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Άπηα, 29 Ιοςλίος 2020 

Απ. Ππωη.: 823 

Δπιηποπή Ανάθεζηρ, Γιενέπγειαρ & Αξιολόγηζηρ ηων διαγωνιζμών  

ηος έπγος “TUNE UP” 

Ππακηικό αξιολόγηζηρ ηων αιηήζεων για ηη θέζη με κωδικό «TUNE UP 1» 

Σηελ Άξηα, ηε Γεπηέξα 27 Ινπιίνπ 2020, ε Δπηηξνπή Αλάζεζεο, Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο ησλ 

δηαγσληζκώλ ηνπ έξγνπ “TUNE UP” ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνύ θόιπνπ – Λεπθάδαο 

(ΦΓΑΛ), ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 5Γ Απόθαζε ηεο 6εο/12-6-2020 Σπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Σ. , 

απνηεινύκελε από ηνπο:  

 θ. Κσλζηαληίλν Κνπηζηθόπνπιν, Πξόεδξν Γ.Σ. ηνπ ΦΓΑΛ 

 θ. Ισάλλε Απγέξε, Αληηπξόεδξν Γ.Σ. ηνπ ΦΓΑΛ 

 θ. Γεκήηξην Μπαξέιν, Γηεπζπληή ηνπ ΦΓΑΛ 

 

παξέιαβε από ηε Γξακκαηεία ηνπ ΦΓΑΛ, ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ Πξόζθιεζε 

Δθδήισζεο  Δλδηαθέξνληνο κε ζθνπό ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε θσδηθό ζέζεο 

«TUNE UP-1» (ΑΓΑ: 6ΜΔ246Μ9Β4-7ΔΣ) γηα ην έξγν «Tune Up-Promoting multilevel 

governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ 

πξνγξάκκαηνο INTERREG MED. 

 

Όιεο νη αηηήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ βξέζεθαλ εκπξόζεζκεο θαη ήηαλ νη αθόινπζεο: 

 

1. ηεο θαο Όιγαο Τδσξηδαθάθε, κε αξηζκ. Πξση. 808/24-07-2020 

2. ηεο θαο Διέλεο Φαλαξηώηε, κε αξηζκ. Πξση. 809/24-07-2020 θαη 

3. ηεο θαο Φξηζηίλαο Καζζάξα, κε αξηζκ. Πξση. 794/17-07-2020 & 811/24-07-2020 

 

Σηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κειέηεζαλ ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαη πξνέβεζαλ 

ζηνλ έιεγρν ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ (θξηηήξηα on/off) θαη ησλ ζπλεθηηκώκελσλ 

πξνζόλησλ (θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο). 

Η Δπηηξνπή Αλάζεζεο, Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο, ζήκεξα 29 

Ινπιίνπ 2020 θαη εκέξα Τεηάξηε, κε ηε ζύληαμε ησλ αθόινπζσλ Πηλάθσλ Αμηνιόγεζεο: 

 

Πίλαθαο -1, Απαηηνύκελα Πξνζόληα θαη Γηθαηνινγεηηθά 

Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά Αξηζκ. Αίηεζεο 
808/24-7-20 

Αξηζκ. Αίηεζεο 
809/24-7-20 

Αξηζκ. Αίηεζεο 
794/17-7-20 & 
811/24-7-20 

Αίηεζε – Πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο    

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα    

Υπεύζπλε δήισζε πεξί «ζπκκεηνρήο ζε δηαθξαηηθέο 

ζπλαληήζεηο» 
   

Γήισζε πεξί «απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο Πξόζθιεζεο»    

Απαηηνύκελα Πξνζόληα Αξηζκ. Αίηεζεο 
808/24-7-20 

Αξηζκ. Αίηεζεο 
809/24-7-20 

Αξηζκ. Αίηεζεο 
794/17-7-20 & 
811/24-7-20 

Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο  *  

Μεηαπηπρηαθό δίπισκα ζηε Γηαρείξηζε Φπζηθνύ  **  
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Πεξηβάιινληνο 

Πηπρίν ΠΔ Βηνινγίαο ή ζπλαθέο θαη ηζόηηκν ηεο 

εκεδαπήο ή αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο θαη ηζόηηκν ηεο 

αιινδαπήο 

   

Δκπεηξία ζηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκό νκάδαο 

έξγνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο (ζε ζέζε επζύλεο) 
*** ***  

Άξηζηε γλώζε αγγιηθώλ (επίζεκε γιώζζα ηνπ έξγνπ)  ****  

Καιή γλώζε κηαο (1) ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ γισζζώλ 

ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γαιιία, Ιηαιία, 

Ιζπαλία, Αιβαλία, Σινβελία, Μαπξνβνύλην) 

   

Γλώζε ρεηξηζκνύ ππνινγηζηώλ (ECDL ή άιιν ηζόηηκν)    

*Γηδαθηνξηθό δίπισκα ζε άιιν γλσζηηθό αληηθείκελν 

**Έιιεηςε Μεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο  
***Έιιεηςε εκπεηξίαο ζε ζέζε επζύλεο 
****Καιή Γλώζε Αγγιηθώλ 

 

Πίλαθαο-2, Σπλεθηηκώκελα Πξνζόληα 

 (Αμηνινγνύληαη νη ππνςήθηνη πνπ πληπούν όλα ηα ηςπικά και απαιηούμενα πποζόνηα) 

 

Σπλεθηηκώκελα Πξνζόληα 
ΜΟΝΑΓΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αξηζκ. Αίηεζεο 
794/17-7-20 & 811/24-7-20 

Πξνζόληα  Μνλάδεο  

Τεθκεξησκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη 

πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ 

1-12 κήλεο: 10 κνλάδεο 

13-36 κήλεο: 20 κνλάδεο 

>36 κήλεο: 30 κνλάδεο 

Max 30  

90 κήλεο 30 

Σπλαθείο δεκνζηεύζεηο ζε έγθξηηα 

πεξηνδηθά ζε ζέκαηα νηθνινγίαο & 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο 

1-5: 10 κνλάδεο 

6-10: 20 κνλάδεο 

>10: 30 κνλάδεο 

Max 30 

15 

δεκνζηεύζεηο 
30 

Σύνολο βαθμολογίαρ 60 

 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή πποηείνει ομόθωνα ηην κα. Χπιζηίνα Καζζάπα, γηα 

ηελ απαζρόιεζε ζηνλ θσδηθό ζέζεο “TUNE UP-1” θαη αληηθείκελν εξγαζίαο «Σπληνληζκόο θαη 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ σο ππεπζύλνπ» θαη «Υπνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ 

θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ», θαζόηη αθελόο κελ δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα πξνζόληα γηα 

ηε ζέζε θαη αθεηέξνπ ζπγθέληξσζε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία ζηα ζπλεθηηκώκελα πξνζόληα 

(60 κνλάδεο). 

 

Τα Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ Ανάθεζηρ, Γιενέπγειαρ & Αξιολόγηζηρ 

  

 

 

 

Κωνζηανηίνορ Κοςηζικόποςλορ 

 

 

 

Ιωάννηρ Αςγέπηρ 

 

 

 

Γημήηπιορ Μπαπέλορ 

 


