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Σήμερα στις  28  Νοεμβρίου 2017 και ημέρα  Τρίτη , στα γραφεία της ΔΥΟΠΠ, έχοντας υπόψη :

1. Τις  γενικές  αρχές  της  συνθήκης  Ε.Κ.  και  ειδικότερα  την  αρχή  της  ίσης  μεταχείρισης,  της  μη
διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

2. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο
εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου. 

3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεί την
παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες
Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. 

4. Την  με  Αριθμ.  Πρωτ.:  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016  Εγκύκλιο  με  Θέμα:  Προσλήψεις
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

5. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα. 

6. Το ισχύον καταστατικό του «Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των
Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών - ΔΥΟΠΠ» με αρ.
ΓΕΜΗ 132735606000. 

7. Το με αριθμ. 5 /18-7-2017 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΥΟΠΠ σχετικά με την
αποδοχή της ένταξης του έργου «eOutland» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». 

8. Την από ημερομηνία  20-11-2017, αρ. πρωτ. 34, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΥΟΠΠ 
περί υποβολής προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,

Παρέλαβα ως Επιστημονικός Συντονιστής του φορέα από το πρωτόκολλο της ΔΥΟΠΠ τον κάτωθι έναν 
(1) φάκελο προσφοράς επ ονόματι της:

1. Πονερίδου Παρθένας (αρ. πρωτ. 39/27-11-2017)

Ακολούθησε η αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς και διαπιστώθηκαν τα εξής :     

Προσφέρων αίτηση ΥΔ φ/α Αστ.
Ταυτότητας

Βιογραφικό
σημείωμα

φ/α πτυχίων επιπλέον στοιχεία

Πονερίδου
Παρθένα

˅ ˅ ˅ ˅ Πτυχίο στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων με 
κατεύθυνση Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής

-Εμπειρία σε 
γραμματειακή υποστήριξη
και σε λογιστήριο 
δημόσιου φορέα
-Αποδεδειγμένη  γνώση  
σε πληροφοριακά 
Συστήματα για Δ/Ε, 
Μηχανογραφημένη 
λογιστική στην χρήση 
υπολογιστή κλπ
--βεβαίωση ECDL
-πιστοποιητικό Αγγλικής 
γλώσσας



Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι 

Α. η αίτηση κατατέθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της πρόσκλησης και

Β. ο φάκελος συμμετοχής περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 της πρόσκλησης.

Κατόπιν ακολούθησε αξιολόγηση της αίτησης με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 7 και σε
συνδυασμό με τα απαιτούμενα προσόντα του άρθρου 4 της πρόσκλησης.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης και φαίνεται στους επισυναπτόμενους στην παρούσα
πίνακες. 

Συνοπτικά,  η  κ.  Πονερίδου  Παρθένα,  η  μόνη  αιτούσα  για  τη  σύναψη Σύμβασης  Μίσθωσης  Έργου
Ιδιωτικού Δικαίου με τίτλο "Οριζόντια τεχνική/ διαχειριστική υποστήριξη", πληροί όλα τα απαραίτητα
κριτήρια,  όπως  αυτά  ορίζονται  στο  άρθρο 7  και  σε  συνδυασμό με  τα  απαιτούμενα  προσόντα του
άρθρου 4 της πρόσκλησης 

Θεσσαλονίκη 28-11-17

Δημητριος Φωτάκης

Επιστημονικός Συντονιστής


