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                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                      

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο: 2710 372130  Fax: 2710 372123 

 
 

              

 

  Τρίπολη,  15/06/2017  

  Αρ. Πρωτ. B10782 

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β10511/15-05-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 

 

Για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε 

Νομικά θέματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας 

ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130), σε ένα άτομο, για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα 

ανανέωσης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, αυτή 

προχώρησε στην αξιολόγηση των παρακάτω υποψηφίων, που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι οποίοι ήταν οι εξής κατ’ αλφαβητική 

σειρά: 

1. Καπογιάννη Κωνσταντίνα του Παναγιώτη (αριθ. πρωτ. Β10631/31-05-2017, 

με ημερομηνία ταχυδρόμησης 30-05-2017). 

2. Καραμήτος Αντώνιος του Νικολάου (αριθ. πρωτ. Β10632/31-05-2017, με 

ημερομηνία ταχυδρόμησης 30-05-2017). 

3. Κοκκίνης Ηλίας του Αναστασίου (αριθ. πρωτ. Β10621/30-05-2017). 

4. Λούκα Βασιλική του Αναστασίου (αριθ. πρωτ. Β10613/30-05-2017). 

Μετά από μελέτη των φακέλων των υποψηφίων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα, όπως 

κατά περίπτωση, θέμα και βαθμολόγηση αναφέρονται και παρατίθενται στους 

κατωτέρω πίνακες, κατ’ ακολουθίαν του προτύπου της Πρόσκλησης, προς 

διευκόλυνση της αξιολόγησης: 
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1. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

Αξιολόγηση 

 Τυπικά προσόντα   

1 Πτυχίο Νομικού Τμήματος 

Νομικής Σχολής Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην 

Ελλάδα ή και αντίστοιχου 

πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον 

αυτό έχει αναγνωριστεί 

σύμφωνα με τις νόμιμες 

διαδικασίες 

Απαιτούμενο Δεν προσκομίζει πτυχίο αλλά 

πιστοποιητικό (αριθ. πρωτ. 

223/29-09-1997) του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης περί του ότι έχει 

εγγραφεί στους φοιτητές Α και 

Β εξαμήνου του Τμήματος 

Νομικής για το Παν/κό έτος 

1997-1998 

2 Να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω 

Πάγω, μέλος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Τρίπολης 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

3 Εκπλήρωση στρατιωτικών 

υποχρεώσεων ή νόμιμη 

απαλλαγή απ΄ αυτές και να μην 

είναι ο υποψήφιος ανυπότακτος 

ή να μην έχει καταδικασθεί για 

λιποταξία με τελεσίδικη 

απόφαση. 

Απαιτούμενο Δεν απαιτείται για γυναίκες 

4 Να μην υπάρχει κώλυμα από 

ποινική καταδίκη ή υποδικία ή ο 

υποψήφιος να μη τελεί υπό 

δικαστική συμπαράσταση. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

5 Επαγγελματική εμπειρία, 

δικαστηριακή και συμβουλευτική 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών στα 

γνωστικά αντικείμενα πρωτίστως 

του δημοσίου δίκαιου, αλλά και 

του αστικού και του ποινικού 

δικαίου, η οποία εμπειρία να 

αποδεικνύεται από σχετικές 

δικαστικές αποφάσεις, 

δικόγραφα, υπομνήματα, 

γνωμοδοτήσεις κ.ά. 

Απαιτούμενο ΟΧΙ (όσον αφορά στη 10ετή 

συμβουλευτική εμπειρία) 

ΝΑΙ (όσον αφορά στη 10ετή 

δικαστηριακή εμπειρία) 

 Επιπρόσθετα προσόντα   
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1 Τεκμηριωμένη Εμπειρία: 

 α) στη διαδικασία προμηθειών 

και συμβάσεων του ελληνικού 

δημοσίου, καθ’ όλη τη διάρκεια 

των απαιτούμενων διαδικασιών, 

ήτοι από τη σύνταξη της 

προκηρύξεως τους, 

συμβασιοποίησεώς τους, έως και 

της περατώσεως του φυσικού 

τους αντικειμένου,  

(β) Εμπειρία σε διαχείριση 

κοινοτικών προγραμμάτων, 

(γ) Γνώση κοινοτικών 

νομοθετημάτων (οδηγίες 

κοινοτικού δικαίου), αλλά και 

εθνικών νομοθετημάτων 

(κρατικές προμήθειες, 

αξιολόγηση προσωπικού, κ.ά) 

50% Κατέθεσε συναφείς 

γνωμοδοτήσεις για τα έτη 2005, 

2012, 2014, 2015, 2016. 

Επομένως διαθέτει 5 έτη 

τεκμηριωμένης εμπειρίας. 

Επίσης κατέθεσε για το έτος 

2010 μια γνωμοδότηση, από την 

οποία δεν προκύπτει χάριν 

ποιου προσώπου (δημοσίου ή 

ιδιώτη) εκπονήθηκε (συνεπώς 

αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη) 

 

 

 

 

 

 

Βαθμολογία: 5 Χ 5% =      25% 

2 Τεκμηριωμένη Εμπειρία σε 

θέματα διαχείρισης και θεσμικού 

πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ 

και των ΑΕΙ 

50%  

 

 

Βαθμολογία:                          0% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 25% 
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2. ΚΑΡΑΜΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

Αξιολόγηση 

 Τυπικά προσόντα   

1 Πτυχίο Νομικού Τμήματος 

Νομικής Σχολής Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην 

Ελλάδα ή και αντίστοιχου 

πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον 

αυτό έχει αναγνωριστεί 

σύμφωνα με τις νόμιμες 

διαδικασίες 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

2 Να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω 

Πάγω, μέλος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Τρίπολης 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

3 Εκπλήρωση στρατιωτικών 

υποχρεώσεων ή νόμιμη 

απαλλαγή απ΄ αυτές και να μην 

είναι ο υποψήφιος ανυπότακτος 

ή να μην έχει καταδικασθεί για 

λιποταξία με τελεσίδικη 

απόφαση. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

4 Να μην υπάρχει κώλυμα από 

ποινική καταδίκη ή υποδικία ή ο 

υποψήφιος να μη τελεί υπό 

δικαστική συμπαράσταση. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

5 Επαγγελματική εμπειρία, 

δικαστηριακή και 

συμβουλευτική τουλάχιστον 

δέκα (10) ετών στα γνωστικά 

αντικείμενα πρωτίστως του 

δημοσίου δίκαιου, αλλά και του 

αστικού και του ποινικού 

δικαίου, η οποία εμπειρία να 

αποδεικνύεται από σχετικές 

δικαστικές αποφάσεις, 

δικόγραφα, υπομνήματα, 

γνωμοδοτήσεις κ.ά. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 
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 Επιπρόσθετα προσόντα   

1 Τεκμηριωμένη Εμπειρία: 

 α) στη διαδικασία προμηθειών 

και συμβάσεων του ελληνικού 

δημοσίου, καθ’ όλη τη διάρκεια 

των απαιτούμενων διαδικασιών, 

ήτοι από τη σύνταξη της 

προκηρύξεως τους, 

συμβασιοποίησεώς τους, έως 

και της περατώσεως του 

φυσικού τους αντικειμένου,  

(β) Εμπειρία σε διαχείριση 

κοινοτικών προγραμμάτων, 

(γ) Γνώση κοινοτικών 

νομοθετημάτων (οδηγίες 

κοινοτικού δικαίου), αλλά και 

εθνικών νομοθετημάτων 

(κρατικές προμήθειες, 

αξιολόγηση προσωπικού, κ.ά) 

50% Κατέθεσε συναφείς 

γνωμοδοτήσεις για τα έτη 2014, 

2015, 2016, 2017. Επομένως 

διαθέτει 4 έτη τεκμηριωμένης 

εμπειρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμολογία:  4 Χ 5% = 20%  

2 Τεκμηριωμένη Εμπειρία σε 

θέματα διαχείρισης και 

θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 

των ΕΛΚΕ και των ΑΕΙ 

50% Κατέθεσε συναφείς 

γνωμοδοτήσεις για τα έτη 2014, 

2015, 2016. Επομένως διαθέτει 

3 έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας. 

 

Βαθμολογία: 3 Χ 5% = 15% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 35% 

 

3. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Βαρύτητα 

Κριτηρίου 

Αξιολόγηση 

ΑΔΑ: 9ΕΜΓ469Β7Δ-ΤΣΩ



 6 

 Τυπικά προσόντα   

1 Πτυχίο Νομικού Τμήματος 

Νομικής Σχολής Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην 

Ελλάδα ή και αντίστοιχου 

πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον 

αυτό έχει αναγνωριστεί 

σύμφωνα με τις νόμιμες 

διαδικασίες 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

2 Να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω 

Πάγω, μέλος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Τρίπολης 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

3 Εκπλήρωση στρατιωτικών 

υποχρεώσεων ή νόμιμη 

απαλλαγή απ΄ αυτές και να μην 

είναι ο υποψήφιος ανυπότακτος 

ή να μην έχει καταδικασθεί για 

λιποταξία με τελεσίδικη 

απόφαση. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

4 Να μην υπάρχει κώλυμα από 

ποινική καταδίκη ή υποδικία ή ο 

υποψήφιος να μη τελεί υπό 

δικαστική συμπαράσταση. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

5 Επαγγελματική εμπειρία, 

δικαστηριακή και 

συμβουλευτική τουλάχιστον 

δέκα (10) ετών στα γνωστικά 

αντικείμενα πρωτίστως του 

δημοσίου δίκαιου, αλλά και του 

αστικού και του ποινικού 

δικαίου, η οποία εμπειρία να 

αποδεικνύεται από σχετικές 

δικαστικές αποφάσεις, 

δικόγραφα, υπομνήματα, 

γνωμοδοτήσεις κ.ά. 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

 Επιπρόσθετα προσόντα   

1 Τεκμηριωμένη Εμπειρία: 

 α) στη διαδικασία προμηθειών 

και συμβάσεων του ελληνικού 

50% Κατέθεσε συναφείς 

γνωμοδοτήσεις, δικαστικές 

αποφάσεις και δικόγραφα για 

τα έτη 2010, 2011, 2012, 2014, 
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δημοσίου, καθ’ όλη τη διάρκεια 

των απαιτούμενων διαδικασιών, 

ήτοι από τη σύνταξη της 

προκηρύξεως τους, 

συμβασιοποίησεώς τους, έως 

και της περατώσεως του 

φυσικού τους αντικειμένου,  

(β) Εμπειρία σε διαχείριση 

κοινοτικών προγραμμάτων, 

(γ) Γνώση κοινοτικών 

νομοθετημάτων (οδηγίες 

κοινοτικού δικαίου), αλλά και 

εθνικών νομοθετημάτων 

(κρατικές προμήθειες, 

αξιολόγηση προσωπικού, κ.ά) 

2015, 2016 καθώς και βεβαίωση 

εμπειρίας σε διαχείριση 

κοινοτικών προγραμμάτων. 

Επομένως διαθέτει 6 έτη 

τεκμηριωμένης εμπειρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμολογία: 6 Χ 5% =      30% 

2 Τεκμηριωμένη Εμπειρία σε 

θέματα διαχείρισης και 

θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 

των ΕΛΚΕ και των ΑΕΙ 

50% Κατέθεσε δικαστικές αποφάσεις 

και γνωμοδοτήσεις που 

αφορούν σε έργα Νοσοκομείων 

και άλλων δημόσιων φορέων, 

αλλά όχι σε θέματα διαχείρισης 

και θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας των ΕΛΚΕ και των 

ΑΕΙ. 

Βαθμολογία:                           0% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 30% 
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4. ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Βαρύτητα Κριτηρίου Αξιολόγηση 

 Τυπικά προσόντα   

1 Πτυχίο Νομικού Τμήματος 

Νομικής Σχολής Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

στην Ελλάδα ή και 

αντίστοιχου πτυχίου άλλης 

χώρας, εφόσον αυτό έχει 

αναγνωριστεί σύμφωνα με 

τις νόμιμες διαδικασίες 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

2 Να είναι δικηγόρος παρ’ 

Αρείω Πάγω, μέλος του 

Δικηγορικού Συλλόγου 

Τρίπολης 

Απαιτούμενο ΝΑΙ 

3 Εκπλήρωση στρατιωτικών 

υποχρεώσεων ή νόμιμη 

απαλλαγή απ΄ αυτές και να 

μην είναι ο υποψήφιος 

ανυπότακτος ή να μην έχει 

καταδικασθεί για λιποταξία 

με τελεσίδικη απόφαση. 

Απαιτούμενο Δεν απαιτείται για γυναίκες 

4 Να μην υπάρχει κώλυμα 

από ποινική καταδίκη ή 

υποδικία ή ο υποψήφιος 

να μη τελεί υπό δικαστική 

συμπαράσταση. 

Απαιτούμενο ΟΧΙ (Δεν προσκομίζει 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση 

από αρμόδιο Δικαστήριο 

από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελεί υπό δικαστική 

συμπαράσταση  ή σχετική 

υπεύθυνη δήλωση) 

5 Επαγγελματική εμπειρία, 

δικαστηριακή και 

συμβουλευτική 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών 

στα γνωστικά αντικείμενα 

πρωτίστως του δημοσίου 

δίκαιου, αλλά και του 

αστικού και του ποινικού 

δικαίου, η οποία εμπειρία 

Απαιτούμενο ΟΧΙ (όσον αφορά στη 10ετή 

συμβουλευτική εμπειρία) 

ΝΑΙ (όσον αφορά στη 10ετή 

δικαστηριακή εμπειρία) 
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να αποδεικνύεται από 

σχετικές δικαστικές 

αποφάσεις, δικόγραφα, 

υπομνήματα, 

γνωμοδοτήσεις κ.ά. 

 Επιπρόσθετα προσόντα   

1 Τεκμηριωμένη Εμπειρία: 

 α) στη διαδικασία 

προμηθειών και 

συμβάσεων του ελληνικού 

δημοσίου, καθ’ όλη τη 

διάρκεια των 

απαιτούμενων 

διαδικασιών, ήτοι από τη 

σύνταξη της προκηρύξεως 

τους, συμβασιοποίησεώς 

τους, έως και της 

περατώσεως του φυσικού 

τους αντικειμένου,  

(β) Εμπειρία σε διαχείριση 

κοινοτικών προγραμμάτων, 

(γ) Γνώση κοινοτικών 

νομοθετημάτων (οδηγίες 

κοινοτικού δικαίου), αλλά 

και εθνικών 

νομοθετημάτων (κρατικές 

προμήθειες, αξιολόγηση 

προσωπικού, κ.ά) 

50%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαθμολογία:                   0% 
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2 Τεκμηριωμένη Εμπειρία σε 

θέματα διαχείρισης και 

θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας των ΕΛΚΕ και 

των ΑΕΙ 

50%  

 

 

 

Βαθμολογία:                   0% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 0% 

Λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των 

μελών της, η Επιτροπή Αξιολόγησης, 

αποφαίνεται ομόφωνα ότι 

 Εκ των τεσσάρων υποψηφίων μόνο οι Καραμήτος Αντώνιος και Κοκκίνης Ηλίας 

πληρούν άπαντα τα τυπικά προσόντα της Πρόσκλησης και συνεπώς πρέπει να 

αποκλεισθούν οι έτερες δύο υποψήφιες Καπογιάννη Κωνσταντίνα και Λούκα 

Βασιλική λόγω έλλειψης των τυπικών προσόντων που αναφέρονται στους 

ανωτέρω πίνακες αξιολόγησης. Συνεπώς για τις εν λόγω υποψήφιες δεν 

λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν επιπρόσθετα προσόντα και η σχετική επ’ αυτών 

βαθμολογία. Εκ των υπολοίπων υποψηφίων ο Καραμήτος Αντώνιος υπερτερεί 

του Κοκκίνη Ηλία ως προς τα επιπρόσθετα προσόντα βάσει της ανωτέρω 

βαθμολογίας του, αφού συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 35% 

παρουσιάζοντας τεκμηριωμένη εμπειρία σε αμφότερες τις κατηγορίες των 

επιπρόσθετων προσόντων (20% και 15% αντίστοιχα), ενώ ο Κοκκίνης Ηλίας 

συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 30%, μη βαθμολογηθείς στη 2η κατηγορία 

των επιπρόσθετων προσόντων για τους λόγους που αναφέρονται στους ανωτέρω 

πίνακες αξιολόγησης. 

 Με βάση τα παραπάνω εισηγείται να αναθέσει το έργο «Παροχή 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στον Αντώνιο Καραμήτο 

του Νικολάου, δικηγόρο Τριπόλεως παρ’ Αρείω Πάγω και κάτοικο ομοίως.  

 

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

απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού 
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Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 

έως τις 14:00 (Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ 22 100 Τρίπολη), εντός 5 

εργάσιμων ημερών από 16/06/2017 έως 22/06/2017. 

 

 

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

 
 

   Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

            Αναπληρώτρια Πρύτανη 

   για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης 
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