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                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                      

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο: 2710 230380  Fax: 2710 230 383 

 
 

              

 

  Τρίπολη,  20/03/2017  

  Αρ. Πρωτ. B10073 

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β9590/13-02-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

 

Για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο 

«Διαχείριση των Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας», για 

το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο του έργου με 

τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» και με κωδικό αριθμό 0130. 

 

Υποβλήθησαν οι ακόλουθες εμπρόθεσμες υποψηφιότητες με τους αντίστοιχους αριθμούς 

πρωτοκόλλου: 

1. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑ (Β9830/28-02-2017) 

2. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ (Β9832/28-02-2017) 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (Β9757/28-02-2017) 

4. ΔΡΟΣΕΡΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (Β9860/01-03-2017) 

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Β9775/24-02-2017) 

6. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ (Β9782/24-02-2017) 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά, η τριμελής επιτροπή 

καταλήγει στα κάτωθι:   

1. Η κυρία Ευσταθία Κλουκίνα δεν διαθέτει πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών στο πεδίο του σχεδιασμού, διαχείρισης και 

παρακολούθησης έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων ή 

χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς κοινωφελείς πόρους και 

ως εκ τούτου δεν έχει τα βάσει της πρόσκλησης απαιτούμενα προσόντα  

2. Η κυρία Κωνσταντίνα Κολιοπούλου δεν διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου δεν έχει τα βάσει της πρόσκλησης απαιτούμενα 

προσόντα 

3. Οι λοιποί υποψήφιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και, λαμβάνοντας υπόψη 

τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π. Β9590/13-02-2017) 

ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, βαθμολογούνται ως εξής (βλ. 

πίνακα): 
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Το πρώτο τακτικό μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης κα Σοφία Καπετανάκη, ενημέρωσε 

με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στη διαδικασία αξιολόγησης για 

προσωπικούς λόγους και αντικαταστάθηκε από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κ. 

Νικόλαο Ζαχαριά. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π. 

Β9590/13-02-2017) ως προς τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα, οι υπόλοιποι 

υποψήφιοι καθώς και την βαθμολογία που έλαβε ο φάκελος του κάθε υποψηφίου, η 

τριμελής επιτροπή εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη την ανάθεση του 

έργου με αντικείμενο βάσει της πρόσκλησης στην κυρία ΔΡΟΣΕΡΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (συνολική βαθμολογία: 90,00), διότι έλαβε την μεγαλύτερη 

βαθμολογία βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερθείσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Η ανάθεση θα γίνει με σύμβαση έργου διάρκειας τριών (3) μηνών και με δυνατότητα 

ανανέωσης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο του έργου με κωδικό αριθμό 0130 με τίτλο 

«Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ». 

 

Ονοματεπώνυμο Α.Π. 

Αίτησης 

Κάτοχος 

Μεταπτυχια

κού Τίτλου 

Σπουδών 

στους 

κλάδους 

Οικονομικής 

Επιστήμης, 

Διοίκησης 

Επιχειρήσεω

ν, 

Χρηματοοικ

ονομικής, 

Νομικής  

 

30% 

Γνώση 

Αγγλικής 

Γλώσσας 

Γνώση 

(5%) 

Καλή 

Γνώση 

(7,5%) 

Γνώση 

(10%) 

Αποδεδε

ιγμένη 

γνώση 

χρήσης 

Η/Υ 

10% 

Πιστοποιημέ

νη ειδική 

εμπειρία στη 

διαχείριση, 

παρακολούθ

ηση, 

υλοποίηση 

συγχρηματο

δοτούμενων 

έργων ΑΕΙ 

ευρωπαϊκού 

κοινωνικού 

ταμείου 

(ΕΚΤ) 

40% 

Άδεια 

άσκησης 

επαγγέλμ

ατος 

Λογιστή-

Φοροτεχν

ικού Α΄ 

τάξης 

από 

Ο.Ε.Ε. 

10% 

Σύνολο 

 

 

100% 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ 

Β9832/28

-02-2017 

30% 5% 0% 40% 10% 85% 

ΔΡΟΣΕΡΗ-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Β9860/01

-03-2017 

30% 10% 10% 40% 0% 90% 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Β9775/24

-02-2017 

30% 5% 10% 40% 0% 85% 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΜΠΟΥΡΕΞΗ 

Β9782/24

-02-2017 

0% 10% 10% 40% 0% 60% 
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Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από την κυρία ΔΡΟΣΕΡΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, προτείνονται κατά σειρά βαθμολογίας οι κάτωθι 

επιλαχόντες: 

 

1. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ (Βαθμολογία 85) 

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Βαθμολογία 85) 

3. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΕΞΗ (Βαθμολογία 60) 

 

Για τη διευκόλυνση της κατάταξης η Επιτροπή βασιζόμενη στον βαθμό πτυχίου τους, 

προτείνει ως 1ο επιλαχόντα τον ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΠΡΑΧΑΛΙΑ (Βαθμός πτυχίου: 

6,86) και ως 2η επιλαχούσα την ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (Βαθμός πτυχίου: 

6,67). 

 

Οι ενστάσεις περί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές μέσω Φαξ (2710 

230383) ή με απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού 

Λογαριασμού 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 21/03/2017 έως 27/03/2017. 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

   Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

            Αναπληρώτρια Πρύτανη 

   για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης 
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