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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
Λαμβάνοντας

υπόψη

το

με

αριθμ.

πρωτ.

5960/11.03.16

πρακτικό

αξιολόγησης υποψηφίων της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.
3367/11-02-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης
σύναψης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Ιατρική του Ϋπνου» (ΚΕ 81189) με Ε.Υ. τον Καθηγητή κ. Πνευματικό Ιωάννη, το
οποίο χρηματοδοτείται από ιδιώτες, ο υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση
σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5
ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με
την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ
(στην ηλεκτρονική διαδρομή http://rescom.duth.gr/anakoinwseis/theseis-apasxolisis
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπλ. Πρύτανη ΔΠΘ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Σήμερα, Τετάρτη 09 Μαρτίου 2016 συνήλθε στο γραφείο του Καθηγητή
κ. Ιωάννη Πνευματικού, η από τον Ειδικό Λογαριασμό Δ.Π.Θ (απόφαση
1848/25-01-2016) ορισθείσα επιτροπή για την αξιολόγηση προτάσεων
αποτελούμενη από:
1) τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. κ. Ιωάννη Πνευματικό,
2) τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. κ Μάριο Φρουδαράκη,
3) τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. κ. Πασχάλη
Στειρόπουλο,
προκειμένου να αξιολογήσει τις προτάσεις που υποβλήθηκαν μετά την υπ’
αριθ. πρωτ. 3367/22-01-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) συμβάσεως μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών “Ιατρική του Ύπνου"» που χρηματοδοτείται από τα
δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές και πάσης
φύσεως εισφορές, με επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Πνευματικό,
Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.
Τα απαιτούμενα προσόντα των ενδιαφερομένων, καθώς και το αντικείμενο
απασχόλησης που ζητήθηκε με την ανωτέρω πρόσκληση έχουν ως
ακολούθως:
Απαιτούμενα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
- Απολυτήριο Λυκείου
- Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ
- Τουλάχιστον πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε Προγράμματα (με
αντίστοιχες συμβάσεις) με αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο
απασχόλησης της παρούσας πρόσκλησης
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες
υποψηφίους.
Διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας και πιο
συγκεκριμένα κοινοποιήθηκε:
- στην ιστοσελίδα της Ειδικού Λογαριασμού (http://www.rescom.duth.gr)
- στη
ιστοσελίδα
του
Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Θράκης
(http://www.duth.gr)
- στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.
(http://career.duth.gr)
- στην ιστοσελίδα Δι@ύγεια (http://diavgeia.gov.gr/)
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Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν αποφάσισε να
δεχθεί την πρόταση του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου, η σχετική
εισήγηση της οποίας και επισυνάπτεται, και προτείνει την ανάθεση του έργου
ως εξής:
Για την εκτέλεση του έργου
«Διοικητική Οικονόμο – Λογιστική
υποστήριξη προγράμματος η οποία θα περιλαμβάνει την
συμπλήρωση σχετικών εντύπων πληρωμών καθώς και των πινάκων
οικονομικών δεδομένων» προτείνεται η κα Χλωροπούλου Νίκη
Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης μπορούν να υποβληθούν
εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, με
αποστολή φακέλου στην παρακάτω διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Κτήριο Γραμματείας Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη Δραγάνα
Τ.Κ. 68100
Αλεξανδρούπολη

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Ιωάννης Πνευματικός

Μάριος Φρουδαράκης

Πασχάλης Στειρόπουλος

Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Επ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
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