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Αργοστόλι, 6 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ.: 1743

Προς: Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφαλλονιάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Networking
for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living environment»
και ακρωνύμιο: «SaveSafeWater» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Interreq – IPA II Cross Border Cooperation PROGRAMME «Greece – Albania 20142020»»
Οι παρακάτω υπογράφοντες:
1. Βιτωράτου Μαριάνθη,
2. Στελλάτος Ανδρέας,
3. Γασπαρινάτος Γεράσιμος,
οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Αξιολόγησης και η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
76/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, τη 19η Απριλίου
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ., συνεδριάσαμε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.
Κεφαλλονιάς, για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων που
κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη
διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφαλλονιάς για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο: «Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth
Living environment» και ακρωνύμιο: «SaveSafeWater» του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Interreq – IPA II Cross Border Cooperation PROGRAMME «Greece – Albania 20142020».
Η διαδικασία ξεκίνησε με την αποσφράγιση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1161/27-03-2019
φακέλου της υποψήφιας για τη ΘΕΣΗ Α Δευτεραίου Γερασιμούλας, ο οποίος κατατέθηκε
εμπρόθεσμα βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 905/12-03-2019 σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς.
Ακολούθησε ο έλεγχος των ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ της υποψήφιας
βάσει της σχετικής πρόσκλησης και κατέληξε στα εξής:
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Στα ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΘΕΣΗ Α) η υποψήφια καλύπτει:

α/α

β1.1

β1.2

β1.3

β1.4

β1.5

ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βασικός
τίτλος
σπουδών
δίπλωμα
Πολυτεχνείου ΕΜΠ, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Διαθέτει Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Άδεια Άσκησης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Επαγγέλματος
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ από το Τεχνικό Επιμελητήριο της
μηχανικού
Ελλάδας.
Κατέχει
ΚΡΑΤΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Αποδεδειγμένη Πολύ
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Γ1, το οποίο γίνεται αποδεκτό
Καλή Γνώση της
βάσει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Β) της πρόσκλησης
Αγγλικής Γλώσσας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ 16 περ. α)
Πιστοποιηµένη γνώση Για την απόδειξη γνώσης του χειρισμού Η/Υ στα
χειρισµού Η/Υ,
ζητούμενα αντικείμενα, κατέθεσε αντίγραφο
τουλάχιστον στα
του βασικού τίτλου σπουδών της, το δίπλωμα
αντικείµενα:
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
α) επεξεργασίας
Υπολογιστών, το οποίο γίνεται αποδεκτό βάσει
κειµένων, β)
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Γ) της πρόσκλησης
υπολογιστικών φύλλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ 22 – ΤΙΤΛΟΙ
και γ) υπηρεσιών
ΣΠΟΥΔΩΝ – 1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Α)
διαδικτύου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ περ. 3η
Για την απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας,
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ), περ. (2) της
πρόσκλησης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
κατέθεσε:
Κατ’ ελάχιστον
1. Βεβαίωση του ασφαλιστικού της φορέα
εργασιακή εμπειρία για
(ΤΕΩΣ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ) περί συνεχούς
διάστημα τουλάχιστον
ασφάλισης
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι
πέντε (5) ετών την
τελευταία 10ετία
πραγματοποίησε εργασίες σχετικές με το
αντικείμενο της εμπειρίας.
3. Αντίγραφο σχετικών συμβάσεών της που
καλύπτουν τόσο τη διάρκεια όσο και το
είδος της εμπειρίας.
Βασικός τίτλος
σπουδών

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και στη βαθμολόγηση των ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ με τα ακόλουθα αποτελέσματα:


Στα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΘΕΣΗ Α) η υποψήφια διαθέτει:

α/α

β2.1

Προσόν / Κριτήριο
Μεταπτυχιακός ή
διδακτορικός τίτλος
σπουδών σχετικός με
το αντικείμενο του
έργου σε οποιοδήποτε
αντικείμενο από

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βαθμολογία

Η Υποψήφια διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
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2

ίδρυµα του εσωτερικού
ή του εξωτερικού
αναγνωρισµένος από
το ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ
Για την απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας,
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ), περ. (2) της
πρόσκλησης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
Εργασιακή εµπειρία
κατέθεσε:
(µετά την απόκτηση
1. Βεβαίωση του ασφαλιστικού της φορέα
του βασικού τίτλου
(ΤΕΩΣ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ) περί συνεχούς
σπουδών) σε
ασφάλισης
β2.2 επιχειρήσεις/εταιρείες 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι
ύδρευσης πραγματοποίησε εργασίες σχετικές με το
αποχέτευσης πέραν της
αντικείμενο της εμπειρίας.
διετίας (άνω των 24
3. Αντίγραφο σχετικών συμβάσεών της και
μηνών)
ΤΠΥ που καλύπτουν το είδος της εμπειρίας
συνολικής διάρκειας άνω των 54 μηνών
(μέγιστη
βαθμολογούμενη
εμπειρία)
(βαθμολογούνται οι 30).
Σύνολο:

60

80 μονάδες

Τέλος, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πρώτης υποψήφιας με τον έλεγχο των
προσκομισθέντων ζητούμενων τυπικών και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλει
υποχρεωτικά με την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού, τα οποία ήταν πλήρη και σύμφωνα με
τα ζητούμενα στο μέρος γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σελ. 10) της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 1168/27-3-2019 φακέλου
συμμετοχής του κ. Γκονέλα Κωνσταντίνου, για τη ΘΕΣΗ Β. Ο εν λόγω φάκελος κατατέθηκε
εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ακολούθησε ο έλεγχος των ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ του υποψηφίου
βάσει της σχετικής πρόσκλησης και κατέληξε στα εξής:


Στα ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΘΕΣΗ Β) ο υποψήφιος καλύπτει:

α/α

ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

β3.1

Βασικός τίτλος
σπουδών

Κατέθεσε
αντίγραφο
διπλώματος
της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδικότητας
Πολιτικού Μηχανικού.

ΝΑΙ
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Άδεια Άσκησης
Επαγγέλματος
μηχανικού

Διαθέτει Άδεια άσκησης επαγγέλματος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ από το Τεχνικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας.

ΝΑΙ

β3.3

Αποδεδειγμένη Πολύ
Καλή Γνώση της
Αγγλικής Γλώσσας

Κατέχει Certificate of English Language
Proficiency του Michigan State University, το
οποίο
γίνεται
αποδεκτό
βάσει
του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
(Β)
της
πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ 16 περ. 4η για
την απόδειξη της άριστης γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας.

ΝΑΙ

β3.4

Πιστοποιηµένη γνώση
χειρισµού Η/Υ,
τουλάχιστον στα
αντικείµενα:
α) επεξεργασίας
κειµένων, β)
υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου

Για την απόδειξη γνώσης του χειρισμού Η/Υ στα
ζητούμενα αντικείμενα, κατέθεσε το υπ’ αριθμ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο γίνεται
αποδεκτό βάσει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Γ) της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σελ 22
περ. (4).

ΝΑΙ

β3.2

Για την απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας β3.5 «Κατ’ ελάχιστον εργασιακή εμπειρία
για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών την τελευταία 10ετία», σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Δ), περ. (2) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα έπρεπε να έχει κατατεθεί
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης. Αντ’ αυτής, ο υποψήφιος κατέθεσε ασφαλιστική ενημερότητα, απ’ όπου
προκύπτει η έναρξη της ασφάλισής του, αλλά όχι η διάρκειά της.
Δεδομένου ότι για την εν λόγω θέση δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος υποψήφιος, με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1576/19-04-2019 πρόσκληση ζητήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών
δικαιολογητικών – διευκρινίσεων από τον υποψήφιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.
4412/2016, τα οποία προσκομίσθηκαν εμπροθέσμως την 23/04/2019.
Σήμερα, Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019 και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή
Αξιολόγησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρακτικό. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την
αποσφράγιση

του

υπ’

αριθμ.

πρωτ. 1658/24-04-2019

φακέλου

συμπληρωματικών

δικαιολογητικών του μοναδικού υποψηφίου για τη θέση Β κ. Γκονέλα Κωνσταντίνου, με τον
οποίο κατατέθηκε η συμπληρωματική βεβαίωση απ’ όπου προκύπτει η ζητούμενη διάρκεια
της ασφάλισής του.
Η Επιτροπή, έχοντας στη διάθεσή της τόσο τον αρχικό φάκελο συμμετοχής του κ.
Γκονέλα, όσο και το φάκελο συμπληρωματικών δικαιολογητικών, συνέχισε τον έλεγχο των
4

ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ του υποψηφίου βάσει της σχετικής πρόσκλησης και
κατέληξε στα εξής:
α/α

ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας,
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ), περ. (2) της
πρόσκλησης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
κατέθεσε:
Κατ’ ελάχιστον
1. Τη Βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα
εργασιακή εμπειρία για
(πρώην ΕΤΑΑ /Κλάδος Κύριας Ασφάλισης/
β3.5 διάστημα τουλάχιστον
ΤΣΜΕΔΕ), περί συνεχούς ασφάλισης.
πέντε (5) ετών την
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι
τελευταία 10ετία
πραγματοποίησε εργασίες σχετικές με το
αντικείμενο της εμπειρίας.
3. Αντίγραφο σχετικών συμβάσεών του που
καλύπτουν τόσο τη διάρκεια όσο και το
είδος της εμπειρίας.

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΝΑΙ

Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και στη βαθμολόγηση των ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ με τα ακόλουθα αποτελέσματα:


Στα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΘΕΣΗ Β) ο υποψήφιος διαθέτει:

α/α

Προσόν / Κριτήριο
Μεταπτυχιακός ή
διδακτορικός τίτλος
σπουδών σχετικός με
το αντικείμενο του
έργου σε οποιοδήποτε
β4.1
αντικείμενο από
ίδρυµα του εσωτερικού
ή του εξωτερικού
αναγνωρισµένος από
το ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ
Εργασιακή και
επιστημονική εµπειρία
στο τεχνικό αντικείμενο
του έργου (διαχείριση
υδατικών πόρων,
διαχείριση δικτύων
β4.2 ύδρευσης, ανάκτησης
πλήρους κόστους
πόσιμου νερού και
τιμολογιακή πολιτική
πόσιμου νερού) πέραν
της διετίας (άνω των 24
μηνών)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βαθμολογία

Ο Υποψήφιος διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με θέμα
διατριβής «ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ».

40

Για την απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας,
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ), περ. (2) της
πρόσκλησης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος,
κατέθεσε:
1. Βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα
(πρώην ΕΤΑΑ /Κλάδος Κύριας Ασφάλισης/
ΤΣΜΕΔΕ), περί συνεχούς ασφάλισης.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι
πραγματοποίησε εργασίες σχετικές με το
αντικείμενο της εμπειρίας.
3. Αντίγραφο σχετικών συμβάσεών του που
καλύπτουν το είδος της εμπειρίας,
συνολικής
διάρκειας
46
μηνών
(βαθμολογούνται οι 22 μήνες).
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Σύνολο:

Τέλος,

ολοκληρώθηκε

η

αξιολόγηση

του

υποψηφίου

με

τον

84 μονάδες

έλεγχο

των

προσκομισθέντων ζητούμενων τυπικών και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλει
υποχρεωτικά με την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού, τα οποία ήταν πλήρη και σύμφωνα με
τα ζητούμενα στο μέρος γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σελ. 10) της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου, αξιολόγησης και βαθμολόγησης
των υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη διοικητική και
τεχνική υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφαλλονιάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living
environment»

και

ακρωνύμιο:

«SaveSafeWater»

του

Προγράμματος

Διασυνοριακής

Συνεργασίας Interreq – IPA II Cross Border Cooperation PROGRAMME «Greece – Albania 20142020» με αναδόχους:


Για τη θέση Α την κα. Δευτεραίου Γερασιμούλα του Κων/νου, και



Για τη θέση Β τον κ. Γκονέλα Κωνσταντίνο του Δημητρίου

και η επιτροπή συνέταξε την παρούσα εισήγηση την οποία υπέγραψε σε τρία (3) αντίτυπα.
Αργοστόλι, 6 Μαΐου 2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

2. ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

3. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
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