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Ιωάννινα 25-1-2021
Αριθμ. Πρωτ. -55ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 233/30-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., με
θέμα «Έγκριση επαναπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator) και έναν (1) διερμηνέα/Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή
(Mediator/interpreter) χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνεργασία – τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο
δραστηριοτήτων του προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων
και μεταναστών» από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. σε συνεργασία με το OPEN SOCIETY FOUNDATION»
2. Την υπ’ αριθμ. 4/4-1-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator) και έναν (1)
διερμηνέα/Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή (Mediator/interpreter) χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών
από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνεργασία – τεχνική
υποστήριξη στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για την υποδοχή και
την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών» από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. σε συνεργασία με το OPEN
SOCIETY FOUNDATION»
3. Την υπ’ αριθμ. 36/18-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΛΨΟΛΝΒ-ΩΚΗ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. για
τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/4-1-2021
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «Συνεργασία – τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του
προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για την υποδοχή και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών»
από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. και τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων, αρμόδιας για την
αξιολόγηση των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης
4. Το από 19-1-2021 Πρακτικό Αριθμ. 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων το οποίο
εισηγείται τα εξής:
Πρακτικό Αριθ. 1
Της Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 4/4-12021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1)
Συντονιστή Έργου (Project Coordinator) και έναν (1) διερμηνέα/Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή
(Mediator/interpreter) χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνεργασία – τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο
δραστηριοτήτων του προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για την υποδοχή και την ένταξη των
προσφύγων και μεταναστών» από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. σε συνεργασία με το OPEN SOCIETY
FOUNDATION»
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Στα Ιωάννινα, σήμερα 19/1/2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00, στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού Περιβάλλοντος Νεολαίας και Άθλησης, οδός Αγ. Μαρίνας 55 (Τ.Κ.45221), συνήλθε η
Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ πρωτ. 4/4-1-2021
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator) και έναν (1) διερμηνέα/πολιτισμικό
διαμεσολαβητή (Mediator/Interpreters), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 36/18-1-2021
(ΑΔΑ: ΨΘΛΨΟΛΝΒ-ΩΚΗ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. και αποτελείται
από τους:
1. κ. Χρήστο Παπαδόπουλο, Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης για την διενέργεια καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι (Πρόεδρος)
2. κ. Δημήτριο Πάνου, Πρόεδρο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης &
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών (Μέλος)
3. κα Διονυσία Αμπατζίδη, Ειδική Σύμβουλο Δημάρχου Ιωαννίνων για την Μεταναστευτική και
Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Ιωαννίνων (Μέλος)
Παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής, οπότε διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και ακολούθως
αρχίζει η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μέχρι την ορισμένη από την ως άνω πρόσκληση καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή υποψηφιοτήτων, ήτοι μέχρι την 18-1-2021 και ώρα 15.00, υποβλήθηκαν οι κάτωθι αιτήσεις
συμμετοχής από τους υποψηφίους :
Α.
Για τη θέση του Συντονιστή Έργου (Project Coordinator)
1) Η υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 28/14-1-2021
2) Η υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 6/7-1-2021
3) Η υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 27/14-1-2021
4) Η υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 20/13-1-2021
5) Η υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 35/18-1-2021
Β.
Για τη θέση του διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή (Φαρσί)
1) Ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 05/7-1-2021
Μετά από έλεγχο των εξωτερικών στοιχείων των Φακέλων Υποψηφιότητας, η Επιτροπή άρχισε να
αποσφραγίζει και να ελέγχει τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην
παράγραφο 6 της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει τα εξής
στάδια:
Στάδιο 1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
(ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2.Α, 2.Γ
Α.
Για τη θέση του Συντονιστή Έργου (Project Coordinator)
1) Η Επιτροπή άρχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών της υποψήφιας με αριθμό πρωτ. 28/14-1-2021
και διαπιστώνει ότι δεν έχει υποβάλλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται
στις παραγράφους 2.Α, 2.Γ και 5 της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Πιο
συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει προσκομίσει δεν τεκμηριώνεται προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία σε συντονισμό προγραμμάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπως και
επαγγελματική εμπειρία σε συντονισμό ένταξης μεταναστών. Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι η
υποψηφιότητά της δεν πληροί τους όρους του παραδεκτού και αποφασίζει τον αποκλεισμό της από το
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επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
2) Η Επιτροπή άρχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών της υποψήφιας με αριθμό πρωτ. 6/7-1-2021 και
διαπιστώνει ότι δεν έχει υποβάλλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται στις
παραγράφους 2.Α, 2.Γ και 5 της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα το
βασικό πτυχίο σπουδών είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και όχι Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης από τη
προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού δε προκύπτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας αλλά
μέτρια. Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι η υποψηφιότητά της δεν πληροί τους όρους του
παραδεκτού και αποφασίζει τον αποκλεισμό της από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
3) Η Επιτροπή άρχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών της υποψήφιας με αριθμό πρωτ. 27/14-1-2021
και διαπιστώνει ότι δεν έχει υποβάλλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται
στις παραγράφους 2.Α, 2.Γ και 5 της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Πιο
συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει προσκομίσει δεν τεκμηριώνεται προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία σε συντονισμό προγραμμάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπως και
επαγγελματική εμπειρία σε συντονισμό ένταξης μεταναστών. Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι η
υποψηφιότητά της δεν πληροί τους όρους του παραδεκτού και αποφασίζει τον αποκλεισμό της από το
επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
4) Η Επιτροπή άρχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών της υποψήφιας με αριθμό πρωτ. 20/13-1-2021
και διαπιστώνει ότι δεν έχει υποβάλλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται
στις παραγράφους 2.Α, 2.Γ και 5 της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Πιο
συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει προσκομίσει δεν τεκμηριώνεται προηγούμενη
επαγγελματική εμπειρία σε συντονισμό προγραμμάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπως και
επαγγελματική εμπειρία σε συντονισμό ένταξης μεταναστών. Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι η
υποψηφιότητά της δεν πληροί τους όρους του παραδεκτού και αποφασίζει τον αποκλεισμό της από το
επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
5) Η Επιτροπή άρχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών της υποψήφιας με αριθμ. πρωτ. 35/18-1-2021
και διαπιστώνει ότι δεν έχει υποβάλλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται
στις παραγράφους 2.Α, 2.Γ και 5 της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Πιο
συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει προσκομίσει δεν τεκμηριώνεται πιστοποιημένη
γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι η υποψηφιότητά της δεν
πληροί τους όρους του παραδεκτού και αποφασίζει τον αποκλεισμό της από το επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 Α της υπ’ αρ.
πρωτ. 4/4-1-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο οποίο αναφέρεται ότι στην περίπτωση
κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων με το απαραίτητο προσόν της πιστοποιημένης
γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων, iii)
υπηρεσιών διαδικτύου, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους και χωρίς το προσόν αυτό, σύμφωνα
με Π.Δ. 50/2001,άρθρο 27 παρ. 4, αποφάσισε ομόφωνα να περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης την
υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 35/18-1-2021.
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Β:
Για τη θέση του διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή (Φαρσί)
1) Η Επιτροπή άρχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών του υποψήφιου με αριθμ. πρωτ. 05/7-1-2021
και διαπιστώνει ότι έχει υποβάλλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται τους
παραγράφους 2.Α, 2.Γ και 5 τους ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συνεπώς, η Επιτροπή
κρίνει ομόφωνα ότι η υποψηφιότητά του πληροί τους όρους του παραδεκτού και αποφασίζει την
πρόκριση του στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Κρίση της Επιτροπής
Σε αυτό το σημείο, μετά από ενδελεχή εξέταση των εγγράφων-δικαιολογητικών των ως άνω
υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι οι φάκελοι των ακόλουθων υποψηφίων:
Α.
Για τη θέση του Συντονιστή Έργου (Project Coordinator)
1) ) Η υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 35/18-1-2021
Β.
Για τη θέση του διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή (Φαρσί)
1) Ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 05/7-1-2021
πληρούν τους όρους του παραδεκτού που προβλέπονται στην ως άνω Πρόσκληση. Ακολούθως,
προκρίνονται στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στις παραγράφους 2.Α,
2.Γ και 5 της ως άνω Πρόσκλησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΥ

5. Το από 21-01-2021 Πρακτικό Αριθμ. 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων το
οποίο εισηγείται τα εξής:
Πρακτικό Αριθ. 2
Της Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 4/41-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με
έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator) και έναν (1) διερμηνέα /πολιτισμικό
διαμεσολαβητή (Mediator/Interpreters) χρονικής διάρκειας δώδεκα μηνών από την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνεργασία –τεχνική υποστήριξη στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων του προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για την υποδοχή και την ένταξη
των προσφύγων και μεταναστών» από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. σε συνεργασία με το OPEN SOCIETY
FOUNDATION.
Στα Ιωάννινα, σήμερα 21/1/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, σε συνέχεια της 1ης συνεδρίασης η
οποία έλαβε χώρα την Tρίτη 19/1/2021, και ώρα 13.00 συνήλθε σε 2η συνεδρίαση, στην έδρα της
Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., οδός Αγίας Μαρίνας 55, Ιωάννινα, 45221, η ορισθείσα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 36/181-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΛΨΟΛΝΒ-ΩΚΗ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. Επιτροπή
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Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου και
αποτελείται από τους:
1. κ. Χρήστο Παπαδόπουλο, Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης για την διενέργεια καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι (Πρόεδρος)
2. κ. Δημήτριο Πάνου, Πρόεδρο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης &
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών (Μέλος)
3. κα. Διονυσία Αμπατζίδη, Ειδική Σύμβουλο Δημάρχου Ιωαννίνων για την Μεταναστευτική και
Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Ιωαννίνων (Μέλος)
Η Επιτροπή στην 1η συνεδρίαση της και κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και
αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ως προς το παραδεκτό τους, έκρινε ότι:
(2) δύο συνολικά αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες υποβλήθηκαν προσηκόντως και εμπροθέσμως για τις
προκηρυχθείσες θέσεις, είναι πλήρεις, ορθές και αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους της ως άνω
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκρινόμενες στο επόμενο στάδιο, κατά το οποίο θα
αξιολογηθούν τα επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) προσόντα των υποψηφίων:
Α.
Για τη θέση του Συντονιστή Έργου (Project Coordinator)
1) Η υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 35/18-1-2021
Β.
Για τη θέση του διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή (Φαρσί)
1) Ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων 05/7-1-2021
Παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής, οπότε διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και
ακολούθως αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην
παράγραφο 6 της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως ακολούθως:
Στάδιο 2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ) ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2Β, 2Γ ΚΑΙ 6.
Η Επιτροπή άρχισε τον έλεγχο των έντυπων προσκομισθέντων δικαιολογητικών όπως αυτά
προσδιορίζονται στις παραγράφους 2Β και 2Γ της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και
προέβη σε αξιολόγηση αυτών ως ακολούθως:
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Α.
Για τη θέση του Συντονιστή Έργου (Project Coordinator)

Επαγγελματική Επαγγελματική
εμπειρία σε
εμπειρία στην
Πιστοποιημένη
διαχείριση
προγράμματα
γνώση
Προσωπικού
Ονοματεπώνυμο
παιδικής
δεύτερης ξένης
ΣΥΝΟΛΟ
(10/100,
Υποψηφίου
προστασίας
γλώσσας
0,5 μόρια ανά
(15/100,
(10/100)
μήνα, MAX 30
0,5 μόρια ανά
μήνες)
μήνα, MAX 30
μήνες)
35/18-1-2021

20

0,5

15

35,5
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Β.
Για τη θέση του διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή (Φαρσί)

Ονοματεπώνυμο
Υποψηφίου

05/7-1-2021

Εργασιακή εμπειρία στη
μετάφραση/διερμηνεία από
Επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία
Φαρσί στην ελληνική γλώσσα και
στην ένταξη των
αντίστροφα (Εμπειρία σε ΜΚΟ ή άλλον μεταναστών και των προσφύγων ή/και
Φορέα σε
στην υποστήριξη
παρόμοια θέση)
σε συναφείς τομείς των ευάλωτων
(30/100,
ομάδων . (20/100,
0,5 μόρια ανά μήνα, MAX 60
0,5 μόρια ανά μήνα, MAX 40
μήνες)
μήνες)
30
20

ΣΥΝΟΛΟ

50
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Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης, η οποία απεστάλη στους προκριθέντες υποψηφίους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου η Επιτροπή προχώρησε στη διενέργεια 20λεπτων προσωπικών συνεντεύξεων με τους υποψήφιους την Παρασκευή 22/1/2021. Η συμμετοχή
των υποψηφίων σε αυτή ήταν υποχρεωτική, ενώ τυχόν άρνησή τους ισοδυναμεί με απόσυρση της αντίστοιχης υποψηφιότητας.
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Η βαθμολογία της προσωπικής συνέντευξης διαμορφώθηκε ως εξής:

Α.
Για τη θέση του Συντονιστή Έργου (Project Coordinator):

Ονοματεπώνυμο
Υποψηφίου
35/18-1-2021

Συνολική εικόνα της υποψηφιότητας βάσει
προσωπικής
συνέντευξης (50/100)
40

Β.
Για τη θέση του διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή (Φαρσί)
Συνολική εικόνα της υποψηφιότητας βάσει
Ονοματεπώνυμο
προσωπικής
Υποψηφίου
συνέντευξης (50/100)
05/7-1-2021
35

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας αξιολόγησης, ο τελικός πίνακας των
υποψηφιοτήτων, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν, διαμορφώνεται
ως εξής:
Α.
Για τη θέση του Συντονιστή Έργου (Project Coordinator):
Ονοματεπώνυμο
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Υποψηφίου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
35/18-1-2021
75,5

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1η

Β.
Για τη θέση του διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή (Φαρσί):
Ονοματεπώνυμο
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Υποψηφίου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
05/7-1-2021
85

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1ος
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Ακολούθως, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ως
καταλληλότερο για την προκηρυχθείσα θέση του:
Α. Για τη θέση του Συντονιστή Έργου (Project Coordinator)
την υποψήφια με αριθμ. πρωτ. 35/18-1-2021
Β. Για τη θέση του διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή (Φαρσί)
τον υποψήφιο με αριθμ. πρωτ. 05/7-1-2021
καθώς διαπιστώθηκε ότι οι υποψηφιότητές τους καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της ως
άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, παρέχοντας τα εχέγγυα για την άρτια
εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες υλοποίησής του.
Το παρόν πρακτικό εκδίδεται και υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, προκειμένου να
υποβληθεί μαζί με το από 19/1/2021, Πρακτικό Αριθ. 1 της επιτροπής, σχετικά με την
υπ’ αρ. πρωτ. 4/4-1-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην Πρόεδρο της
Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο για να λάβει την τελική
απόφαση.
Το παρόν πρακτικό αναγνώσθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, εγκρίθηκε ομόφωνα και
υπεγράφη ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΥ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Εγκρίνει τους πίνακες της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων για τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project
Coordinator) και έναν (1) διερμηνέα/Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή (Mediator /interpreter)
(Φαρσί), χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνεργασία – τεχνική υποστήριξη στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων του προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για την υποδοχή και
την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών» από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. σε συνεργασία
με το OPEN SOCIETY FOUNDATION.
2) Την αποδοχή της πρότασης ενός εκάστου των δύο (2) ατόμων επί της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και
συγκεκριμένα με έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator) και έναν (1)
διερμηνέα/Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή (Mediator /interpreter)-(Φαρσί) χρονικής
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «Συνεργασία – τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο δραστηριοτήτων
του προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών για την υποδοχή και την ένταξη των
προσφύγων και μεταναστών» από την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. σε συνεργασία με το OPEN
SOCIETY FOUNDATION, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κατάταξης:
Α. Για τη θέση του Συντονιστή Έργου (Project Coordinator):
την υποψήφια με αριθμ. πρωτ. 35/18-1-2021
Β. Για τη θέση του διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή (Φαρσί)
τον υποψήφιο με αριθμ. πρωτ. 05/7-1-2021

3) Ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη
δημοσίευση της απόφασης στη Διαύγεια.

Για την Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελένη Ακονίδου
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