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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 2/2010 

(Υποστήριξη του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης του 
Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης 

της αγροτικής οικονομίας») 

Στις Σέρρες την  Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 17.30 στα γραφεία της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ που βρίσκεται επί της οδού 
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, 2ος όροφος, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης - κατάταξης 
υποψηφίων αποτελούμενη από τους  1. Σοφοκλή Θεμιστοκλέους 2. Βασίλειο Κοσλίδη & 3. Θεόδωρο 
Μηλίδη προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια 
του Άξονα 3  του Π.Α.Α. 2007-2013. 

Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν 83 συνολικά φάκελοι υποψηφιότητας (Αξονας 
3 & Αξονας 4) προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων και στην εξέταση των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους και που αφορούσαν τη σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο 
του Άξονα 3.  

Από τον σχετικό έλεγχο προέκυψε ότι οι υποψήφιοι  ανά ειδικότητα είναι:  

Α. Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)  Πέντε (5) υποψήφιοι 

Β. Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) Εννέα (9) υποψήφιοι  

Γ. Γεωπόνος (ΠΕ) Δεκαέξι (16) υποψήφιοι 

Δ. Οικονομολόγος (ΠΕ)   Ένδεκα (11) υποψήφιοι    

Η επιτροπή με βάση τον έλεγχο των δικαιολογητικών προχώρησε στην αξιολόγηση και 
κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα. Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν εγγράφως με συστημένη 
επιστολή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους και της δυνατότητας ένστασης που 
διαθέτουν επί της παραπάνω απόφασης. Η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων και  επιλαχόντων είναι η 
κάτωθι: 
Επιτυχόντες κατά σειράς κατάταξης 

 Καλογερούδη Ιωάννη για τη θέση «Α. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ» 

 Βίτσιο Γεώργιο για τη θέση «Β. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ» 

 Καραγκιόζη Δημήτριο για τη θέση «Γ. Γεωπόνος ΠΕ» 

 Γρηγοριάδη Κωνσταντίνο για τη θέση  «Δ. Οικονομολόγος ΠΕ» 

  Επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης 

 Μελίτος Κωνσταντίνος για τη θέση «Β. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ» 

 Ανοιξιάδης Νικόλαος για τη θέση «Γ. Γεωπόνος ΠΕ» 

                                                                                    
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Θεμιστοκλέους Σοφοκλής Κοσλίδης Βασίλειος Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Αναπτυξιακή  Εταιρεία  Σερρών  –  Αναπτυξιακή  Α.Ε.  ΟΤΑ      1/1 
Βασ.  Αλεξάνδρου  2,   Τ.Κ. 62122,  Σέρρες  -  Τηλ.  23210 64402 - 3  -  Fax 2321099639 

 

mailto:info@aneser.gr
mailto:info@aneser.gr

	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 2/2010

