
 

 

ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
1Ο Χιλμ. Εθνικής Οδού Πτολ/δας-Κοζάνης   

 

   

Τίτλος: Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών ενός (1) 

ατόμου ειδικότητας: ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ  

Ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 

«Οργάνωση κεντρικού συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας αέρα» Ε.Α.Π. 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.ΠΕ.  

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ) 
 

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 21/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε η 

Επιτροπή Προσλήψεων του ΚΕ.ΠΕ. (απόφ. Δ.Σ. 006/2020), στα γραφεία του 

Κέντρου Περιβάλλοντος, μετά την αριθμ. πρωτ. 0575/07-07-2020 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου της επιτροπής προσλήψεων του ΚΕ.ΠΕ., που επιδόθηκε 

νόμιμα σε όλα τα μέλη της επιτροπής. 

 

Παρόντες ήταν: 

1. Πουταχίδου Όλγα, Πρόεδρος 

2. Λυσσαρίδης Νικόλαος, ως μέλος της επιτροπής 

3. Καρυπίδου Μαρία, ως μέλος της επιτροπής 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με 

θέμα ημερήσιας διάταξης:  

 

Την απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών για 

την υποστήριξη του ΚΕ.ΠΕ. στην υλοποίηση του κάτωθι εγκεκριμένου έργου:  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών ενός (1) ατόμου ειδικότητας: ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ  Ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 

«Οργάνωση κεντρικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας αέρα» Ε.Α.Π. 

 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα 

μέλη της επιτροπής: 

1. Την ανάγκη υποστήριξης του ΚΕ.ΠΕ για την υλοποίηση του έργου. 

2. Την υπ’αριθμ. 053/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ. περί έγκρισης της 

διαδικασίας επιλογής συνεργάτη με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 



σύναψη σύμβασης ενός (1) ατόμου ειδικότητας: ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ  Ή ΠΕ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, στα πλαίσια 

υλοποίησης του έργου «Οργάνωση κεντρικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας 

αέρα» Ε.Α.Π. 

3. Την αίτηση που έχει υποβληθεί σύμφωνα με σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

 

Ακολούθησε η αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση επιλογής συνεργατών με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να 

συναφθεί η ανάλογη σύμβαση.  

 

Υποβλήθηκε μία (1) αίτηση η οποία εξετάσθηκε και αξιολογήθηκε όπως φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί, με κριτήρια επιλογής όπως περιγράφονται στην σχετική 

πρόσκληση βάσει των παραπάνω συντάχθηκε ο πίνακας ως ακολούθως.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 1 (ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ  Ή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο 

Επαγγελματική εμπειρία  

στην υλοποίηση ευρωπαϊκών  

& εθνικών προγραμμάτων  

Γνώση  

χειρισμού Η/Υ 

Γνώση της  

Αγγλικής  

Γλώσσας 

Τεκμηριωμένη εμπειρία σε  

έργο που σχετίζεται με την 

παρακολούθηση της ποιότητας του 

αέρα τουλάχιστον ενός έτους 

Μόρια 

1 Σταύρακας Θεόδωρος 
Γεωπόνος 

6,57*10=65,70 

116 μήνες 

127*5=635 

ΝΑΙ 

100 
ΝΑΙ ΝΑΙ 800,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μετά την εξέταση της αίτησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η επιτροπή 

αποφάσισε ομόφωνα την επιλογή του κ. Σταύρακα Θεόδωρου για τη θέση ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ  Ή 

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ δε να κληθεί και εφόσον συμφωνεί να ακολουθήσει η υπογραφή 

σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση μη αποδοχής του προταθέντος η θέση επανα- 

προκηρύσσεται. 

 

 

 

Η Πρόεδρος       Τα μέλη 

 

 

       1. Λυσσαρίδης Νικόλαος 

                                                                      

Πουταχίδου Όλγα                                      2. Καρυπίδου Μαρία    

 

 

        

 


