
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  Απόφαση 8/08.12.2020 
        Της 126ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 8-12-2020 

 

Την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 126η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

19273/04.12.2020 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά. 

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος. 

2. Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Ρόχας - Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής,  

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, τακτικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

11. Βώρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

14. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

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  

ΑΔΑ: ΩΣΕ3469Β7Δ-ΕΨΤ



 

 

  

15. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Λιαπέρδος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

21. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

22. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

23. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Θωμάκος Δημήτριος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών, τακτικό μέλος. 

2. Τσιρώνη Μαρία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένοι, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά 

μέλη κ.κ. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων, Ζαχαριάς Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως 

αναπληρωματικό μέλος του τέως Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 

Πελοποννήσου, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Πετρόπουλου Δημήτριου. Επίσης, στη Συνεδρίαση συνδέθηκε 

μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) – Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου κ. Ελένη Πρεζεράκου. 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παπαδοπούλου. 

 
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Θέμα 8: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 15288/14.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 του έργου 

ΑΔΑ: ΩΣΕ3469Β7Δ-ΕΨΤ



 

 

  

«Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη 

διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 

0343) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032965. (Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά) 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, ενημερώνει τα παρόντα 

μέλη για το υπ’ αριθμ. 19242/04.12.2020 Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 15288/14.10.2020 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Υποέργου 1 του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως 

δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0343) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032965. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα: 

 

α) την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 19242/04.12.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 15288/14.10.2020 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Υποέργου 1 με τίτλο: «Ενέργειες για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Μελέτες, 

Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι» του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0343) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032965, όπως 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και  

β) την ανάθεση του έργου και τη σύναψη της σύμβασης (με ημερομηνία έναρξης μετά το πέρας των 

ενστάσεων) στον υποψήφιο με αριθμ. πρωτ. αίτησης 16310/29.10.2020, ως εξής: 

Χρονική διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (και σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας 

των ενστάσεων) έως και 31/12/2022, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, κατόπιν 

αιτήματος του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφασης της Επιτροπής Ερευνών. Η χρονική διάρκεια 

σύμβασης έργου δύναται να παραταθεί και πλέον της αρχικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου, 

εφόσον το διάστημα εκτέλεσης παραταθεί κατόπιν σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής. 

Κόστος στο έργο:  Έως 59.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων). Το τελικό κόστος στο έργο θα 

είναι σε συνάρτηση με την διάρκεια της υπογεγραμμένης σύμβασης και με την Απόφαση Υλοποίησης με 

Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης. 

Αντικείμενο: Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας: Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαχείρισης και Τεχνικής 

Υποστήριξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Παραδοτέο: Π 1.1   Αναφορές  Προόδου 

Περιγραφή Εργασιών: Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

 Σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων και απαντητικών εγγράφων σε σχετικά ερωτήματα, τιθέμενα 

από την Πρόεδρο και την ΠΟΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Επεξεργασία κι έλεγχο συμβάσεων, διακηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών κι υπηρεσιών, 

προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού, στο πλαίσιο 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ  που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Νομική υποστήριξη των Επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών κι υπηρεσιών, των 

Επιτροπών αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

νομική υποστήριξη των επιτροπών ενστάσεων όταν προκύπτει σχετική ανάγκη, στο πλαίσιο 

ΑΔΑ: ΩΣΕ3469Β7Δ-ΕΨΤ



 

 

  

προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 Έλεγχο Κανονισμών του ΕΛΚΕ, σχετιζόμενους με προγράμματα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ  που 

διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Οι ενστάσεις επί 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 πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 

την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα 

του ΕΛΚΕ. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             Τρίπολη, 8 Δεκεμβρίου 2020 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: ΩΣΕ3469Β7Δ-ΕΨΤ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

         
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» .” 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 15288/14.10.2020 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

 Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος 

  Χριστοδημητροπούλου Μαρία, μόνιμη υπάλληλος, Γραμματέας 

  Ψιλλούδης Ιωάννης, μέλος ΕΤΕΠ, μέλος 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 9/24.03.2020 της 108ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των 

προτάσεων  και των δικαιολογητικών των υποψηφίων της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν 

μέχρι και τις 29.10.2020, με συστημένη επιστολή ή απ’ ευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο 

πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, για την 

ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: «παροχή υπηρεσιών 

νομικής υποστήριξης», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 : «Ενέργειες για την εφαρμογή 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι» με Κ.Α 

81343, με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση 

παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»  με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5032965 (Κ.Α. 80343). 
 

Αντικείμενο θέσης 

Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας :Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

 

Παραδοτέο: Π 1.1   Αναφορές  Προόδου 

 

Περιγραφή Εργασιών: Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

 

 Σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων και απαντητικών εγγράφων σε σχετικά ερωτήματα, 

τιθέμενα από την Πρόεδρο και την ΠΟΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 Επεξεργασία κι έλεγχο συμβάσεων, διακηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών κι υπηρεσιών, 

προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού, στο πλαίσιο 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ  που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

ΑΔΑ: ΩΣΕ3469Β7Δ-ΕΨΤ



 

         
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» .” 

 

  

 Νομική υποστήριξη των Επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών κι υπηρεσιών, των 

Επιτροπών αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

νομική υποστήριξη των επιτροπών ενστάσεων όταν προκύπτει σχετική ανάγκη, στο πλαίσιο 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 Έλεγχο Κανονισμών του ΕΛΚΕ, σχετιζόμενους με προγράμματα του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ  που 

διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικού, Τμήματος Νομικής Σχολής, της ημεδαπής ή ισότιμο 

αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 

2. Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου.  

3. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους) 
 

 

Επιπρόσθετα προσόντα 
 

1. Επαγγελματική εμπειρία, δικαστική και παροχής νομικής υποστήριξης στο αντικείμενο των 

διοικητικών συμβάσεων – προμηθειών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, 

υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις, συμβάσεις με σχετικό αντικείμενο, βεβαιώσεις καθώς και κάθε 

άλλο πρόσφορο μέσο. (7% για κάθε έτος με μέγιστο τα 10 έτη) 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου της αλλοδαπής 

σε θέματα διοικητικών συμβάσεων – προμηθειών (5% το μάστερ)  

3. Συνέντευξη (25%) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
 

 

Κριτήριο Επεξήγηση Κλίμακα 
βαθμολόγησης 

Ποσοστό στο συνολικό 
βαθμό συνέντευξης 

1 Επαγγελματική ανάπτυξη 
και προοπτική 

Χαμηλή: 0-15 
Μεσαία: 16-30 
Υψηλή: 31-45 

10 

2 Ικανότητα συνεργασίας και 
επικοινωνίας 

Χαμηλή: 0-15 
Μεσαία: 16-30 
Υψηλή: 31-45 

50 

3 Αντίληψη – κρίση Χαμηλή: 0-15 
Μεσαία: 16-30 
Υψηλή: 31-45 

30 

4 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – 
αυτονομία 

Χαμηλή: 0-15 
Μεσαία: 16-30 
Υψηλή: 31-45 

10 

 

 

Διάρκεια σύμβασης 
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Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

τη λήξη του έργου, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφασης της Επιτροπής 

Ερευνών. Η χρονική διάρκεια σύμβασης έργου δύναται να παραταθεί και πλέον της αρχικής 

ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου, εφόσον το διάστημα εκτέλεσης παραταθεί κατόπιν σχετικής 

απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής. 
 

Αμοιβή 

Έως 59.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων). Το τελικό κόστος στο έργο θα είναι σε 

συνάρτηση με την διάρκεια της υπογεγραμμένης σύμβασης και με την 

Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης.  
 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1. ΜΠΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16260/27.10.2020 (απ’ ευθείας κατάθεση) 

2. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16309/29.10.2020 (απ’ ευθείας κατάθεση) 

3. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16310/29.10.2020 (απ’ ευθείας κατάθεση) 

4. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 16311/29.10.2020 (συστημένη επιστολή) 

5. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ 16336/29.10.2020 (συστημένη επιστολή) 

6. ΣΟΥΡΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16360/30.10.2020 (συστημένη επιστολή) 
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1ος Υποψήφιος 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης  του υποψηφίου με αρ. πρωτοκόλλου 16260/27.10.2020, η 

Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους 

συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Ύπαρ
ξη 

Σημειώσεις / Παρατηρήσεις 

Πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικού, 
Τμήματος Νομικής Σχολής, της 
ημεδαπής ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Σχολή Νομικών 
και Οικονομικών Επιστημών 

Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ 
Εφέταις, μέλος Δικηγορικού 
Συλλόγου 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Δικηγόρος παρ’ Εφέταις Δ.Σ.Τ 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Εκπληρωθείσες. Σώμα 
Πολεμικής Αεροπορίας 

Επιθυμητά προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Βαρύ
τητα 

Βαθμολόγηση/Παρατηρήσεις 

Επαγγελματική εμπειρία, 
δικαστική και παροχής νομικής 
υποστήριξης στο αντικείμενο των 
διοικητικών συμβάσεων – 
προμηθειών. Η εμπειρία 
αποδεικνύεται με αποφάσεις, 
δικόγραφα, υπομνήματα, 
γνωμοδοτήσεις, συμβάσεις με 
σχετικό αντικείμενο, βεβαιώσεις 
καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο 
μέσο. 

7% για κάθε έτος 
με μέγιστο τα 10 

έτη 

70% Για το έτος 2020: 0% 
Για το έτος 2019: 0% 
Για το έτος 2018: 0% 
Για το έτος 2017: 0% 
Για το έτος 2016: 0% 
Για το έτος 2015: 7% 
Για το έτος 2014: 7% 
Για το έτος 2013: 7% 
Για το έτος 2012: 0% 
Για το έτος 2011: 0% 
Για το έτος 2010: 0% 
Για το έτος 2009: 0% 
Για το έτος 2008: 0% 
Για το έτος 2007: 0% 
Για το έτος 2006: 0% 
Για το έτος 2005: 0% 
Σύνολο: 21% 
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Για τα έτη 2011, 2012 και 2016 
– 2020 δεν αποδεικνύεται 
εμπειρία συναφής με 
διοικητικές συμβάσεις – 
προμήθειες σύμφωνα με την 
παρακάτω αιτιολόγηση. 
(βλ. Παρατηρήσεις 1) 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου 
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής 
σε θέματα διοικητικών 
συμβάσεων - προμηθειών 

5% το μάστερ 5% 0% 
Δεν διατίθεται. 

Προφορική Συνέντευξη 
 

Η επιτροπή θα 
αξιολογήσει 

σημαντικές για τη 
θέση δεξιότητες, 

όπως 
επαγγελματική 
ανάπτυξη και 

προοπτική, 
ικανότητα 

συνεργασίας και 
επικοινωνίας, 

αντίληψη – κρίση, 
ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών – 
αυτονομία (βλ. 

σημείωση 1) 

25% 17,25%  
Ο υποψήφιος κατέγραψε 
οριακά υψηλά επίπεδα 
απαντήσεων σε όλους τους 
άξονες της συνέντευξης με 
βάση την εμπειρία, μεταξύ 
άλλων, στο Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο και στο Δήμο 
Τρίπολης. Δεν έχει την 
απαιτούμενη εμβάθυνση στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο.   
(βλ. Παρατηρήσεις 1) 

 

Παρατηρήσεις 1. 

Α. Ως αποδεικτικά εμπειρίας προσκομίσθηκαν Διπλότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών 

και Τιμολόγια Παροχής Νομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα : 

 

α. Τριάντα Τρία Τιμολόγια Παροχής Νομικών Υπηρεσιών προς την Τράπεζα Πειραιώς από 

τα οποία προκύπτει ότι για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 ο 

συμμετέχων παρείχε τις νομικές του υπηρεσίες για έλεγχο τίτλων σε υποθηκοφυλακεία, 

εγγραφή προσημειώσεων υποθηκών, γνωμοδοτήσεις για μεταφορά χρημάτων και απόδοσης 

λογαριασμών και εκδόσεων διαταγής πληρωμής κατά πελατών της προρρηθείσης Τράπεζας, 
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πλην όμως εκ των ανωτέρω ΔΕΝ αποδεικνύεται εμπειρία για θέματα διοικητικών 

συμβάσεων και προμηθειών για τα προαναφερόμενα έτη.   

 

β. Τριάντα Ένα Διπλότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και Τιμολόγια Παροχής 

Νομικών Υπηρεσιών  προς την Αγροτική Τράπεζα, από τα οποία προκύπτει, ότι για τα έτη 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 ο συμμετέχων παρείχε τις νομικές του 

υπηρεσίες για έλεγχο τίτλων σε υποθηκοφυλακεία, εγγραφή προσημειώσεων υποθηκών και 

εκδόσεων διαταγής πληρωμής κατά πελατών της προρρηθείσης Τράπεζας και τα οποία 

Τιμολόγια – Αποδείξεις παραπέμπουν σε πίνακες που δεν έχουν προσκομισθεί, πλην όμως εκ 

των ανωτέρω ΔΕΝ αποδεικνύεται εμπειρία για θέματα διοικητικών συμβάσεων και 

προμηθειών για τα προαναφερόμενα έτη.  

 

γ. Δύο Διπλότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και δη την υπ’ αρίθμ. 90/2009 και 

910/2010 και Ένα Τιμολόγιο Παροχής Νομικών Υπηρεσιών και δη το υπ’ αρίθμ. 885/2010 

προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, από τα οποία/ες προκύπτει, ότι ο συμμετέχων 

παραστάθηκε σε Διοικητικά Δικαστήρια εκπροσωπώντας τον Ο.Τ.Α., δίχως όμως να 

προκύπτει ποιο έτος παραστάθηκε και κυρίως τι αντικείμενο είχαν οι υποθέσεις που 

εκδικάσθηκαν και ως εκ τούτου ΔΕΝ αποδεικνύεται εμπειρία για θέματα διοικητικών 

συμβάσεων και προμηθειών. 

 

δ. Τρία Τιμολόγια Παροχής Νομικών Υπηρεσιών  και δη τα υπ’αριθμ.862/20., 1038/2018 

και 1294/2020 προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου από τα οποία προκύπτει, ότι ο 

συμμετέχων παραστάθηκε σε Διοικητικά Δικαστήρια (Πρωτοδικείο Τρίπολης) 

εκπροσωπώντας τον Ο.Τ.Α., και συνέταξε μία γνωμοδότηση για δυνατότητα άσκησης 

ενδίκου μέσου ή όχι, δίχως όμως να προκύπτει ποιο έτος παραστάθηκε και πότε συνέταξε 

την γνωμοδότηση και κυρίως τι αντικείμενο είχαν οι υποθέσεις που χειρίσθηκε και ως εκ 

τούτου ΔΕΝ αποδεικνύεται εμπειρία για θέματα διοικητικών συμβάσεων και προμηθειών. 

 

ε. Ένα Τιμολόγιο Παροχής Νομικών Υπηρεσιών προς τον ΕΦΚΑ και δη το υπ’ αρίθμ. 

184/20.. από το οποίο προκύπτει, ότι ο συμμετέχων παραστάθηκε στο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Τρίπολης εκπροσωπώντας τον ΕΦΚΑ, πλην όμως εκ του γεγονότος αυτού 

ΔΕΝ αποδεικνύεται εμπειρία για θέματα διοικητικών συμβάσεων και προμηθειών. 

 

στ. Έντεκα Διπλότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και Τιμολόγια Παροχής Νομικών 

Υπηρεσιών  προς τον Δήμο Τρίπολης από τα οποία προκύπτει ότι τα έτη 2008, 2010, 2019 

και 2020 ο συμμετέχων παραστάθηκε σε διάφορα Δικαστήρια, Ποινικά, Διοικητικά και 
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Αστικά  και παρείχε μία γνωμοδότηση, δίχως όμως να προκύπτει κυρίως τι αντικείμενο είχαν 

οι υποθέσεις που εκδικάσθηκαν και ως εκ τούτου ΔΕΝ αποδεικνύεται εμπειρία για θέματα 

διοικητικών συμβάσεων και προμηθειών 

 

Επιπλέον έχουν προσκομισθεί συμβάσεις παροχής υπηρεσιών νομικών συμβούλου του 

συμμετέχοντος με το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης η ¨ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» για 

το χρονικό διάστημα από 1/2014 έως και 12/2015και αντικείμενο την παροχή νομικών 

συμβουλών και την σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί ζητημάτων δημοσίων διαγωνισμών, έργων 

και προμηθειών, έλεγχο διοικητικών συμβάσεων κ.α.,  καθώς και αντίγραφο απόφασης 

Δημάρχου Τρίπολης από την οποία προκύπτει ότι από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον 

Σεπτέμβριο του 2014 ο συμμετέχων ήταν εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου 

Τρίπολης με εξουσιοδότηση υπογραφής για όλες τις νομικές υποθέσεις του Δήμου μεταξύ 

αυτών και για θέματα που άπτονται διοικητικών συμβάσεων και διαγωνισμών έργων και 

προμηθειών. 

 

Από τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα, γίνεται δεκτό από την Επιτροπή ότι ο συμμετέχων με 

αριθμό πρωτοκόλλου 16260/27.10.2020 αποδεικνύει, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, 

εμπειρία για θέματα διοικητικών συμβάσεων και προμηθειών για τα έτη 2013, 2014, 2015. 

 

Σχετικά με τη συνέντευξη ο υποψήφιος κατέγραψε οριακά υψηλή επίδοση σε όλους τους 

τομείς, ήτοι 31/45=0,69 το οποίο αντιστοιχεί σε 17,25% (0,69Χ25) 
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2ος Υποψήφιος 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτοκόλλου 

16309/29.10.2020, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με 

τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Ύπαρξη Σημειώσεις / Παρατηρήσεις 

Πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικού, 
Τμήματος Νομικής Σχολής, της 
ημεδαπής ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Νομική Σχολή Πανεπιστημίου  
Αθηνών 

Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ 
Εφέταις, μέλος Δικηγορικού 
Συλλόγου 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 
Δ.Σ.Α 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Δεν απαιτείται. 

Επιθυμητά προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Βαρύτητα Βαθμολόγηση/Παρατηρήσεις 

Επαγγελματική εμπειρία, 
δικαστική και παροχής νομικής 
υποστήριξης στο αντικείμενο των 
διοικητικών συμβάσεων – 
προμηθειών. Η εμπειρία 
αποδεικνύεται με αποφάσεις, 
δικόγραφα, υπομνήματα, 
γνωμοδοτήσεις, συμβάσεις με 
σχετικό αντικείμενο, βεβαιώσεις 
καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο 
μέσο. 

7% για κάθε 
έτος με μέγιστο 

τα 10 έτη 

70% Για το έτος 2020: 7% 
Για το έτος 2019: 7% 
Για το έτος 2018: 7% 
Για το έτος 2017: 7% 
Για το έτος 2016: 7% 
Για το έτος 2015: 7% 
Για το έτος 2014: 7% 
Για το έτος 2013: 7% 
Για το έτος 2012: 7% 
Για το έτος 2011: 7% 
Για το έτος 2010: 7% 
Σύνολο: 70% 
Για κάθε έτος αποδεικνύεται 
ενασχόληση με θέματα 
διοικητικών συμβάσεων – 
προμηθειών. 
(βλ. παρατηρήσεις 2) 
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Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου 
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής 
σε θέματα διοικητικών 
συμβάσεων - προμηθειών 

5% το μάστερ 5% 5% 
Το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
Δημοσίου Δικαίου είναι 
συναφές με το αντικείμενο 
των διοικητικών συμβάσεων – 
προμηθειών.  
(βλ. παρατηρήσεις 2) 

Προφορική Συνέντευξη 
 

Η επιτροπή θα 
αξιολογήσει 

σημαντικές για 
τη θέση 

δεξιότητες, 
όπως 

επαγγελματική 
ανάπτυξη και 

προοπτική, 
ικανότητα 

συνεργασίας 
και 

επικοινωνίας, 
αντίληψη – 

κρίση, 
ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών 
– αυτονομία 

(βλ. σημείωση 
1) 

25% 18,25% 
Ο υποψήφιος κατέγραψε 
αρκετά υψηλά επίπεδα 
απαντήσεων σε όλους τους 
άξονες της συνέντευξης με 
βάση τη συνεργασία του με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης και 
άλλους φορείς. Κατέχει σε 
βάθος το αντικείμενο των 
δημόσιων έργων αλλά σαφώς 
λιγότερο το αντικείμενο της 
παροχής υπηρεσιών (σίτιση, 
τροφοδοσία, κλπ.) 
(βλ. Παρατηρήσεις 2) 
 

 

 

Παρατηρήσεις 2. 

Α. Ο υποψήφιος κατέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου, η 

διπλωματική εργασία του οποίου έχει τίτλο: «Ενδικοφανής διαδικασία στο πλαίσιο των 

δημοσίων έργων». Η Επιτροπή αποδέχεται ότι το εν λόγω δίπλωμα έχει άμεση σχέση με 

θέματα των διοικητικών συμβάσεων – προμηθειών.  

 

Ο υποψήφιος διαθέτει, ακόμη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικών (LLM), το οποίο, όμως, 

δεν μπορεί να γίνει δεκτό στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς δεν συνοδεύεται 

από επίσημη αναγνώριση. 
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Β. Ως αποδεικτικά εμπειρίας προσκομίσθηκαν (ολόκληρο το σώμα τους) Διακηρύξεις με 

σχέδια σύμβασης, Αγωγές, Δικαστικές αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Προδικαστικές 

προσφυγές και ειδικότερα προσκομίσθηκαν κατ’ έτος: 

i. Για το έτος 2020 προσκομίζονται τρεις Διακηρύξεις με σχέδιο σύμβασης και 

δη διακήρυξη για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

Φωτοβολταϊκού Σταθμού για ενεργειακό συμψηφισμό στον περιβάλλοντα 

χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης», Διακήρυξη για την «Προμήθεια 

εργαστηριακού επιστημονικού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης», 

Διακήρυξη για «Αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά και 

ανάπτυξη συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά», μία απόφαση του Δ.Εφ.Αθ., 

μία αγωγή ενώπιον του Δ.Εφ.Αθ., ένα σχέδιο πρακτικού επιτροπής 

διαγωνισμού 1ου σταδίου (δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών), ένα σχέδιο πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού 2ου σταδίου 

(αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών), ένα σχέδιο απόψεων 

αναθέτουσας αρχής (Πολυτεχνείου Κρήτης) επί προδικαστικής προσφυγής 

συμμετέχοντος οικονομικού φορέα σε διαγωνισμό προμήθειας.  

ii. Για το έτος 2019 προσκομίζεται μία αγωγή ενώπιον του Δ.Εφ.Αθ.  

iii. Για το έτος 2018 προσκομίζονται δύο Διακηρύξεις με σχέδιο σύμβασης και δη 

διακήρυξη για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση καινοτόμων 

υποδομών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης», 

Διακήρυξη για την «την ανάθεση της υπηρεσίας σίτισης των φοιτητών», πέντε 

Γνωμοδοτήσεις προς το Πολυτεχνείο Κρήτης και δη μια γνωμοδότηση επί 

ενστάσεως εργολάβου κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου, μια 

γνωμοδότηση περί επιστροφής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, μια 

γνωμοδότηση περί παραλαβής δημόσιας σύμβασης, μια γνωμοδότηση επί 

αίτησης θεραπείας εργολάβου κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου 

και μια γνωμοδότηση επί  ζητημάτων σχετικών με εκμίσθωση κυλικείου, μια 

προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ στο πλαίσιο διαγωνισμού υπηρεσιών, 

ένα σημείωμα απόψεων Δήμου σε προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ στο 

πλαίσιο διαγωνισμού υπηρεσιών και μία απόφαση  και δη η  υπ’αριθμ. 

4494/2018 απόφαση του Δ.Εφ.Αθ., 

iv. Για το έτος 2017 προσκομίζονται μια προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ 

στο πλαίσιο διαγωνισμού υπηρεσιών και μία αγωγή ενώπιον του Δ.Εφ.Πειρ.  

v. Για το έτος 2016 προσκομίζεται μία γνωμοδότηση προς Πολυτεχνείο Κρήτης 

περί του τρόπου συμπλήρωσης Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς σε 

διαγωνισμό δημοσίου έργου 
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vi. Για το έτος 2015 προσκομίζονται μια αίτηση ανάκλησης Αναθέτουσας Αρχής 

στο ΕΣ στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου δημόσιας σύμβασης και μία 

απόφαση και δη η υπ’ αριθμ. 3335/2015 του Ε.Σ. 

vii. Για το έτος 2014 προσκομίζονται τέσσερεις συμβάσεις του Δήμου 

Αμαρουσίου και δη μια σύμβαση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών 

υλικών γραφείου, μια σύμβαση εργασιών κλαδέματος, μια σύμβαση για 

προμήθεια πινακίδων για την πιστοποίηση Παιδικών Χαρών και μια σύμβαση 

ασφάλισης μεταφορικών μέσων, τρεις γνωμοδοτήσεις προς το Πολυτεχνείο 

Κρήτης και δη μια σε σχέση με διαγωνισμό φύλαξης, μια σε σχέση με 

διαγωνισμό υπηρεσιών καθαρισμού και μια για την ερμηνεία του άρθρ. 15 του 

ΠΔ 118/2007,  τρία υπηρεσιακά σημειώματα (γνωμοδοτήσεις) και δη μια 

προς Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου για το νομικό έλεγχο 

δημόσιας σύμβασης, μια προς Δ/νση Προμηθειών Δήμου Αμαρουσίου για 

ζήτημα που ανέκυψε σε διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων και μια Δ/νση 

Προμηθειών Δήμου Αμαρουσίου για έλεγχο διακήρυξης προμήθειας και ένα 

έγγραφο προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ζήτημα που ανέκυψε σε 

διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων του Δήμου Αμαρουσίου, μία παρέμβαση 

στο Δ.Εφ.Θεσ. και δύο αποφάσεις και δη η υπ’ αριθμ. 1890/2014 και απόφαση 

του Δ.Εφ.Αθ., η υπ’ αριθμ.  6/2014 απόφαση του Δ.Εφ.Τριπ. 

viii. Για το έτος 2013 προσκομίζονται ένα σχέδιο εγγράφου επανυποβολής στον 

Επίτροπο εντάλματος πληρωμής αναδόχου δημόσιας σύμβασης και δύο 

συμβάσεις για προμήθεια και δη μια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και 

μια λογισμικού για την προστασία των υπολογιστών κ.λ.π. 

ix. Για το έτος 2012 προσκομίζονται δύο γνωμοδοτήσεις  και δη μια προς Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου και μια προς Δ/νση Πολεοδομίας 

Δήμου Αμαρουσίου και δύο αιτήσεις ενώπιον του Ε.Σ.  

x. Για το έτος 2011 προσκομίζονται δύο γνωμοδοτήσεις  και δη μια προς Δήμο 

Αγίας Παρασκευής και μια επί προδικαστικής προσφυγής στο διαγωνισμού 

της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Αμαρουσίου και μια αίτηση 

αναστολής εκτέλεσης στο ΜΠΑ στο πλαίσιο διαγωνισμού προμήθειας. 

xi. Για το έτος 2010 προσκομίζεται η υπ’αριθμ. 289/2010 απόφαση 

προσυμβατικού ελέγχου του Ε.Σ.  

  

Επίσης, προσκομίζονται, η από 27.10.2020 βεβαίωση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, με την οποία βεβαιώνεται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης τριών (3) συμβάσεων που έχει 

υπογράψει ο υποψήφιος με το Πολυτεχνείου Κρήτης για τα έτη 2020, 2019 και 2018, και οι 
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οποίες αφορούν στην παρακολούθηση τριών διαγωνιστικών διαδικασιών του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, ο υποψήφιος έχει επιδείξει συνέπεια, επαγγελματισμό και γνώση του αντικειμένου. 

 

Από τα παραπάνω έγγραφα, αποδεικνύεται εμπειρία του υποψηφίου με αριθμό 

πρωτοκόλλου 16309/29.10.2020 στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων – 

προμηθειών για τα έτη από 2010 έως 2020. 

 

Σχετικά με τη συνέντευξη ο υποψήφιος κατέγραψε αρκετά υψηλή επίδοση σε όλους τους 

τομείς, ήτοι 33/45=0,73 το οποίο αντιστοιχεί σε 18,25% (0,73Χ25) 
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3ος Υποψήφιος 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτοκόλλου 

16310/29.10.2020, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με 

τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Ύπαρξη Σημειώσεις / Παρατηρήσεις 

Πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικού, 
Τμήματος Νομικής Σχολής, της 
ημεδαπής ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα 
Νομικής 

Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ 
Εφέταις, μέλος Δικηγορικού 
Συλλόγου 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Δικηγόρος παρ’ Εφέταις Δ.Σ.Τ 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Εκπλήρωση Στρατιωτικών 
υποχρεώσεων ως Σμηνίας 
Δικαστικός στην 124 Π.Β.Ε. 

Επιθυμητά προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Βαρύτητα Βαθμολόγηση/Παρατηρήσεις 

Επαγγελματική εμπειρία, 
δικαστική και παροχής νομικής 
υποστήριξης στο αντικείμενο των 
διοικητικών συμβάσεων – 
προμηθειών. Η εμπειρία  
αποδεικνύεται με αποφάσεις, 
δικόγραφα, υπομνήματα, 
γνωμοδοτήσεις, συμβάσεις με 
σχετικό αντικείμενο, βεβαιώσεις 
καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο 
μέσο. 

7% για κάθε 
έτος με μέγιστο 

τα 10 έτη 

70% Για το έτος 2019: 7% 
Για το έτος 2018: 7% 
Για το έτος 2017: 7% 
Για το έτος 2016: 7% 
Για το έτος 2015: 7% 
Για το έτος 2014: 7% 
Για το έτος 2013: 7% 
Για το έτος 2012: 7% 
Για το έτος 2011: 7% 
Για το έτος 2010: 7% 
Σύνολο: 70% 
Για κάθε έτος αποδεικνύεται 
ενασχόληση με θέματα 
διοικητικών συμβάσεων – 
προμηθειών. 
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(βλ. παρατηρήσεις 3) 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου 
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής 
σε θέματα διοικητικών 
συμβάσεων - προμηθειών 

5% το μάστερ 5% 0% 
Δεν διατίθεται.  

Προφορική Συνέντευξη 
 

Η επιτροπή θα 
αξιολογήσει 

σημαντικές για 
τη θέση 

δεξιότητες, 
όπως 

επαγγελματική 
ανάπτυξη και 

προοπτική, 
ικανότητα 

συνεργασίας 
και 

επικοινωνίας, 
αντίληψη – 

κρίση, 
ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών 
– αυτονομία 

(βλ. σημείωση 
1) 

25% 25% 
Ο υποψήφιος κατέγραψε τη 
μέγιστη δυνατή βαθμολογία 
σε όλους τους άξονες της 
συνέντευξης. Έχει πλούσια 
εμπειρία και επαγγελματική 
εμβάθυνση σε όλους τους 
σχετικούς τομείς με το υπό 
κρίση αντικείμενο (δημόσια 
έργα, προμήθειες, παροχή 
υπηρεσιών, κλπ.).  
(βλ. παρατηρήσεις 3) 
 

 

Παρατηρήσεις 3. 

 

Α. Ως αποδεικτικά εμπειρίας προσκομίσθηκαν (ολόκληρο το σώμα τους) Δικαστικές 

Αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων (κυρίως Διοικητικού Εφετείου) – Αγωγές ενώπιον 

Διοικητικών Δικαστηρίων (κυρίως Διοικητικού Εφετείου)  – Προσφυγές ενώπιον 

Διοικητικών Δικαστηρίων (κυρίως Διοικητικού Εφετείου) – Υπομνήματα ενώπιον 

Διοικητικών Δικαστηρίων (κυρίως Διοικητικού Εφετείου) –  Προτάσεις ενώπιον Πολιτικών 

Δικαστηρίων Πενταμελούς Εφετείου και Πρωτοδικείου  –  Αιτήσεις Συμμόρφωσης ενώπιον 

του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικητικού Εφετείου –  Αιτήσεις Ερμηνείας Δικαστικών 

Αποφάσεων ενώπιον Διοικητικού Εφετείου – Αιτήσεις Διόρθωσης Δικαστικών Αποφάσεων 

ενώπιον Διοικητικού Εφετείου – Γνωμοδοτήσεις –  Γραμμάτια προκαταβολής επί 

Διοικητικών Υποθέσεων εκδοθέντα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης – Αποφάσεις 
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Οικονομικών Επιτροπών Ο.Τ.Α και Πρακτικό συμβιβασμού μεταξύ ΟΤΑ και αναδόχου 

εκκινώντας από το έτος 1996. 

α. Από τα παραπάνω δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν ως 

αποδεικτικά εμπειρία διοικητικών συμβάσεων και προμηθειών τα Δέκα 

προσκομιζόμενα γραμμάτια προκαταβολής επί Διοικητικών Υποθέσεων εκδοθέντα 

από τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης καθώς και οι Είκοσι Οκτώ προσκομιζόμενες  

Αποφάσεις Οικονομικών Επιτροπών των Δήμων Τρίπολης, Μεγαλόπολης και 

Φαλαισίας καθότι δεν προκύπτει από αυτά αν οι παραστάσεις ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και οι ανατεθείσες υποθέσεις από τους Ο.Τ.Α είχαν 

ως αντικείμενο διοικητικές συμβάσεις και προμήθειες. 

β. Εκ των υπολοίπων αποδεικτικών εμπειρίας προσκομίσθηκαν Ογδόντα 

αποφάσεις (οι πλειονότητα των οποίων είναι του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης), 

Είκοσι Πέντε υπομνήματα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, Σαράντα 

αγωγές – προσφυγές  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, Πέντε 

γνωμοδοτήσεις (εκ συνόλου δέκα), Δύο προσκομιζόμενες αιτήσεις Συμμόρφωσης 

ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, Μία 

προσκομιζόμενη αίτηση διόρθωσης απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Τρίπολης, Μία προσκομιζόμενη αίτηση ερμηνείας απόφασης ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και Ένα προσκομιζόμενο πρακτικό συμβιβασμού 

μεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτη Δημοσίων Έργων και ειδικότερα προσκομίσθηκαν 

κατ’έτος:  

i. Για το έτος 2019 προσκομίζονται δύο αποφάσεις: η υπ’αριθμ. 98/2019 απόφαση του 

Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. Α346/2019 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ. καθώς και το από 2-4-

2019 πρακτικό συμβιβασμού μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της 

ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΑΤΕ που εκπροσωπήθηκε από τον συμμετέχοντα. 

ii. Για το έτος 2018 προσκομίζονται έξι αποφάσεις: η υπ’αριθμ. 561/2018 απόφαση του 

Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 562/2018 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 260/2018 

απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., το υπ’αριθμ. 195/2018 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου 

Συμμόρφωσης του Δ.Εφ.Τρ.,η υπ’αριθμ. 374/2018 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου, 

το υπ’αριθμ. 196/2018 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του 

Δ.Εφ.Τρ. και η υπ’αριθμ. 122/2018 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., τέσσερες γνωμοδοτήσεις 

προς τον Δήμο Μεγαλόπολης με ημεροχρονολογία σύνταξης την 7-8-2018 και 18-7-

2018 και δύο σημειώματα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου με 

ημεροχρονολογία σύνταξης την 19-9-2018 και 25-9-2018,    

iii. Για το έτος 2017 προσκομίζονται οκτώ αποφάσεις: η υπ’αριθμ. 494/2017 απόφαση 

του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 495/2017 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 76/2017 

ΑΔΑ: ΩΣΕ3469Β7Δ-ΕΨΤ



 

         
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» .” 

 

  

απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 95/2017 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 

244/2017 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 245/2017 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η 

υπ’αριθμ. 246/2017 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ. και η υπ’αριθμ. 247/2017 απόφαση του 

Δ.Εφ. Τρ., δύο προσφυγές – αγωγές  κατατεθείσες ενώπιον του Δ.Εφ.Τρ.  με αριθμ. 

κατ. ΑΓΠΡ4/17-1-2017 και ΑΓ13/8-2-2017, και ένα υπόμνημα κατατεθέν ενώπιον 

του Δ.Εφ.Τρ. με ημεροχρονολογία σύνταξης 30-5-2017. 

iv. Για το έτος 2016 προσκομίζονται έντεκα αποφάσεις: η υπ’αριθμ. 76/2016 απόφαση 

του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 116/2016 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 77/2016 

απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 64/2016 απόφαση του Μον. Πρ. Τρ., η υπ’αριθμ. 

373/2016 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 583/2016 απόφαση του Συμβουλίου 

του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 97/2016 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 388/2016 

απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 389/2016 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 

391/2016 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 582/2016 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., μία 

προσφυγή κατατεθείσα ενώπιον του Δ.Εφ.Τρ.  με αριθμ. κατ. 1/2016, μία αίτηση 

ερμηνείας απόφασης με ημεροχρονολογία σύνταξης 15-1-2016 αφορούσα την 

υπ’αριθμ. 711/2015 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., μία αγωγή κατατεθείσα ενώπιον του 

Δ.Εφ.Τρ. με ημεροχρονολογία σύνταξης 15-2-2016 και ένα υπόμνημα κατατεθέν 

ενώπιον του Δ.Εφ.Τρ. με ημεροχρονολογία σύνταξης 15-6-2017. 

v. Για το έτος 2015 προσκομίζονται πέντε αποφάσεις: η υπ’αριθμ. 907/2015 απόφαση 

του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 167/2015απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 711/2015 

απόφαση του Δ.Εφ.Τρ., η υπ’αριθμ. 503/2015 απόφαση του Δ.Εφ.Τρ. , η υπ’αριθμ. 

504/2015 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., μία αίτηση διόρθωσης απόφασης ενώπιον του 

Δ.Εφ.Τρ. με ημεροχρονολογία σύνταξης 10-11-2015, μία προτάσεις κατατεθείσες 

ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου με ημεροχρονολογία σύνταξης 5-10-

2015 και τέσσερα υπομνήματα κατατεθέντα ενώπιον του Δ.Εφ.Τρ. με 

ημεροχρονολογία σύνταξης 10-3-2015. 

vi. Για το έτος 2014 προσκομίζονται δύο αποφάσεις: η υπ’αριθμ. 283/2014 απόφαση του 

Δ.Εφ.Τρ. και η υπ’αριθμ. 6/2014 απόφαση του Δ.Εφ.Τρ.  καθώς και έξι προσφυγές – 

αγωγές  κατατεθείσες ενώπιον του Δ.Εφ.Τρ. με αριθμ. κατάθεσης 59/2014, 68/2014 

και τέσσερες  με ημεροχρονολογία σύνταξης 21-7-2014  

vii. Για το έτος 2013 προσκομίζονται τέσσερες αποφάσεις: η υπ’αριθμ. 314/2013 

απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 572/2013 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η 

υπ’αριθμ.116/2013 απόφαση του Μον. Πρ. Τρ., η υπ’αριθμ. 91/2013 απόφαση του 

Δ.Εφ. Τρ., έξι προσφυγές – αγωγές  κατατεθείσες ενώπιον του Δ.Εφ.Τρ. με αριθμ. 

κατάθεσης 18/2013, 22/2013, 25/2013, 27/2013,52/2013 και αυτή με 
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ημεροχρονολογία σύνταξης 5-11-2013, και τρία υπόμνημα κατατεθέντα ενώπιον του 

Δ.Εφ.Τρ. με ημεροχρονολογία σύνταξης, 14-1-2013, 4-9-2013 και 21-10-2013. 

viii. Για το έτος 2012 προσκομίζονται πέντε αποφάσεις: η υπ’αριθμ. 66/2012 απόφαση του 

Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 395/2012 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 120/2012 

απόφαση του Πεντ. Εφ. Ναυπλ., η υπ’αριθμ. 123/2012 απόφαση του Δ.Εφ.Τρ., η 

υπ’αριθμ. 126/2012 απόφαση του Δ.Εφ.Τρ., μία απόφαση και δη η υπ’αριθμ. 2/2012 

του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Δ.Εφ. Τρ. και δύο υπόμνηματα 

κατατεθέντα ενώπιον του Δ.Εφ.Τρ. με ημεροχρονολογία σύνταξης 9-1-2012 και 15-5-

2012. 

ix. Για το έτος 2011 προσκομίζονται έξι αποφάσεις: η υπ’αριθμ. 371/2011 απόφαση του 

Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 134/2011 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 298/2011 

απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 320/2011 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 

72/2011 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 323/2011 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ και, 

μία αγωγή κατατεθείσα ενώπιον του Δ.Εφ.Τρ. με αριθμ. κατάθεσης 6/2011 

x. Για το έτος 2010 προσκομίζονται δύο αποφάσεις: η υπ’αριθμ. 338/2010 απόφαση του 

Δ.Εφ. Τρ., η υπ’αριθμ. 102/2010 απόφαση του Μον. Πρ. Τρ., και η υπ’αριθμ. 

113/2010 απόφαση του Δ.Εφ. Τρ., τρεις προσφυγές κατατεθείσες ενώπιον του 

Δ.Εφ.Τρ.  με αριθμ. κατ. 40/2010 και δύο ημεροχρονολογία σύνταξης, 25-8-2010 και 

19-5-2010, μία αγωγή κατατεθείσα ενώπιον του Μον. Πρωτ. Καλ. με με αριθμ. κατ. 

78/2010 και ένα υπόμνημα κατατεθέν ενώπιον του Δ.Εφ.Τρ. με ημεροχρονολογία 

σύνταξης 20-1-2010. 

 

Επίσης έχει προσκομισθεί η υπ’αριθμ. πρωτ. ΓΠ1694/9-9-2019 βεβαίωση του Διοικητικού 

Εφετείου Τρίπολης, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο συμμετέχων έχει συστηματική παρουσία 

(πέραν των είκοσι ετών) σε παραστάσεις ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, όπου έχουν 

εκδοθεί πολλές αποφάσεις (οι περισσότερες με ευνοϊκή έκβαση), έχοντας αποκτήσει 

αξιόλογη εμπειρία επί διοικητικών συμβάσεων.  

 

Από τα παραπάνω έγγραφα σε συνδυασμό με τη βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου 

Τριπόλεως αποδεικνύεται εμπειρία του υποψηφίου στο αντικείμενο των δημοσίων 

συμβάσεων – προμηθειών για τα έτη από 2010 έως 2019 και ως εκ τούτου παρέλκει η 

εξέταση των προσκομιζόμενων εγγράφων που αφορούν έτη προηγούμενα του 2010. 

 

Σχετικά με τη συνέντευξη ο υποψήφιος κατέγραψε τη μέγιστη επίδοση σε όλους τους τομείς, 

ήτοι 45/45=1 το οποίο αντιστοιχεί σε 25% (1Χ25) 
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4ος Υποψήφιος 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτοκόλλου 

16311/29.10.2020, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με 

τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Ύπαρξη Σημειώσεις / 
Παρατηρήσεις 

Πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικού, 
Τμήματος Νομικής Σχολής, της ημεδαπής 
ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Εθνικό & 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Τμήμα 
Νομικής 

Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, 
μέλος Δικηγορικού Συλλόγου 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Δικηγόρος παρ’ 
Αρείω Πάγω Δ.Σ.Α 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες Απαιτούμενο ΝΑΙ  

Επιθυμητά προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Βαρύτητα Βαθμολόγηση 

Επαγγελματική εμπειρία, δικαστική και 
παροχής νομικής υποστήριξης στο 
αντικείμενο των διοικητικών συμβάσεων – 
προμηθειών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με 
αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, 
γνωμοδοτήσεις, συμβάσεις με σχετικό 
αντικείμενο, βεβαιώσεις καθώς και κάθε 
άλλο πρόσφορο μέσο. 

7% για κάθε 
έτος με μέγιστο 

τα 10 έτη 

70% Για το έτος 2020: 0% 
Για το έτος 2019: 7% 
Για το έτος 2018: 7% 
Για το έτος 2017: 7% 
Για το έτος 2016: 7% 
Για το έτος 2015: 7% 
Για το έτος 2014: 7% 
Για το έτος 2013: 7% 
Για το έτος 2012: 7% 
Για το έτος 2011: 7% 
Για το έτος 2009: 7% 
Σύνολο: 70% 
(βλ. παρατηρήσεις 
4) 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού 
ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου της 
αλλοδαπής σε θέματα διοικητικών 
συμβάσεων – προμηθειών 

5% το μάστερ 5% 0% 
Τα μεταπτυχιακά 
διπλώματα δεν είναι 
στο αντικείμενο των 
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διοικητικών 
συμβάσεων – 
προμηθειών. Το ένα 
αφορά σε Δίκαιο 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και το 
άλλο σε Εργατικό 
και Συνδικαλιστικό 
Δίκαιο σύμφωνα με 
την παρακάτω 
αιτιολόγηση. 
(βλ. παρατηρήσεις 
4) 

Προφορική Συνέντευξη 
 

Η επιτροπή θα 
αξιολογήσει 

σημαντικές για 
τη θέση 

δεξιότητες, 
όπως 

επαγγελματική 
ανάπτυξη και 

προοπτική, 
ικανότητα 

συνεργασίας 
και 

επικοινωνίας, 
αντίληψη – 

κρίση, 
ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών 
– αυτονομία 

(βλ. σημείωση 
1) 

25% 17,75% 
Ο υποψήφιος 
αποτελεί μία 
εξαιρετική 
περίπτωση ειδικού 
στο χώρο του 
εργατικού και 
συνδικαλιστικού 
δικαίου. Κατέγραψε 
σχετικά υψηλή 
επίδοση σε όλους 
τους άξονες της 
συνέντευξης. 
Ασχολείται αρκετά 
με το υπό κρίση 
αντικείμενο χωρίς 
όμως να προκύπτει 
ουσιαστική 
εμβάθυνση και 
εξειδίκευση στις 
διάφορες πτυχές 
του. 
(βλ. Παρατηρήσεις 
4)  
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Παρατηρήσεις 4 

Α. Ο υποψήφιος κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο 

δεν σχετίζεται με το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων αφού πραγματεύεται θέματα σχετικά 

με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, με την προστασία των 

ασφαλισμένων, με τα είδη των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών και τον τρόπο 

υπολογισμού των συντάξεων, επιδομάτων κ.α. παροχών. Το αντικείμενό του συγκεκριμένου 

μεταπτυχιακού δεν είναι σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. 

Το μεταπτυχιακό στο Εργατικό και Συνδικαλιστικό Δίκαιο που διαθέτει ο συμμετέχων, 

επίσης, δεν μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν, καθ’ ότι ο συγκεκριμένος τομέας δεν έχει 

αντικείμενο με θέματα που άπτονται των διοικητικών συμβάσεων και προμηθειών.  

 

Β. Ως αποδεικτικά εμπειρίας προσκομίσθηκαν: 

 

α. Πέντε συμβάσεις ανάθεσης έργου (προσκομίσθηκε ολόκληρο το σώμα τους) από το 

Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά εκ των οποίων: 

i) μία το έτος 2013 με αντικείμενο την παροχή «γνωμοδότησης για το ακριβές 

εργασιακό καθεστώς του Προϊσταμένου Λογιστηρίου του ΚΕΠΠ» 

ii) μία το έτος 2015 με αντικείμενο «Μελέτη για την εφαρμογή του ν. 4310 και θέματα 

δημοσίων προμηθειών. Μελέτη για την δημιουργία μητρώου προμηθευτών 

(πρακτορεία ταξιδιωτικά)» και  

iii) τρεις το έτος 2016 με αντικείμενο η πρώτη την σύνταξη και επίδοση εξωδίκου, καθώς 

και κατάθεση αγωγής προς αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από 

έργο που είχε ανατεθεί, η δεύτερη τη σύνταξη γνωμοδότησης για τις βεβαιώσεις 

αποδοχών των μελών της ΔΕΠ και η τρίτη τη σύνταξη γνωμοδότησης για την 

χρησιμοποίηση αδιάθετου ποσού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

της Βιομηχανικής Δράσης   

 

Από τις παραπάνω πέντε συμβάσεις, αποδεικνύεται εμπειρία για θέματα διοικητικών 

συμβάσεων και προμηθειών για το έτος 2015 και για το έτος 2016 βάσει της από 11-3-

2016 γνωμοδότησης. 

 

β. Τέσσερεις γνωμοδοτήσεις (προσκομίσθηκε ολόκληρο το σώμα τους) οι οποίες ΔΕΝ 

φέρουν ημεροχρονολογία σύνταξης και έχουν ως αντικείμενο: 

i) μία που μάλλον συντάχθηκε το 2016 και έχει ως θέμα «την φορολογική μεταχείριση 

των μελών της ΔΕΠ» 
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ii) μία που μάλλον συντάχθηκε το 2015 και έχει ως θέμα «τη δυνατότητα ή μη έγκρισης 

υποβληθέντος αιτήματος αδιάθετου ποσού του διατμηματικού μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την εκτέλεση 

έργου από τα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος» 

iii) μία που έχει ως θέμα την τεκμηρίωση της νομικής φύσης της συμβάσεως που θα 

συνάπτοταν μεταξύ της ΙΒΜ Ελλάς Α.Ε. και του ΚΕΠΠ και  

iv) μία που έχει ως θέμα τον τρόπο αποκατάστασης προκαλούμενης ζημίας από φυσικό 

πρόσωπο  

Από τις παραπάνω τέσσερεις γνωμοδοτήσεις, πέραν του ότι δεν φέρουν ημερομηνία, με 

αποτέλεσμα να μην προκύπτει ο χρόνος συντάξεώς τους (σε δύο από αυτές συνάγεται 

εμμέσως), ΔΕΝ αποδεικνύεται εμπειρία για θέματα διοικητικών συμβάσεων και 

προμηθειών. 

 

γ. Η πρώτη σελίδα Είκοσι Mία αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων και Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (Δεν προσκομίσθηκε ολόκληρο το σώμα τους) και συγκεκριμένα: 

i) η πρώτη σελίδα της υπ’αριθμ. 490/2009 απόφασης του Δ.Εφ.Αθ. από την οποία 

προκύπτει ότι συζητήθηκε αγωγή εταιρείας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το οποίο εκπροσωπήθηκε από 

τον συμμετέχοντα, χωρίς όμως να προκύπτει το αντικείμενο της υπόθεσης. 

ii) η πρώτη σελίδα των υπ’αριθμ. 1126/2011 και 3698/2011 αποφάσεων του Δ.Εφ.Αθ. 

από τις οποίες προκύπτει ότι συζητήθηκαν αγωγές εταιρειών κατά του Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το οποίο 

εκπροσωπήθηκε από τον συμμετέχοντα και είχαν ως αντικείμενο την καταβολή 

χρημάτων από παροχές υπηρεσιών η πρώτη και εξόφληση τιμολογίων μάλλον 

κατόπιν προμήθειας κάποιου υλικού καθώς και η πρώτη σελίδα της υπ’αριθμ. 

3786/2011 απόφασης του ΣτΕ από την οποία προκύπτει ότι συζητήθηκε αίτηση 

ακύρωσης εταιρείας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο 

Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον συμμετέχοντα με 

αίτημα την ακύρωση απόφασης του ΔΣ και της απόρριψης προδικαστικής 

προσφυγής που είχε ασκήσει η αιτούσα εταιρεία. 

iii) η πρώτη σελίδα των υπ’αριθμ. 298/2012,και 713/2012 αποφάσεων του Δ.Εφ.Αθ. από 

τις οποίες προκύπτει ότι συζητήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή εταιρειών 

κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον συμμετέχοντα, χωρίς όμως 

να προκύπτει ποιο ήταν το αντικείμενο των υποθέσεων, καθώς και η υπ’αριθμ. 

3476/2012 απόφαση του Ε.Σ. από την οποία προκύπτει ότι συζητήθηκε αίτηση του 
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Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» κατά 

πράξεως Κλιμακίου του Ε.Σ., χωρίς όμως και σε αυτή την περίπτωση να 

προκύπτει ποιο ήταν το αντικείμενο της αίτησης. 

iv) η πρώτη σελίδα της υπ’αριθμ. 539/2013 απόφασης του Ε.Σ.από την οποία προκύπτει 

ότι συζητήθηκε αίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο 

Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το οποίο εκπροσωπήθηκε από το συμμετέχοντα κατά 

αποφάσεως  Τμήματος του Ε.Σ., χωρίς όμως και σε αυτή την περίπτωση να 

προκύπτει ποιο ήταν το αντικείμενο της αίτησης. 

v) η πρώτη σελίδα της υπ’αριθμ. 66/2015 απόφασης του Δ.Εφ.Αθ. από την οποία 

προκύπτει ότι συζητήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα εταιρείας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το οποίο 

εκπροσωπήθηκε από τον συμμετέχοντα, χωρίς όμως να προκύπτει το αντικείμενο 

της αίτησης και η πρώτη σελίδα της υπ’αριθμ. 265/2015 απόφασης του Δ.Εφ.Αθ. 

από την οποία προκύπτει ότι συζητήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα εταιρείας κατά του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το 

οποίο εκπροσωπήθηκε από τον συμμετέχοντα με αντικείμενο διεθνή ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που μάλλον είχε διεξαχθεί από το εκπροσωπούμενο 

νοσοκομείο. 

vi) η πρώτη σελίδα των υπ’αριθμ. 3639/2016 και 3646/2016 αποφάσεων του Δ.Εφ.Αθ. 

από τις οποίες προκύπτει ότι συζητήθηκαν αγωγές εταιρειών κατά του Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το οποίο 

εκπροσωπήθηκε από τον συμμετέχοντα, χωρίς όμως να προκύπτει ποιο ήταν το 

αντικείμενο της αγωγής. 

vii) η πρώτη σελίδα των υπ’αριθμ. 243/2017 και 296/2017 αποφάσεων του Δ.Εφ.Αθ. 

από τις οποίες προκύπτει ότι συζητήθηκαν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 

εταιρειών κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον συμμετέχοντα, χωρίς όμως 

να προκύπτει ποιο ήταν το αντικείμενο των αιτήσεων. 

viii) η πρώτη σελίδα των υπ’αριθμ. 1994/2018 και 4753/2018 αποφάσεων του 

Δ.Εφ.Αθ. από τις οποίες προκύπτει ότι συζητήθηκαν αγωγές εταιρειών κατά του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το 

οποίο εκπροσωπήθηκε από τον συμμετέχοντα και είχαν ως αντικείμενο την 

καταβολή χρημάτων μάλλον από παροχές υπηρεσιών. 

ix) η πρώτη σελίδα η πρώτη σελίδα των υπ’αριθμ. 218/2019 και 966/2019 αποφάσεων 

του Δ.Εφ.Αθ. από τις οποίες προκύπτει, ότι συζητήθηκαν αίτηση αναστολής και 

αγωγή εταιρειών κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
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«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» χωρίς όμως να προκύπτει ποιο ήταν το αντικείμενο των  

υποθέσεων, στην δε πρώτη δεν προκύπτει καν αν παραστάθηκε ο συμμετέχων 

καθώς και οι δύο πρώτες σελίδες της υπ’αριθμ. 1278/2019 απόφασης του 

Μ.Πρ.Αθ. από την οποία προκύπτει ότι συζητήθηκε αγωγή εταιρείας κατά του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το 

οποίο εκπροσωπήθηκε από τον συμμετέχοντα.  

x) η πρώτη σελίδα της υπ’αριθμ. 8203/2020 απόφασης του Μ.Πρ.Αθ. από την οποία 

προκύπτει ότι συζητήθηκε αγωγή εταιρείας κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» το οποίο εκπροσωπήθηκε από 

τον συμμετέχοντα, χωρίς όμως να προκύπτει ποιο ήταν το αντικείμενο της αγωγής. 

 

Έχει επίσης προσκομισθεί συστατική επιστολή της Διοικήτριας του Ιπποκράτειου 

Νοσοκομείου εις την οποία γίνεται αναφορά ότι ο συμμετέχων από το 2007 μέχρι και 2018 

απασχολείται ως δικηγόρος επί του συνόλου των ζητημάτων που ανακύπτουν από την 

λειτουργία του νοσοκομείου, όπως υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων, προετοιμασία 

δημόσιων διαγωνισμών, συμβάσεων προμηθειών κ.α., καθώς και τη δικαστική 

εκπροσώπηση του νοσοκομείου επί των ανωτέρω ζητημάτων. Η παραπάνω επιστολή είναι 

γενική και δεν αναφέρεται επακριβώς στα σχετικά με το υπό κρίση αντικείμενο έργα του 

Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που χειρίσθηκε ο υποψήφιος καθώς και στις αντίστοιχες 

χρονολογίες.  

 

Με βάση την παραπάνω συστατική επιστολή, σε συνδυασμό με τα προσκομισθέντα 

αποδεικτικά έγγραφα, η Επιτροπή αποδέχεται ότι ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου 

16311/29.10.2020 αποδεικνύει, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, εμπειρία για 

θέματα διοικητικών συμβάσεων και προμηθειών για τα έτη 2007 – 2019.  

 

Σχετικά με τη συνέντευξη ο υποψήφιος κατέγραψε σχετικά υψηλή επίδοση σε όλους τους 

τομείς, ήτοι 32/45=0,71 το οποίο αντιστοιχεί σε 17,75% (0,71Χ25) 
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5ος Υποψήφιος 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτοκόλλου 

16336/29.10.2020, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με 

τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Ύπαρξη Σημειώσεις / Παρατηρήσεις 

Πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικού, 
Τμήματος Νομικής Σχολής, της 
ημεδαπής ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Σχολή 
Νομικών και Οικονομικών 
Επιστημών 

Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ 
Εφέταις, μέλος Δικηγορικού 
Συλλόγου 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 
Δ.Σ.Α 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Εκπληρωμένες. (18 μήνες, 
Στρατός Ξηράς) 

Επιθυμητά προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Βαρύτητα Βαθμολόγηση/Παρατηρήσεις 

Επαγγελματική εμπειρία, 
δικαστική και παροχής νομικής 
υποστήριξης στο αντικείμενο των 
διοικητικών συμβάσεων – 
προμηθειών. Η εμπειρία 
αποδεικνύεται με αποφάσεις, 
δικόγραφα, υπομνήματα, 
γνωμοδοτήσεις, συμβάσεις με 
σχετικό αντικείμενο, βεβαιώσεις 
καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο 
μέσο. 

7% για κάθε 
έτος με μέγιστο 

τα 10 έτη 

70% Για το έτος 2020: 0% 
Για το έτος 2019: 0% 
Για το έτος 2018: 0% 
Για το έτος 2017: 0% 
Για το έτος 2016: 0% 
Για το έτος 2015: 0% 
Για το έτος 2014: 0% 
Για το έτος 2013: 0% 
Για το έτος 2012: 0% 
Για το έτος 2011: 0% 
Σύνολο: 0% 
Κωλύεται ως νομικό 
πρόσωπο να συμμετάσχει 
στον διαγωνισμό. 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου 

5% το μάστερ 5% 0% 
Κωλύεται ως νομικό 
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αναγνωρισμένου της αλλοδαπής 
σε θέματα διοικητικών συμβάσεων 
– προμηθειών 

πρόσωπο να συμμετάσχει 
στον διαγωνισμό. 

Προφορική Συνέντευξη 
 

Η επιτροπή θα 
αξιολογήσει 

σημαντικές για 
τη θέση 

δεξιότητες, 
όπως 

επαγγελματική 
ανάπτυξη και 

προοπτική, 
ικανότητα 

συνεργασίας 
και 

επικοινωνίας, 
αντίληψη – 

κρίση, 
ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών 
– αυτονομία 

(βλ. σημείωση 
1) 

25% Δεν αξιολογήθηκε 

 

Όπως προκύπτει από το βιογραφικό από τον «3/2012 μέχρι σήμερα έχει ιδρύσει 

Δικηγορική Εταιρία με την επωνυμία “ATHENSLEGALFIRM”» της οποίας και είναι 

«μέλος και Διευθύνων Εταίρος», άρα κωλύεται ως νομικό πρόσωπο να συμμετάσχει στο 

διαγωνισμό. Συνεπώς, η υποψηφιότητα με αριθμό πρωτοκόλλου 16336/29.10.2020 δεν 

κρίνεται περαιτέρω. 
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6ος Υποψήφιος 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτοκόλλου 

16360/30.10.2020, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με 

τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Ύπαρξη Σημειώσεις / Παρατηρήσεις 

Πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικού, 
Τμήματος Νομικής Σχολής, της 
ημεδαπής ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Τμήμα 
Νομικής 

Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ 
Εφέταις, μέλος Δικηγορικού 
Συλλόγου 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 
Δ.Σ.Τ 

Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Εκπληρωμένες 

Επιθυμητά προσόντα 

Κριτήριο Οδηγία 
αξιολόγησης 

Βαρύτητα Βαθμολόγηση/Παρατηρήσεις 

Επαγγελματική εμπειρία, 
δικαστική και παροχής νομικής 
υποστήριξης στο αντικείμενο των 
διοικητικών συμβάσεων – 
προμηθειών. Η εμπειρία 
αποδεικνύεται με αποφάσεις, 
δικόγραφα, υπομνήματα, 
γνωμοδοτήσεις, συμβάσεις με 
σχετικό αντικείμενο, βεβαιώσεις 
καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο 
μέσο. 

7% για κάθε 
έτος με μέγιστο 

τα 10 έτη 

70% Για το έτος 2020: 0% 
Για το έτος 2019: 0% 
Για το έτος 2018: 0% 
Για το έτος 2017: 0% 
Για το έτος 2016: 0% 
Για το έτος 2015: 0% 
Σύνολο: 0% 
Δεν αποδεικνύεται 
ενασχόληση με θέματα 
διοικητικών συμβάσεων – 
προμηθειών. 
(βλ. παρατηρήσεις 5) 
 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου 
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής 

5% το μάστερ 5% 0% 
Ο υποψήφιος δεν έχει 
ολοκληρώσει τις διαδικασίες 
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σε θέματα διοικητικών συμβάσεων 
– προμηθειών 

απόκτησης του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
στις Συμβάσεις 
Παραχώρησης: Οφέλη & 
Αδυναμίες για το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

Προφορική Συνέντευξη 
 

Η επιτροπή θα 
αξιολογήσει 

σημαντικές για 
τη θέση 

δεξιότητες, 
όπως 

επαγγελματική 
ανάπτυξη και 

προοπτική, 
ικανότητα 

συνεργασίας 
και 

επικοινωνίας, 
αντίληψη – 

κρίση, 
ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών 
– αυτονομία 

(βλ. σημείωση 
1) 

25% 0% 
Δεν προσήλθε στη 
συνέντευξη.  

 

Παρατηρήσεις 5. 

Α.  Ως αποδεικτικά εμπειρίας προσκομίσθηκαν για έξι έτη (2015-2020) καταστάσεις 

γραμματίων προκαταβολής που έχουν εκδοθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 

από τις οποίες προκύπτει ότι ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου 16360/30.10.2020 

παραστάθηκε σε διάφορα Δικαστήρια, Ποινικά, Διοικητικά και Αστικά, δίχως όμως να 

προκύπτει κυρίως τι αντικείμενο είχαν οι υποθέσεις που εκδικάσθηκαν και ως εκ τούτου 

ΔΕΝ αποδεικνύεται εμπειρία για θέματα διοικητικών συμβάσεων και προμηθειών 
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Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 

15288/14.10.2020, ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία 

των προτάσεων, η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την 

επιλογή του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου 16310/29.10.2020 με συνολική βαθμολογία 95% 

βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με 

αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 

1 : «Ενέργειες για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες 

και Τεχνικοί Σύμβουλοι» με Κ.Α 81343 με σύμβαση έργου, διάρκειας από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31/12/2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου 

στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032965 (Κ.Α. 80343). Σε 

περίπτωση μη αποδοχής του έργου από τον υποψήφιο με αριθμ. πρωτοκόλλου 16310/29.10.2020 

προτείνονται κατά σειρά βαθμολογίας οι κάτωθι επιλαχόντες:  
 

1. Υποψήφιος με αρ. πρωτοκόλλου 16309/29.10.2020 με συνολική βαθμολογία: 93,25.%  

2. Υποψήφιος με αρ. πρωτοκόλλου 16311/29.10.2020 με συνολική βαθμολογία: 87,75.% 

 

Τρίπολη, 03.12.2020 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος 

 

2. Χριστοδημητροπούλου Μαρία, μόνιμη υπάλληλος, Γραμματέας 

 

 

3. Ψιλλούδης Ιωάννης, μέλος ΕΤΕΠ, μέλος 
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