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Στις 20 Απριλίου 2022 στις 15.00, συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού στη 
αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Έβρου (2ος όροφος), 
ώστε να προβεί σε αξιολόγηση των προσφορών επί του υποέργου 9:  
«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» (δύο (2) συνεργάτες), της πράξης   
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας», στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020». 

Η επιτροπή διαγωνισμού,  ορίστηκε στο 9ο Διοικητικό Συμβούλιο 4ο θέμα 
στις 19-9-2018 και επικαιροποιήθηκε   στο 19ο   Διοικητικό Συμβούλιο 
στις 13-10-2019 στο 5ο θέμα  και απαρτίζεται από τους Μαρία Πεντίδου, 
Παναγιώτη Γουμενίδη, Μαρία Νικίδου υπάλληλοι του Επιμελητηρίου 
Έβρου.  

Η αναφερόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην  
ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου (i) ενός 
ΠΕ Οικονομολόγου και (ii) ενός ΠΕ Μηχανικού, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του υποέργου 9 με τίτλο «Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού» του 
προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020. 
 

(i) Η επιτροπή επισημαίνει πως ο Πρόεδρός της μετέβη στο πρωτόκολλο 
του Επιμελητηρίου Έβρου για την παραλαβή των κατατεθειμένων 
έντυπων φακέλων για την πλήρωση θέσης ενός Οικονομολόγου και 
διαπίστωσε πως υποβλήθηκε από την Σαρδάνη Αγγελική του Ζήση 
έντυπος φάκελος με τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο Κ.1.9 
της διακήρυξης. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό 
έλεγχο και διαπίστωσε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών ήταν 
πλήρης και σύμφωνος με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
(ii) όλα τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη, τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης εισηγείται θετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την 
σύναψη σύμβασης με την Οικονομολόγο κα. Σαρδάνη Αγγελική του Ζήση 
της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας». 

(ii) Η επιτροπή επισημαίνει πως ο Πρόεδρός της μετέβη στο πρωτόκολλο 
του Επιμελητηρίου Έβρου για την παραλαβή των κατατεθειμένων 
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έντυπων φακέλων για την πλήρωση θέσης ενός Μηχανικού και διαπίστωσε 
πως υποβλήθηκε από τον Ασημάκη Ιωάννη του Στεργίου έντυπος φάκελος 
με τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο Κ.1.9 της διακήρυξης. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό 
έλεγχο και διαπίστωσε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών ήταν 
πλήρης και σύμφωνος με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
(ii) όλα τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη, τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης εισηγείται θετικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την 
σύναψη σύμβασης με τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Ασημάκη Ιωάννη του 
Στεργίου της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας». 

 

Η επιτροπή διαγωνισμού:   Πεντίδου Μαρία  

                                                      

                                             Νικίδου Μαρία  

                

                                             Γουμενίδης Παναγιώτης  
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