
 1 

 

          Τρίπολη,  07/12/2018  

  Αρ. Πρωτ. B21803 

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β18230/05.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

Για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, με αντικείμενο «Οικονομική και Λογιστική 

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» με Κ.Α. 

0133 και συγκεκριμένα το Αντικείμενο 3, εξαιτίας της υπ΄ αριθμ. Β19807/18-10-2018 

ένστασης του κ. Τσοχαντάρη Τρύφωνα καθώς και του υπ΄ αριθμ. Β20320/05-11-2018 

πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων.  

Από τη μελέτη των φακέλων προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες εμπρόθεσμες υποψηφιότητες με τους αντίστοιχους αριθμούς 

πρωτοκόλλου: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 

1. ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ  ΤΡΥΦΩΝ Β 18622/14-09-2018 (ταχυδρομική αποστολή). 
2. ΜΑΛΙΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β 18818/20-09-2018 (αυτοπροσώπως υποβολή). 
3. ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 18567/13-09-2018 (αυτοπροσώπως υποβολή). 
4. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Β18917/20-09-2018 (ταχυδρομική αποστολή). 

 

Εκ των τεσσάρων φακέλων θέσεων  υποψηφιότητας, απορρίφθηκαν ο δεύτερος  κατά 

σειρά υποψήφιος, λόγω έλλειψης απαιτούμενου προσόντος κατά την προκήρυξη 

(επαγγελματική εμπειρία) και η τέταρτη κατά σειρά υποψήφια, λόγω έλλειψης 

απαιτούμενου προσόντος κατά την προκήρυξη (πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση 

αγγλικών). 

Η επιλογή έγινε βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας): 

Πίνακας 3. 

α/

α 

Κριτήρια   Αξιολόγησης & Βαρύτητα 

κριτηρίου 

ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ 

ΤΡΥΦΩΝ 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 Πτυχίο  14,34% 11,84% 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ: 2710 372123  
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2 Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικών, 

βάσει των κριτηρίων του ΑΣΕΠ 

15,00% 15,00% 

3 Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ  10,00% 10,00% 

4 Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον πέντε (5) μηνών σε θέματα 

εκκαθάρισης δαπανών τακτικού 

προϋπολογισμού και δημοσίων 

επενδύσεων, λογιστηρίου,  σε Ν.Π.Δ.Δ. 

ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

8,00% 5,00% 

5 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή –

Φοροτεχνικού Β΄ Τάξης. 

15,00% 15,00% 

6 Συνέντευξη  19,00% (ο 

υποψήφιος 

σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που 

ορίζει το αντικείμενο 

3 δεν είχε την 

επαρκή εμπειρία σε 

όλα τα αντικείμενα 

της υπό πλήρωσης 

θέσης.) 

25,00% (ο υποψήφιος 

σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που ορίζει 

το αντικείμενο 3 είχε 

επαρκή εμπειρία σε όλα τα 

αντικείμενα της υπό 

πλήρωσης θέσης και 

συγκεκριμένα σε 

ενταλματοποίηση, 

εκκαθάριση δαπανών, 

στατιστικά στοιχεία, 

στεγαστικό επίδομα, τεύχη 

διαγωνισμών.) 

 ΣΥΝΟΛΟ 62,34%+19,00% = 

81,34% 

56,84%+ 25,00%  = 81,84% 

 

        Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Β18230/05.09.2018, ως προς τα απαιτούμενα, καθώς και την βαθμολογία που έλαβαν οι 

υποψήφιοι από την συνέντευξη, η τριμελής επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία 

επιφύλαξη, την ανάθεση του έργου με αντικείμενο  «Διοικητική - λογιστική 

παρακολούθηση στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του 

τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών - Προμηθειών (σύνταξη οικονομικών  καταστάσεων, 

στατιστικών  στοιχείων, εκκαθάρισης  δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και Δημοσίων 

Επενδύσεων, στεγαστικού επιδόματος, τευχών διαγωνισμών  κ.α.) του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.» με Κ.Α. 0133, στον κ. 

Νικόλαο Παγώνη (συνολική βαθμολογία: 81,84 %), διότι συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερθείσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τον κ. Νικόλαο Παγώνη, θα αντικατασταθεί από 

τον κ. Τρύφων Τσοχαντάρη με συνολική βαθμολογία 81,34%. 
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Επίσης, η υποψήφια Παναγιώτα Δαμοπούλου Β18914 /24-09-2018 (ταχυδρομική αποστολή) 

απορρίπτεται  καθώς δεν αναγραφόταν από την ενδιαφερόμενη στην εξωτερική επιφάνεια 

του φακέλου το αντικείμενο ενδιαφέροντος, καθώς επίσης στην  αίτηση της δεν αναφερόταν 

στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου η επιτροπή δεν έχει 

προβεί στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου φακέλου. 

 

Οι ενστάσεις περί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές μέσω Φαξ (2710 372123) ή με απευθείας 

κατάθεση στο πρωτόκολλο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από 

τις 9:00 έως τις 14:00 (Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22 131 Τρίπολη), εντός 5 

εργάσιμων ημερών, ήτοι από 10/12/2018 έως 14/12/2018. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

                                                      του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

              Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

  Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

ΑΔΑ: 72ΤΧ469Β7Δ-0ΨΑ
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