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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1  

Της Επιτροπής διενέργειας κάθε είδους Διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών (ανοικτών 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών άνω των ορίων, ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών κάτω των 

ορίων, συνοπτικών διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεων) για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων που διενεργεί το ΠΤΑ ΚΜ των αιτήσεων των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και 

τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου SinCE-AFC το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020». 

 

Την   Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε στην Αίθουσα Συσκέψεων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης. Όλγας 198 στη Θεσσαλονίκη, η Επιτροπή διενέργειας 
κάθε είδους Διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών (ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών άνω των 
ορίων, ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών κάτω των ορίων, συνοπτικών διαγωνισμών, απευθείας 
αναθέσεων) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που διενεργεί το ΠΤΑ ΚΜ και η οποία αξιολόγησε τις 
αιτήσεις των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου 
για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου SinCE-AFC το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG 
EUROPE 2014-2020». Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 3147/09-10-2019 απόφαση του 
Αντιπροέδρου του ΠΤΑ ΚΜ η επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. Κωνσταντίνο Τερτιβανίδη, Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

2. Ηρακλή Μήτσιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΤΑ ΚΜ 
3. Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη, Αν. Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας 

και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ 

Η Επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο του ΠΤΑ τους τέσσερις (4) φάκελους υποβολής αίτησης για την 
σύναψη μίας (1) μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου,  οι οποίοι βάσει του πρωτοκόλλου 
υποβλήθηκαν αρμοδίως. Οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων καθώς και τα στοιχεία των υποψηφίων 
δίνονται στον κατωτέρω πίνακα:   

 

Από τον έλεγχο στο περιεχόμενο των φακέλων των τεσσάρων (4) αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι:  

1. η υποψήφια κα. Αστερία-Άννα Μπούρα, πληροί τις εξής προϋποθέσεις της προκήρυξης: 
Α. Γενικά προσόντα 
Β. Ειδικά απαιτούμενα προσόντα: Βασικός τίτλος σπουδών κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
Γ.  Πρόσθετα Προσόντα 

1. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών 
Συγχρηματοδοτούμενων έργων (Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά ή άλλα όπως 
συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

α/α 
Αριθμός πρωτ. 

αίτησης 
Ονοματεπώνυμο 

Υποψηφίου 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας 

1. Α.Π. 4286/31-12-
2019 

Αστερία-Άννα 
Μπούρα 

ateriamp@gmail.com 6973626229 

2. Α.Π. 40/07-01-
2020 

Γεώργιος 
Δημητριάδης 

gio.dimitriadis@outlook.com 6980625490 

3. Α.Π. 41/08-01-
2020 

Παπαδοπούλου 
Παρασκευή 

paraskevipapadopoulou123@g
mail.com 

6970815408 

4. Α.Π. 66/08-01-
2020 

Απόστολος Καμέκης kamekis@yahoo.gr 

 

6985125855 
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3. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ ως προς το περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου (Word) και 
υπολογιστικών φύλλων (Excel).  

Δ. Δικαιολογητικά 
 
2. ο υποψήφιος κ. Γεώργιος Δημητριάδης, πληροί τις εξής προϋποθέσεις της προκήρυξης: 
Α. Γενικά προσόντα 
Β. Ειδικά απαιτούμενα προσόντα: Βασικός τίτλος σπουδών κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
Γ.  Πρόσθετα Προσόντα 

1. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών 
Συγχρηματοδοτούμενων έργων (Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά ή άλλα όπως 
συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
3. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ ως προς το περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου (Word) και 

υπολογιστικών φύλλων (Excel).  
Δ. Δικαιολογητικά 
 
3. η υποψήφια κα. Παρασκευή Παπαδοπούλου, δεν πληροί τις προϋποθέσεις: 2.1. : Αποδεδειγμένη 
εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων έργων 
(Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά ή άλλα όπως συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή), όπως απαιτείται. 
 
4. ο υποψήφιος κ. Καμέκης, δεν πληροί τις προϋποθέσεις: 2.3. : Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, ως προς το 
περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου (Word) και υπολογιστικών φύλλων (Excel), όπως απαιτείται. 

 
Κατά συνέπεια στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης, δηλαδή στην διενέργεια της Δομημένης Συνέντευξης 
κλήθηκαν και οι υποψήφιοι κα. Μπούρα και κος. Δημητριάδης.  
 
Την Παρασκευή 24  Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε, στην Αίθουσα Συσκέψεων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης. Όλγας 198 στη Θεσσαλονίκη, η Επιτροπή διενέργειας 
κάθε είδους Διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών (ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών άνω των 
ορίων, ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών κάτω των ορίων, συνοπτικών διαγωνισμών, απευθείας 
αναθέσεων) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που διενεργεί το ΠΤΑ ΚΜ προκειμένου να 
πραγματοποιήσει τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις ομάδες κριτηρίων σύμφωνα με 
την προκήρυξη: 
Α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης 
Β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας 
Γ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης 

Ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για το έργο SinCE-AFC  έχει ως εξής: 
 

 Υποψήφιος Α) Μοριοδότηση βάσει 
τυπικών, 

εκπαιδευτικών 
προσόντων και 

προσόντων 
επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Β) Μοριοδότηση 
βάσει εργασιακής 

εμπειρίας 
 

Γ) Μοριοδότηση 
βάσει 

συνέντευξης 
 

Τελική 
Βαθμολογία 

1. Αστερία-Άννα Μπούρα 48 75 156 279 

2.  Γεώργιος Δημητριάδης 96 39 129 264 

 
 
 

 




