
1 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1  

Της Επιτροπής διενέργειας κάθε είδους Διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων που διενεργεί το ΠΤΑ ΚΜ και συγκεκριμένα για την αξιολόγηση των αιτήσεων 

των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την 
επιστημονική, τεχνική, διοικητική, γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη υλοποίησης του έργου 

EnvironmentYou, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας 
«INTERREG V-B Greece Bulgaria 2014-2020». 

 

Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σύμφωνα με την από 25-05-2021 πρόσκληση 
του Προέδρου της Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΤΑ ΚΜ, Βασιλίσσης Όλγας 198 στη 
Θεσσαλονίκη, η Επιτροπή διενέργειας κάθε είδους Διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που διενεργεί το ΠΤΑ ΚΜ και αξιολόγησε τις αιτήσεις των υποψηφίων που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την επιστημονική, τεχνική, 
διοικητική, γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη υλοποίησης του έργου EnvironmentYou, που 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-B 
Greece Bulgaria 2014-2020».  
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3142/12-10-2020 απόφαση του Αντιπροέδρου του ΠΤΑ ΚΜ η επιτροπή 
αποτελείται από τους: 

1. Γιάντσης Απόστολος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ ως Πρόεδρος  
2. Κισσά Κυριακή, Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΤΑ ΚΜ 
3. Τσώλη Λαμπρινή, Υπάλληλος του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης 

Προγραμμάτων του ΠΤΑ ΚΜ.   

Η Επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο του ΠΤΑ τρεις (3) φακέλους υποβολής αιτήσεων για την 
σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου EnvironmentYou,. Ο αριθμός 
πρωτοκόλλου των αιτήσεων καθώς και τα στοιχεία των υποψηφίων δίνονται στον κατωτέρω πίνακα:   

 

 

Από τον έλεγχο στο περιεχόμενο των φακέλων των τριών (3) αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι:  

1. o υποψήφιος κ. Τριαντάφυλλος Πνευματικός, δεν πληροί τις εξής προϋποθέσεις της 
προκήρυξης: 2α: Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πλαίσιο 
Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων έργων (Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά ή άλλα 
όπως συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 2β: Άριστη γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας, όπως απαιτούνται  

2. o υποψήφιος κ. Μιχάλης Δραγούμης, δεν πληροί την εξής προϋπόθεση της προκήρυξης: 2β: 
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, όπως απαιτείται 

3. η υποψήφια κα Στυλιανή Σοφογιάννη, δεν πληροί την εξής προϋπόθεση της προκήρυξης: 2β: 
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, όπως απαιτείται 

 
Κατά συνέπεια στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης, δηλαδή στην διενέργεια της Δομημένης Συνέντευξης 
κλήθηκαν και οι τρεις υποψήφιοι σύμφωνα με τις από 27-05-2021 προσκλήσεις.  
 
Τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σύμφωνα με την από 27-05-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΤΑ ΚΜ, Βασιλίσσης Όλγας 198, στη 
Θεσσαλονίκη, η ανωτέρω Επιτροπή προκειμένου να πραγματοποιήσει τις συνεντεύξεις με τους 
υποψηφίους. 

α/α 
Αριθμός πρωτ. 

αίτησης 
Ονοματεπώνυμο 

Υποψηφίου 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας 

1 Α.Π 1728/24-05-
2021 

Πνευματικός 
Τριαντάφυλλος  

trpnevmatikos@gmail.com 6978937496 

2 Α.Π 1734/25-05-
2021 

Δραγούμης Μιχάλης  mdragoumis@gmail.com 6945293049 

3 Α.Π 1732/24-05-
2021 

Σοφογιάννη Στυλιανή  sofostella@gmail.com 6932229557 
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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 EnvironmentYou, έχει ως εξής: 
 

 Υποψήφιοι Α) Μοριοδότηση βάσει 
τυπικών, 

εκπαιδευτικών 
προσόντων και 

προσόντων 
επαγγελματικής 

κατάρτισης 

Β) Μοριοδότηση 
βάσει εργασιακής 

εμπειρίας 
 

Γ) Μοριοδότηση 
βάσει 

συνέντευξης 
 

Τελική 
Βαθμολογία 

1. 
Πνευματικός 

Τριαντάφυλλος 
140 21 150 311 

2 
Δραγούμης Μιχάλης 

80 48 150 278 

3 
Σοφογιάννη Στυλιανή 

92 72 135 299 

 
 
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε τρία αντίγραφα από όλα τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται από 
τον Πρόεδρό της στο ΠΤΑ ΚΜ, ώστε να κοινοποιηθεί, μετά την έγκρισή του με σχετική απόφαση του 
Προέδρου του ΠΤΑ, στους υποψήφιους. 

 

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2021 

 

Η  Επιτροπή Διενέργειας και Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη 
  

 
…………………………… 

 
…………………………… 

                     Γιάντσης Απόστολος  Κισσά Κυριακή 
  
  

…………………………… 
 Τσώλη Λαμπρινή  
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