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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ

Σηε Θεζζαινλίθε ζηηο 29 Φεβροσαρίοσ 2016 εκέξα Δεστέρα ώξα 10:30 ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ πνπ νξίζηεθε κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηνπ ΚΔΓ (ΑΓΑ: 6ΛΜΞ465ΔΦ5-Β34) ζην
πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ
ΚΔΓ γηα ηελ ζέζε ηνπ ζηειέρνπο ππνζηήξημεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ (θσδ. ζέζεο:
1/2016)
Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ αθνύ έιαβε ππόςε:
(α) ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε θσδηθό 1/2016,
(β) ηελ απόθαζε ηνπ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Υπνςεθηνηήησλ κε αξ.πξση.: 297/19.02.2016 (ΑΓΑ:
ΩΦΛΜ465ΔΦ5-9ΓΛ)
(γ) ηελ έλζηαζε ηεο θ. Γήκεηξαο Ισάλλνπ κε αξ.πξση.: 305/23.2.2016
(δ) ηε ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ
απνθαζίδεη θαη εηζεγείηαη πξνο ην Γ.Σ. ηνπ ΚΔΓ ηα αθόινπζα:
Τελ απόξξηςε ηεο έλζηαζεο ηεο θ. Γήκεηξαο Ισάλλνπ.
Η θ. Ισάλλνπ ππνζηεξίδεη ηα αθόινπζα: "…Σςμμεηείσα ζηην υρ άνυ διαδικαζία πος πποκήπςξε ηο Κένηπο
Ελληνικήρ Γλώζζαρ και η ππόηαζή μος αποκλείζηηκε, καθώρ κπίθηκε εκππόθεζμη. Σςνημμένο ζαρ αποζηέλλυ
ηο απόκομμα ηυν ΕΛΤΑ πος αποδεικνύει ηην εμππόθεζμη αποζηολή ηηρ.".
Σηελ πξόθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 1/2016, πνπ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΓ, αλαγξάθεηαη
όηη: "Θα αξιολογηθούν μόνο οι πποηάζειρ ςποτηθίυν πος θα καηαηεθούν ιδιοσείπυρ (ή με εξοςζιοδοηημένο
ππόζυπο) ή θα αποζηαλούν ηασςδπομικά µε ζςζηημένη επιζηολή, η οποία θα παραληθθεί και θα
πρωηοκολληθεί ηο αργόηερο μέχρι ηην 26η Ιανουαρίου 2016, ώρα 14:00 ζηην διεύθυνζη που αναγράθεηαι
καηωηέρω. […]. Αιηήζειρ πος καηαηίθενηαι μεηά ηην παπαπάνυ ημεπομηνία και ώπα θευπούνηαι
εκππόθεζμερ, δεν αξιολογούνηαι, αποππίπηονηαι υρ απαπάδεκηερ και επιζηπέθονηαι".
Η αίηεζε ηεο θ. Ισάλλνπ εζηάιε κε ζπζηεκέλε αιιεινγξαθία κε αξ. ζπζηεκέλνπ RE503284565GR.
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Δπεηδή σο εθπξόζεζκεο ππνςεθηόηεηεο ζεσξνύληαη όζεο ππνςεθηόηεηεο παξαιήθζεθαλ από ην θνξέα ζε
εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο 26.01.2016 Ω14:00, ε αλσηέξσ ππνςεθηόηεηα απνξξίθζεθε.

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ παξαδίδεη ην σο
άλσ πξαθηηθό ζην ΓΣ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.
Η Δπηηξνπή αλέγλσζε ην πξαθηηθό, ην ελέθξηλε θαη ην ππόγξαςε σο αθνινύζσο:

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος

Σα Μέλε

Αγγελική Εμμανοσελίδοσ

Παναγιώτες Δαγκόποσλος

Αντώνιος Χατδεγαβριήλ

