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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
Πρακτικό Aξιολόγησης  

Τίτλος Έργου: «ΣΥΓΧΡ/ΣΗ ΦΚ 80803/REGIO_GNOSIS» 
(Συγ)χρηματοδότηση: από Και (ή ..Φορέα/Εταιρεία……) 
Τίτλος πράξης/δράσης: 
Επιστημονικός Υπεύθυνος:   Βουτσινάς Βασίλειος, Καθηγητής  
Τμήμα:    Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου Πατρών 
Κωδ. Προγρ.:       81582                    & MIS/κωδ. 
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σήμερα την 04-10-2021, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη: α) τους 
κανόνες διαχείρισης του έργου, β) την υπ’ αριθμ. 92407/17-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
ανάθεση του έργου «ΣΥΓΧΡ/ΣΗ ΦΚ 80803/REGIO_GNOSIS» στο πλαίσιο του παραπάνω ερευνητικού έργου και 
γ) τις υποβληθείσες προτάσεις των υποψηφίων, συναντηθήκαμε για να τις εξετάσουμε. 
Συγκεκριμένα για τη ΘΕΣΗ 1 κατατέθηκε η κάτωθι πρόταση: 

1) Αντιόπη Παντελή 
Η ανωτέρω πρόταση εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε ως εξής: 

Α/Α 
Υποψηφίου 

Κριτήριο 
1 

Κριτήριο 
2 

Κριτήριο 
3 

Κριτήριο 
4 

Κριτήριο 
5 

Κριτήριο 
6 

Συνέντευξη Σύνολο 

1 9,59 9,57 20 10 10 20 - 79,16 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση της Αντιόπης Παντελή, βάσει των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνη με την ανωτέρω πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στην κ Αντιόπη Παντελή. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά της κ Αντιόπης Παντελή. 
Για τη ΘΕΣΗ 2 κατατέθηκε η κάτωθι πρόταση: 

1) Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος 
Η ανωτέρω πρόταση εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε ως εξής: 

Α/Α 
Υποψηφίου 

Κριτήριο 
1 

Κριτήριο 
2 

Κριτήριο 
3 

Κριτήριο 
4 

Κριτήριο 
5 

Συνέντευξη Σύνολο 

1 8,32 9,06 20 30 5 - 72,38 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση του Κωνσταντίνου Χαλκιόπουλου, βάσει των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνη με την ανωτέρω πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στον κ Κωνσταντίνο Χαλκιόπουλο. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά του κ Κωνσταντίνου Χαλκιόπουλου. 
Για τη ΘΕΣΗ 3 κατατέθηκε η κάτωθι πρόταση: 

1) Δήμου Ελένη 
Η ανωτέρω πρόταση εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε ως εξής: 

Α/Α 
Υποψηφίου 

Κριτήριο 
1 

Κριτήριο 
2 

Κριτήριο 
3 

Κριτήριο 
4 

Κριτήριο 
5 

Συνέντευξη Σύνολο 

1 7,14 8,39 14,5 10 30 - 70,03 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση της Ελένης Δήμου, βάσει των δικαιολογητικών 
που κατέθεσε, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνη με την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στην κ Ελένη Δήμου. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά της κ Ελένης Δήμου. 
Για τη ΘΕΣΗ 4 κατατέθηκε η κάτωθι πρόταση: 

1) Γεώργιος Τελώνης 
Η ανωτέρω πρόταση εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε ως εξής: 
Α/ΑΥποψηφίου Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Συνέντευξη Σύνολο 

1 17,18 18,38 10 30 - 75,56 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση του Γεωργίου Τελώνη, βάσει των 
δικαιολογητικών που κατέθεσε, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνη με την ανωτέρω πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στον κ Γεώργιο Τελώνη. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά του κ Γεωργίου Τελώνη. 
Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 

εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Α) ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β) ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Καθηγητής Καθηγητής Αναπλ. Καθηγητής 

                                                                                                                          Πάτρα, 04/10/2021    
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