισμού Η/Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της πρόσκλησης) 

Σχετική βεβαίωση/Αποδεικτικό 0 

6. Δομημένη Συνέντευξη επί θεμάτων σχετικών με τη 

γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις 

δεξιότητες και προσόντα των υποψηφίων 

Συνολική εικόνα της 

υποψηφιότητας βάσει 

προσωπικής συνέντευξης 

37,7 

 

 

 

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΚΥΘ2  

1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ : Λιοντήρης  Παναγιώτης –Γεώργιος  του Δημητρίου 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑ) Ανάλυση Κριτηρίου Εκπλήρωση κριτηρίου 

/Βαθμοί 

1. ΚΘΥ2. Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους τίτλους 

σπουδών – ειδικότητα, όπως αναφέρονται στα 

αντίστοιχα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τ.Ε. 

Μηχανικού 

Βαθμός «Καλώς» 5 

Βαθμός «Λίαν Καλώς»  

Βαθμός «Άριστα»  

2. Επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται 

υπόψη για τους Μηχανικούς Τ.Ε. μετά την 

απόκτηση του ζητούμενου από την παρούσα 

ανακοίνωση τίτλου σπουδών. 

Εμπειρία έως 1 έτος  

Εμπειρία έως 3 έτη 15 

Εμπειρία έως 5 έτη  

3. Γνώση ξένης γλώσσας – Αγγλικής ( Τίτλοι 

γλωσσομάθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της 

πρόσκλησης) 

Καλή γνώση (Β2) 5 

Πολύ καλή Γνώση (Γ1/C1)  

Άριστη Γνώση (Γ2/C2)  

4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (Γνώση 

χειρισμού Η/Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄ της πρόσκλησης ) 

Σχετική 

βεβαίωση/Αποδεικτικό 

5 

5. Δομημένη Συνέντευξη επί θεμάτων σχετικών με 

τη γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις 

δεξιότητες και προσόντα των υποψηφίων 

Συνολική εικόνα της 

υποψηφιότητας βάσει 

προσωπικής συνέντευξης 

36,7 
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2. ΥΠΟΨΗΦΙΑ :Σώτηρα   Αναστασία του Χρήστου 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑ) Ανάλυση Κριτηρίου Εκπλήρωση κριτηρίου 

/Βαθμοί 

1. ΚΘΥ2. Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους τίτλους 

σπουδών – ειδικότητα, όπως αναφέρονται στα 

αντίστοιχα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τ.Ε. 

Μηχανικού 

Βαθμός «Καλώς» 5 

Βαθμός «Λίαν Καλώς»  

Βαθμός «Άριστα»  

2. Επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται 

υπόψη για τους Μηχανικούς Τ.Ε. μετά την 

απόκτηση του ζητούμενου από την παρούσα 

ανακοίνωση τίτλου σπουδών. 

Εμπειρία έως 1 έτος  

Εμπειρία έως 3 έτη  

Εμπειρία έως 5 έτη 20 

3. Γνώση ξένης γλώσσας – Αγγλικής (Τίτλοι 

γλωσσομάθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 

πρόσκλησης΄) 

Καλή γνώση (Β2)  

Πολύ καλή Γνώση (Γ1/C1)  

Άριστη Γνώση (Γ2/C2) 15 

4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ ( Γνώση 

χειρισμού Η/Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της πρόσκλησης) 

Σχετική 

βεβαίωση/Αποδεικτικό 

5 

5. Δομημένη Συνέντευξη επί θεμάτων σχετικών με 

τη γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις 

δεξιότητες και προσόντα των υποψηφίων 

Συνολική εικόνα της 

υποψηφιότητας βάσει 

προσωπικής συνέντευξης 

20,3 

 

 

3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Τασσόπουλος  Κωνσταντίνος του Κανέλλου 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑ) Ανάλυση Κριτηρίου Εκπλήρωση 

κριτηρίου /Βαθμοί 

1. ΚΘΥ2. Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους τίτλους 

σπουδών – ειδικότητα, όπως αναφέρονται στα 

αντίστοιχα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τ.Ε. 

Βαθμός «Καλώς» 5 

Βαθμός «Λίαν Καλώς»  
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Μηχανικού 

Βαθμός «Άριστα»  

2. Επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται 

υπόψη για τους Μηχανικούς Τ.Ε. μετά την 

απόκτηση του ζητούμενου από την παρούσα 

ανακοίνωση τίτλου σπουδών. 

Εμπειρία έως 1 έτος 5 

Εμπειρία έως 3 έτη  

Εμπειρία έως 5 έτη  

3. Γνώση ξένης γλώσσας – Αγγλικής (Τίτλοι 

γλωσσομάθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ της πρόσκλησης 

) 

Καλή γνώση (Β2) 5 

Πολύ καλή Γνώση 

(Γ1/C1) 

 

Άριστη Γνώση (Γ2/C2)  

4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ ( Γνώση 

χειρισμού Η/Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Της Πρόσκλησης) 

Σχετική 

βεβαίωση/Αποδεικτικό 

5 

5. Δομημένη Συνέντευξη επί θεμάτων σχετικών με 

τη γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις 

δεξιότητες και προσόντα των υποψηφίων 

Συνολική εικόνα της 

υποψηφιότητας βάσει 

προσωπικής 

συνέντευξης 

30,7 

 

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΥΘ1 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Μητρόπουλος Παναγιώτης Ιωάννης 77,7 

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΥΘ2 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Λιοντήρης Παναγιώτης-Γεώργιος Δημήτριος 66,7 

2. Σώτηρα  Αναστασία Χρήστος 65,3 

3. Τασσόπουλος Κωνσταντίνος  Κανέλλος 50,7 

 

ΑΔΑ: ΩΗΞ57Λ1-7ΕΧ
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Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό σε τρία (3) 

αντίτυπα  προκειμένου να το υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το 

Διαγωνισμό (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου). 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  1/2020 ( ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 101466/25611/12.05.2020 ,ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-

Θ5Δ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ,ΜΕ ΣΚΟΠΟ 

ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Enernetmob – Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and 

interurban low carbon transport systems - Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα 

ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».   

 

Την 13
η
  Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.00μ.μ., στα γραφεία της  Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αρμόδια Υπηρεσία που 

Διενεργεί το Διαγωνισμό), στην Τρίπολη - Μαινάλου & Σέκερη 37, συνεδρίασε η Επιτροπή 

Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων  για  να καταρτίσει τους Τελικούς Πίνακες 

Αποτελεσμάτων Κατάταξης για την πρόσληψη    δυο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης 

έργου [ένα (1) άτομο κατηγορίας /κλάδου Π.Ε. Μηχανικού, κωδικός θέσης ΚΘΥ1 και ένα 

άτομο (1) κατηγορίας / κλάδου Τ.Ε. Μηχανικού, κωδικός θέσης ΚΘΥ2],  στο πλαίσιο του 

έργου «Enernetmob – Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal 

and interurban low carbon transport systems - Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα 

ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 492/14.04.2020 

(ΑΔΑ:60ΙΖ7Λ1-Ε8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά της σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  1/2020 (αριθμ. Πρωτ. 

101466/25611/12.05.2020 ,ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5Δ/Περιφέρεια Πελοποννήσου/ Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση 

Μίσθωσης Έργου ,με σκοπό την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην άρτια υλοποίηση 

του έργου:: «Enernetmob – Mediterranean Interregional Electromobility Networks for 

intermodal and interurban low carbon transport systems - Μεσογειακά διαπεριφερειακά 

δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».   

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι: 

- Μαντζουράνης  Παναγιώτης 

-Βυτόγιαννη  Χριστοφίλη 

-Αγγελοπούλου  Κωνσταντίνα  

      

 

Η Επιτροπή  έχοντας υπόψη: 

5. Την υπ’ αριθμ. 101466/25611/12.05.2020(ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5Δ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. 

ΑΔΑ: ΩΗΞ57Λ1-7ΕΧ



18 

 

6.  Το υπ΄αριθμ. 24.06.2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

(Αναθέτουσα αρχή) «Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων των αποτελεσμάτων  

αξιολόγησης &κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των αποδεκτών 

αιτήσεων Υποψηφίων» , το οποίο αναρτήθηκε  την 29.06.2020 στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου  www.ppel.gov.gr και στους πίνακες Ανακοινώσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου (της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - 

Μαινάλου & Σέκερη 37 -2
ος

 όροφος Τρίπολη και του Κεντρικού Κτιρίου-Πλατεία 

Εθνάρχου Μακαρίου)  και με το οποίο ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά (email) οι 

υποψήφιοι. 

7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία  γραπτή ένσταση επί των προσωρινών 

αποτελεσμάτων μέσα στην προθεσμία που ορίζει η πρόσκληση( πέντε ημερολογιακές 

ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους). 

 

Κατάρτισε τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας των αποδεκτών αιτήσεων Υποψηφίων ανά κωδικό θέσης: 

ΤΕΛΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –κωδικός θέσης 

ΚΥΘ1 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Μητρόπουλος Παναγιώτης Ιωάννης 77,7 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-κωδικός θέσης  

ΚΥΘ2 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Λιοντήρης Παναγιώτης-Γεώργιος Δημήτριος 66,7 

2. Σώτηρα  Αναστασία Χρήστος 65,3 

3. Τασσόπουλος Κωνσταντίνος  Κανέλλος 50,7 

 

Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό σε τρία (3) 

αντίτυπα  προκειμένου να το υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το 

Διαγωνισμό (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου). 

 

Ακολουθούν υπογραφές …… 

  

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

         1. Εγκρίνει τα υπ΄ αριθ. 1 και 2 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των 
υποψηφίων για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου,  µε ένα (1) άτοµo , 
κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών και ένα (1) άτοµο κατηγορίας / ειδικότητας 
ΤΕ Μηχανικών , στα πλαίσια υποβοήθησης της Αναθέτουσας Αρχής στον 

συντονισµό µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως επικεφαλής εταίρος και των 
λοιπών εταίρων για την άρτια υλοποίηση του έργου «ENERNETMOB» του 
Προγράµµατος Interreg – Med 2014- 2020 

2. Εγκρίνει τους τελικούς Πίνακες αποτελεσµάτων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά 
βαθµολογίας των αποδεκτών αιτήσεων των Υποψηφίων, ανά κωδικό θέσης όπως 
αυτοί αναφέρονται  στο υπ΄ αριθ. 2 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύµφωνα 
µε τον οποίο : 

c. Για την θέση µε κωδικό (ΚΘΥ1) : κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, προτάσσεται 
ο κ. Μητρόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη µε σύνολο βαθµολογίας 77,7 %  

d. Για την θέση µε κωδικό (ΚΘΥ2) : κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών, προτάσσεται ο κ. 
Λιοντήρης Παναγιώτης – Γεώργιος του ∆ηµητρίου µε σύνολο βαθµολογίας 66,7 % µε 

επόµενη στη σειρά κατάταξης και 1η επιλαχούσα την κα Σώτηρα Αναστασία του 
Χρήστου µε σύνολο βαθµολογίας 65,3 % και 2ο επιλαχόντα τον κ. Τασσόπουλο 
Κωνσταντίνο του Κανέλλου µε σύνολο βαθµολογίας 50,7 %   

3. Καλεί τους υποψηφίους που κατετάγησαν πρώτοι κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας 

ανά κωδικό  θέσης : για τη θέση µε κωδικό (ΚΘΥ1):  κατηγορίας/ ειδικότητας ΠΕ 
Μηχανικών ,  τον κ. Μητρόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη  και για τη θέση µε κωδικό  
(ΚΘΥ2):  κατηγορίας / ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών,  τον κ. Λιοντήρη Παναγιώτη – 
Γεώργιο του ∆ηµητρίου όπως προσέλθουν εντός (10) δέκα ηµερών στα Γραφεία της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειµένου να υπογράψουν τη σύµβαση µίσθωσης 
έργου και να αναλάβουν τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτή 

4. Την εξουσιοδότηση προς τον κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή των συµβάσεων 
µίσθωσης έργου 

 . 

                   

Tα μέλη κ. Νικολάκου, κ.Ρουμελιώτης, κ. Γιαννακούρας δηλώνουν αποχή 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  927/ 2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

1.1.1.1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως  Πρόεδρος  

2.2.2.2. ANAΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

3.3.3.3. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

4.4.4.4.  ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝ  

5.5.5.5.  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

6.6.6.6.  ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7.7.7.7.  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΑΔΑ: ΩΗΞ57Λ1-7ΕΧ
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8.8.8.8.  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9.9.9.9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ως μέλη 

Τα μέλη της επιτροπής κ  Μποζίκης Αναστάσιος , Γκιλίτσης Νικόλαος- 

Κωνσταντίνος  απουσίαζαν από την παρούσα συνεδρίαση,  αν και κλήθηκαν 

νόμιμα. 

 

 

Η Γραμματέας  

Κάτσουλα Χριστίνα 
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