
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

με Αρ. Πρωτ. 660/1/45007/29.09.2015 

για την Υποβολή Προτάσεων 

προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ 

 
Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προτάσεων που ορίστηκε με το υπ΄αριθμ. 606/65/45549/5.10.2015 έγγραφο του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, αποτελούμενη από τους: 

1. Σοφία Βαρουξή, 
2. Κατερίνα Σύρρου και 
3. Καλλιόπη Δόγα  

 
Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. την με Α.Π 3514/154/25.9.15 Απόφαση του ΔΣ 
2. την με ΑΠ. 660/1/45007/29.09.2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   
3. το υπ’ αριθμ. 606/65/45549/5.10.2015 έγγραφο του Διευθύνοντα Συμβούλου 

και αφού μελέτησε τις προτάσεις καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν 
και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, συνέταξε το παρόν πρακτικό για την αξιολόγηση των 
υποψηφίων. 

 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αρ. πρωτ. 46677/12.10.15): Ο υποψήφιος αποκλείεται από 
τη διαδικασία αξιολόγησης διότι δεν υποβλήθηκαν αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, 
τα οποία ήταν απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης (παρ. 5). 
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (αρ. πρωτ. 46863/13.10.15): Ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης διότι δεν υποβλήθηκε πρόταση προς σύναψη 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, η οποία ήταν υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης (παρ. 5). 

ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (αρ. πρωτ. 46849/13.10.15): Η υποψήφια αποκλείεται από τη 

διαδικασία αξιολόγησης διότι δεν υποβλήθηκε αντίγραφο μεταφρασμένου πιστοποιητικού 

ξένης γλώσσας, το οποίο ήταν απαραίτητο επί ποινή αποκλεισμού στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης (παρ. 5). 

ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αρ. πρωτ. 46987/14.10.15): Ο υποψήφιος αποκλείεται από τη 

διαδικασία αξιολόγησης διότι δεν υποβλήθηκε πρόταση, η οποία ήταν υποχρεωτική επί 

ποινή αποκλεισμού, στο πλαίσιο της πρόσκλησης (παρ. 5). 

ΓΙΑΣΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (αρ. πρωτ. 46859/13.10.15): Η υποψήφια υπέβαλε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληροί όλα τα 

απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης.  

 



ΣΤΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (αρ. πρωτ. 46940/13.10.15): Ο υποψήφιος υπέβαλε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληροί όλα τα 
απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης. 
 
Μετά την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων, τον έλεγχο των προτάσεών τους, των 

προσόντων τους και της αξιολόγησής τους, η επιτροπή προτείνει τη σύναψη σύμβασης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με τον κ. Σταρίδα Αλέξανδρο.  

 
Τα μέλη της επιτροπής : 

Σοφία Βαρουξή 
 
Κατερίνα Σύρρου  
 
Καλλιόπη Δόγα  
 


