ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
με Α.Π. 660/5/31739/5.9.2016
για την Υποβολή Προτάσεων
προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος
«ERASMUS+ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΚ/ΣΔΕ &
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΚ/ΣΔΕ»

Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης
Προτάσεων που ορίστηκε με το υπ΄αριθμ. 606/411/33524/21.9.2016 έγγραφο της
Διευθύνουσας Συμβούλου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τις κ.κ.:
1. Σοφία Βαρουξή
2. Καλλιόπη Δόγα και
3. Αναστασία Πράσσου
Η επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθμ. 4009/204/10.6.2016 Απόφαση του ΔΣ
2. την υπ’ αριθμ. 4201/217/11.8.2016 Απόφαση του ΔΣ
3. τη με Α.Π. 660/5/31739/5.9.2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο
πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας
ΔΙΕΚ/ΣΔΕ & στρατηγικών συμπράξεων ΔΙΕΚ/ΣΔΕ».
4. το υπ’ αριθμ. 606/411/33524/21.9.16 έγγραφο της Διευθύνουσας Συμβούλου
ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
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.
Α) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
Οι κάτωθι υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται
στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληρούν όλα τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης.
ΔΑΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (33423/20.9.2016)
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (33346/20.9.2016)
ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ (33591/22.9.2016)
ΖΑΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (33493/21.9.2016)
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Μετά την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων, τον έλεγχο των προτάσεών τους,
των προσόντων τους και της αξιολόγησής τους, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο
πίνακα, η επιτροπή προτείνει τη σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με την
κα. ΔΑΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
Οι κάτωθι υποψήφιοι αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης:
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΪΤΣΑ (Α.Π. 33589/22.9.2016): Δεν έχει προσκομίσει
δικαιολογητικά επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση.
ΠΑΤΗΛΑ ΕΛΕΝΗ (Α.Π. 33401/20.9.2016): Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας για άριστη γνώση Αγγλικών, το οποίο είναι απαραίτητο προσόν
σύμφωνα με την πρόσκληση.
Β) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ: ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ERASMUS+ ΔΙΕΚ/ΣΔΕ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ERASMUS+ ΔΙΕΚ/ΣΔΕ
Οι κάτωθι υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται
στο άρθρο 5 της πρόσκλησης και πληρούν όλα τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 3 της πρόσκλησης.
ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (33422/20.9.2016)
ΦΡΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (33306/19.9.2016)
ΖΑΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (33493/21.9.2016)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (33428/20.9.2016)
ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (33457/20.9.2016)
Μετά την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων, τον έλεγχο των προτάσεών τους,
των προσόντων τους και της αξιολόγησής τους, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο
πίνακα, η επιτροπή προτείνει τη σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με τις
κ.κ. ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και ΦΡΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.
Οι κάτωθι υποψήφιοι αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης:
ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Π. 33183/19.9.2016): Δεν έχει προσκομίσει
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για άριστη γνώση Αγγλικών, το οποίο είναι
απαραίτητο προσόν σύμφωνα με την πρόσκληση, ούτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για επαγγελματική εμπειρία, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση.
ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ (Α.Π. 33362/20.9.2016): Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό
γνώσης χειρισμού Η/Υ, ούτε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την
οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης.
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Α.Π. 33358/20.9.2016): Δεν έχει προσκομίσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με την πρόσκληση.
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Π. 33182/19.9.2016): Δεν έχει
προσκομίσει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για άριστη γνώση Αγγλικών, το οποίο
είναι απαραίτητο προσόν σύμφωνα με την πρόσκληση.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (Α.Π. 33592/22.9.2016): Δεν έχει προσκομίσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με την
πρόσκληση.
Γ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΟΥΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Οι κάτωθι υποψήφιοι αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης:
ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (Α.Π. 33215/19.9.2016): Δεν έχει υποβληθεί πρόταση προς
σύναψη σύμβασης έργου, η οποία ήταν υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού
σύμφωνα με το Άρθρο 5 της πρόσκλησης. Επίσης, δεν έχει δηλωθεί θέση προτίμησης.
Δεν αναφέρεται σε ποια κατηγορία θέσης υποβάλει υποψηφιότητα, συνεπώς η
αίτηση δεν δύναται να αξιολογηθεί.
ΜΠΡΑΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Π. 33399/20.9.2016): Δεν έχει υποβληθεί πρόταση προς
σύναψη σύμβασης έργου, η οποία ήταν υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού
σύμφωνα με το Άρθρο 5 της πρόσκλησης. Επίσης, δεν έχει δηλωθεί θέση προτίμησης.
Δεν αναφέρεται σε ποια κατηγορία θέσης υποβάλει υποψηφιότητα, συνεπώς η
αίτηση δεν δύναται να αξιολογηθεί.

Δ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Η κάτωθι υποψήφια αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης:
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Α.Π. 33303/20.9.2016): Δεν έχει δηλωθεί θέση προτίμησης.
Δεν αναφέρεται σε ποια κατηγορία θέσης υποβάλει υποψηφιότητα, συνεπώς η
αίτηση δεν δύναται να αξιολογηθεί.

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης:
Σοφία Βαρουξή
Καλλιόπη Δόγα
Αναστασία Πράσσου
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