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Πρακτικό
Συνεδρίασης των εταίρων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας

«Οργάνωση για την Έρευνα, την Τεκμηρίωση και την Προώθηση των
Ομότιμων Πρακτικών»

Στα Ιωάννινα την Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018 συνήλθαν οι εταίροι και διαχειριστές της ΑΜΚΕ
«Οργάνωση για την Έρευνα, την Τεκμηρίωση και την Προώθηση των Ομότιμων Πρακτικών» προς
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων. 

Παρόντες:

1. Βασίλειος Κωστάκης 

2. Βασίλειος Νιάρος 

3. Χρήστος Γιωτίτσας 

Θέμα 1o: Αξιολόγηση των προτάσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή
προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του
έργου Phygital 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θέμα 1o: Αξιολόγηση των προτάσεων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
στο πλαίσιο του έργου Phygital 

Ο  διαχειριστής  και  Υπεύθυνος  Έργου  για  το  Phygital  Δρ.  Βασίλειος  Νιάρος  ενημέρωσε  τους
εταίρους αναφορικά με τους φακέλους προτάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο πλαίσιο της
από 06/08/2018  με  Αρ.  Πρωτ.:  21/2018  (ΑΔΑ:  Ψ8ΦΒ46ΜΩΘΔ-Σ9Β)  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος  για  τη  σύναψη  μίας  (1)  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  για  τη  Διαχείριση  και  το
Συντονισμό (ΠΕ1), τις Μελέτες – Έρευνα (ΠΕ3), την Ανάπτυξη των Υποδομών PHYGITAL (ΠΕ4),
την Πιλοτική Εφαρμογή του Μοντέλου DGML (ΠΕ5) και την Ίδρυση του Δικτύου Phygital (ΠΕ6) στο
πλαίσιο του έργου Phygital (εφεξής “Πρόσκληση”). 

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ένας (1) φάκελος, τα στοιχεία του οποίοι παρατίθενται παρακάτω: 

Α/Α
Αρ. Πρωτ.

Εισερχομένου 
Ονοματεπώνυμο

Υποψηφίου 
Ηλεκτρονική
Διεύθυνση 

Τηλέφωνο
Επικοινωνίας 

1
Χ14/2018 –
17/08/2018

Βασίλειος Ντούρος vas.ntouros@gmail.com 6948706839

Από τον έλεγχο του φακέλου του υποψηφίου διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προδιαγραφές με
βάση την Ενότητα Β2 της Πρόσκλησης, και συγκεκριμένα: 

Προς  τεκμηρίωση  των  Γενικών  προσόντων  (Ενότητα  Β1.1  της  Πρόσκλησης)  υποβλήθηκαν  τα
παρακάτω:

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, συμπληρωμένη
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 
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2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.  

3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης. 

Προς  τεκμηρίωση  των  Ειδικών  Απαιτούμενων  Προσόντων  και  των  Πρόσθετων  Επιθυμητών
Προσόντων (Ενότητες Β1.2 & Β1.3 της Πρόσκλησης) υποβλήθηκαν τα παρακάτω:  

4. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου. 

5. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών: 

 Δίπλωμα προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Δίπλωμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στο  Περιβάλλον  και  Ανάπτυξη  Ορεινών  Περιοχών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  

 Πιστοποιητικό άριστης γνώσης στα Αγγλικά (Certificate of Proficiency in English, University
of Michigan). 

5. Αποδεικτικά εμπειρίας (ενδεικτικά κατά περίπτωση: Συμβάσεις, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών,
Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα, Βεβαιώσεις εργοδοτών).

 Βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου παροχής υπηρεσιών και συμβουλευτικής σε μεθόδους
συλλογικού  σχεδιασμού  προς  την  Αστική  Μη  Κερδοσκοπική  Εταιρία  Nomadishgrun  (g)
GmbH στο πλαίσιο του έργου Die Laube. 

 Βεβαίωση  3ήμηνης  Πρακτικής  Άσκησης  στον  Αστικό  Κοινοτικό  Λαχανόκηπο
Prinzessinengarten (1/05/2017-31/07/2018)

Στη συνέχεια,  ο υποψήφιος Βασίλειος Ντούρος κλήθηκε σε συνέντευξη από τους εταίρους την
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. όπου αξιολογήθηκαν η προσωπικότητα του, η
πειστικότητα  παρουσίασης  της  σχέσης  των  τυπικών  προσόντων  του  με  τις  συγκεκριμένες
επιμέρους ανάγκες της  θέσης και  των προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου,  η
διαθεσιμότητά του σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική παρουσία στη
συνέντευξη. Συγκεκριμένα, κατά τη συνέντευξη του υποψηφίου τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με: 

 Την  κατανόηση  του  ευρύτερου  πλαισίου  υλοποίησης  του  έργου,  καθώς  και  των
συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν την εταιρία και αυτών που αποτελούν το αντικείμενο
της Σύμβασης. 

 Την προσέγγιση του υποψηφίου,  με βάση την υφιστάμενη εμπειρία του,  σχετικά με την
υλοποίηση των επιμέρους δράσεων, καθώς και τη διαχείριση πιθανών ρίσκων και έκτακτων
περιστάσεων, και ιδιαίτερα αναφορικά με τη διεξαγωγή των πιλοτικών δράσεων του έργου,
καθώς και των ερευνητικών δράσεων αναφορικά με τη διερεύνηση ανοικτών λύσεων και την
προώθηση των ομότιμων πρακτικών. 

 Τη  διαθεσιμότητα  του  υποψηφίου  σχετικά  με  την  άμεση  έναρξη  της  υλοποίησης  των
δράσεων του έργου. 

Ο  υποψήφιος  κάλυψε  επαρκώς  με  τις  απαντήσεις  του  τις  απαιτήσεις  των  ερωτήσεων,  ενώ
διαπιστώθηκε η υψηλού επιπέδου κατανόηση και η εμπειρία του αναφορικά με το αντικείμενο του
έργου και τις επιμέρους δράσεις της Σύμβασης. 

Κατά συνέπεια, με βάση τις τρεις ομάδες κριτηρίων της Πρόσκλησης η βαθμολογία του υποψηφίου
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Κριτήριο
Μέγιστη

βαθμολογία

Κάλυψη
κριτηρίου (ΝΑΙ-

ΟΧΙ) –
Βαθμολογία Τεκμηρίωση
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Υποψήφιος: Αλέξανδρος Πανταζής

Β1.1. Γενικά προσόντα Απαιτούμενο ΝΑΙ Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν
τεκμηριώνουν την καταλληλότητα του

υποψηφίου με βάση τις προδιαγραφές
της Πρόσκλησης.

Β1.2. Ειδικά απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, 
οικονομικής κατεύθυνσης 

Απαιτούμενο ΝΑΙ Τεκμηριώνεται με το δίπλωμα
προπτυχιακών σπουδών του τμήματος

Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού

Πανεπιστήμιού Αθηνών.

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Απαιτούμενο ΝΑΙ Τεκμηριώνεται με το Certificate of
Proficiency in English, το οποίο είναι

επίπεδο C2 με βάση το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και

πιστοποιεί καλή γνώση αγγλικών με
βάση τους κανόνες του ΑΣΕΠ.

Β1.3. Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα  

Μεταπτυχιακή ειδίκευση σε συναφή με την 
περιοχή παρέμβασης επιστημονικά πεδία 
(π.χ. αγροτική ανάπτυξη, ανάπτυξη 
ορεινών περιοχών, κ.λπ.) 

25 Βαθμοί 25 Βαθμοί Τεκμηριώνεται με το Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο

Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών
Περιοχών, Εθνικό Μετσόβιο

Πολυτεχνείο.

Ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά
με τις ανοικτές τεχνολογίες και τις ομότιμες 
πρακτικές (1-4 δημοσιεύσεις ή/και 1-4 
ερευνητικά έργα ή/ και 1-5 έτη 
επαγγελματικής εμπειρίας σε ερευνητική 
θέση συναφούς αντικειμένου1) 

20 Βαθμοί 5 Βαθμοί Τεκμηριώνεται με τη βεβαίωση καλής
εκτέλεσης έργου παροχής υπηρεσιών

και συμβουλευτικής σε μεθόδους
συλλογικού σχεδιασμού προς την
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Nomadishgrun (g) GmbH στο πλαίσιο
του έργου Die Laube. 

Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
πιλοτικών δράσεων, 
συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών 
δράσεων ενσωμάτωσης με τοπικές 
κοινότητες και δράσεις σχετικές με τις 
ομότιμες πρακτικές (1-5 έτη)2 

15 Βαθμοί 1 Βαθμός Τεκμηριώνεται με την εμπειρία 3 μηνών
Πρακτικής Άσκησης στον Αστικό

Κοινοτικό Λαχανόκηπο
Prinzessinengarten.

Εμπειρία εργασίας σε περιβάλλον και 
εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού/ 
Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

10 Βαθμοί 10 Βαθμοί Τεκμηριώνεται την ικανότητα χρήσης
λογισμικού ανοικτού κώδικα (Linux,

Libreoffice) και διαδικτυακών
εργαλείων.

Υποσύνολο τυπικών προσόντων 70 Βαθμοί 41 Βαθμοί

Συνέντευξη 30 Βαθμοί 22 Βαθμοί Ο υποψήφιος παρουσίασε με
πειστικότητα τη σχέση των τυπικών

του προσόντων αναφορικά με τις
ανάγκες της θέσης, ενώ η έως τώρα

εμπειρία του στη διεξαγωγή πιλοτικών
δράσεων και δράσεων ενσωμάτωσης
τοπικών κοινοτήτων προσδίδουν αξία
σχετικά με την προσέγγιση του έργου

για την αποτελεσματική υλοποίηση των
σχετικών δράσεων του έργου. 

ΣΥΝΟΛΟ 100 Βαθμοί 63 Βαθμοί

Έτσι, ο τελικός πίνακας κατάταξης για τη θέση “Ερευνητής – υποστήριξη συντονισμού πιλοτικών
δράσεων” διαμορφώνεται ως εξής: 

Α/Α Υποψήφιος Βαθμολογία

1 Βασίλειος Ντούρος 63/100 

1 Αξιολογείται αναλογικά: 5 βαθμοί ανά δημοσίευση/ ερευνητικό έργο, 4 βαθμοί ανά έτος επαγγελματικής εμπειρίας. 
Μέγιστη βαθμολογία σε κάθε περίπτωση οι 20 βαθμοί. 

2 Αξιολογείται αναλογικά: 3 βαθμοί ανά έτος εμπειρίας. Μέγιστη βαθμολογία σε κάθε περίπτωση οι 15 βαθμοί.  
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Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη. 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Τα  παραπάνω  συμφωνήθηκαν  και  συναποφασίστηκαν  από  τους  εταίρους,  οι  οποίοι
εξουσιοδοτούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σε ό,τι αφορά τα επόμενα στάδια των
διαδικασιών σύναψης της σύμβασης. 

Οι εταίροι της ΑΜΚΕ «Οργάνωση για την Έρευνα, την Τεκμηρίωση και την Προώθηση των
Ομότιμων Πρακτικών»:

Χρήστος Γιωτίτσας Δρ. Βασίλειος Κωστάκης Δρ. Βασίλειος Νιάρος
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