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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 08-06-2018 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018, δυνάμει της από 05-06-2018 / Αρ. Πρωτ: 6932 

Πρόσκλησης του Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου. 

 

   

   

Θέμα: 5.2 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«Αξιολόγηση Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Φορολογικών Συστημάτων και Διασύνδεση με 
Απομακρυσμένο Εξυπηρετητή», με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 62097600 και Ε.Υ. τον Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Χρ. Καψάλη. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 05-06-2018 (αρ. πρωτ: 7007) Πρακτικό της τριμελούς 

επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου 

με τίτλο «Αξιολόγηση Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Φορολογικών Συστημάτων και Διασύνδεση με 

Απομακρυσμένο Εξυπηρετητή» αποφασίζει την έγκριση του ακόλουθου Πρακτικού Αξιολόγησης, το ακριβές 

περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ME ΑΡ. ΠΡΩΤ: 6066/16-05-2018 

 
Τα κάτωθι υπογράφοντα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Αξιολόγηση 

Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Φορολογικών Συστημάτων και Διασύνδεση με Απομακρυσμένο 

Εξυπηρετητή (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 62097600)” όπως ορίσθηκαν δυνάμει της από 11.5.2018 Απόφασης του ΔΣ του 

ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 7.1): 

 

Παναγιώτης Κωττής  Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ,  

Γεώργιος Φικιώρης Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ 

Αθανάσιος Παναγόπουλος Αν. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ 

 

συνεδρίασαν, σήμερα, Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, ώρα 10.00, στις εγκαταστάσεις του ΕΠΙΣΕΥ, Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για το κατωτέρω αντικείμενο με την από 

16/5/2018 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σύναψης Συμβάσεων 

Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για το έργο “Αξιολόγηση Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Φορολογικών 

Συστημάτων και Διασύνδεση με Απομακρυσμένο Εξυπηρετητή (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 62097600)» 

 

1. Συνεργάτης  με πτυχίο θετικών επιστημών και διδακτορικό δίπλωμα.  

Προτάσεις υπέβαλαν σε έντυπη μορφή και μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας τη Πέμπτη 31/5/2018, ώρα 

24:00 οι κκ: 

- Νικόλαος Καψάλης και  

- Σαράντης Κακαράκης. 

 

Ο κ. Νικόλαος Καψάλης είναι Διδάκτωρ ΕΜΠ και πτυχιούχος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με μεταπτυχιακό ειδίκευσης στην κατεύθυνση Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ. Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώσεις 

προγραμματισμού (Java, C, C++ κ.ά.), καθώς και μεγάλη ερευνητική & εργασιακή εμπειρία στην 

αποσφαλμάτωσης φορολογικού μικροκώδικα και λογισμικού εφαρμογών όπως αυτό προκύπτει από τις 

προσκομισθείσες συμβάσεις και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. 

  

Η επιτροπή προκρίνει την πρόταση του κ. Νικόλαου Καψάλη διότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την πρόσκληση 

προσόντα και προβαίνει στην βαθμολόγηση των κριτηρίων του πίνακα αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Από 

τη μελέτη του βιογραφικού σημειώματος και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον υποψήφιο η 

επιτροπή καταλήγει στην ακόλουθη βαθμολόγηση ανά κριτήριο: 

 

Α/Α 
Κριτήριο 

Αξιολόγησης 
Παρατηρήσεις 

Ελάχιστος 
Βαθμός 

Κριτηρίου 
(0-10) 

Βάρος 
Κριτηρίου 

Νικόλαος 
Καψάλης 

1 
Επιστημονική 
επάρκεια  

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε 
αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση 
έργο]  

5 20% 10 

2 
Εμπειρία 
(πέραν της 

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές 
αντικείμενο και οι επιστημονικές 
δημοσιεύσεις  

5 40% 8 
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ελάχιστης 
απαιτούμενης)  

3 
Λοιπά 
Επιθυμητά 
Προσόντα  

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος 
συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά 
προσόντα  

5 15% 9 

4 

Συνολική 
αποτίμηση της 
εικόνας του 
υποψηφίου 
συνεργάτη, 
Προσωπικότητ
α, ήθος 
υποψηφίου  

Για την εκτίμηση επιμέρους στοιχείων της 
υποψηφιότητας, όλοι ή οι επικρατέστεροι 
υποψήφιοι είναι δυνατόν να κληθούν για 
συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής 
Αξιολόγησης. Η συνέντευξη θα διεξάγεται 
με παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της 
Επιτροπής.  Αξιολογείται η συνολική εικόνα 
της υποψηφιότητας όπως αυτή 
διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα 
και τις συνολικές επιστημονικές / 
ερευνητικές / επαγγελματικές επιδόσεις 
του υποψήφιου συνεργάτη και από την 
συνέντευξη (εάν η τελευταία 
πραγματοποιηθεί).  Αξιολογούνται επίσης 
και βαθμολογούνται άλλα απαιτούμενα, ή 
συνεκτιμητέα προσόντα (όπως 
επικοινωνιακή ικανότητα, 
αποτελεσματικότητα, γνώση θεσμικού 
πλαισίου απαραίτητου για υλοποίηση του 
προκηρυσσόμενου έργου, οργανωτικές 
δεξιότητες κλπ).   

5 εάν ο 
υποψήφιος 
κληθεί και 
προσέλθει 

για 
συνέντευξη
, αλλιώς 3 

25% 9 

 
Ο κ. Κακαράκης Σαράντης είναι Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & 

Μηχ. Η/Υ του ΕΜΠ  με μεταπτυχιακό ειδίκευσης στην κατεύθυνση Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ. Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας, έχει περιορισμένη ερευνητική & εργασιακή εμπειρία στην αποσφαλμάτωση φορολογικού 

μικροκώδικα και λογισμικού εφαρμογών όπως αυτό προκύπτει από το βιογραφικό του και έχει δημοσιεύσεις 

σε διεθνή περιοδικά. 

 

Η επιτροπή προκρίνει την πρόταση του κ. Σαράντη Κακαράκη διότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την 

πρόσκληση προσόντα και προβαίνει στην βαθμολόγηση των κριτηρίων του πίνακα αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης. Από τη μελέτη του βιογραφικού σημειώματος και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από 

τον υποψήφιο η επιτροπή καταλήγει στην ακόλουθη βαθμολόγηση ανά κριτήριο: 

 

Α/Α 
Κριτήριο 

Αξιολόγησης 
Παρατηρήσεις 

Ελάχιστος 
Βαθμός 

Κριτηρίου 
(0-10) 

Βάρος 
Κριτηρίου 

Κακαράκης 
Σαράντης 

1 
Επιστημονική 

επάρκεια 

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, 
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε 
αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση 
έργο] 

5 20% 10 

2 

Εμπειρία 
(πέραν της 
ελάχιστης 

απαιτούμενη
ς) 

Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο ή συναφές 
αντικείμενο και οι επιστημονικές 
δημοσιεύσεις 

5 40% 5 
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3 
Λοιπά 

Επιθυμητά 
Προσόντα 

Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος 
συνεργάτης διαθέτει τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά 
προσόντα 

5 15% 7 

4 

Συνολική 
αποτίμηση 
της εικόνας 

του 
υποψηφίου 
συνεργάτη, 

Προσωπικότη
τα, ήθος 

υποψηφίου 

Για την εκτίμηση επιμέρους στοιχείων της 
υποψηφιότητας, όλοι ή οι επικρατέστεροι 
υποψήφιοι είναι δυνατόν να κληθούν για 
συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής 
Αξιολόγησης. Η συνέντευξη θα διεξάγεται 
με παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της 
Επιτροπής.  Αξιολογείται η συνολική εικόνα 
της υποψηφιότητας όπως αυτή 
διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά, από τα συνολικά προσόντα 
και τις συνολικές επιστημονικές / 
ερευνητικές / επαγγελματικές επιδόσεις 
του υποψήφιου συνεργάτη και από την 
συνέντευξη (εάν η τελευταία 
πραγματοποιηθεί).  Αξιολογούνται επίσης 
και βαθμολογούνται άλλα απαιτούμενα, ή 
συνεκτιμητέα προσόντα (όπως 
επικοινωνιακή ικανότητα, 
αποτελεσματικότητα, γνώση θεσμικού 
πλαισίου απαραίτητου για υλοποίηση του 
προκηρυσσόμενου έργου, οργανωτικές 
δεξιότητες κλπ). 

5 εάν ο 
υποψήφιο

ς κληθεί 
και 

προσέλθει 
για 

συνέντευξ
η, αλλιώς 

3 

25% 7 

 

Δοθέντος ότι ο κ. Νικόλαος Καψάλης (i) διαθέτει τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης, (ii) έλαβε 

βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα, (iii) συγκεντρώνει την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία για όλα τα κριτήρια, 

ήτοι 9,  η επιτροπή αποφασίζει να προτείνει προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του κ. 

Νικόλαου Καψάλη για το αντικείμενο «Συνεργάτης  με πτυχίο Πληροφορικής ή θετικών επιστημών συναφούς 

αντικειμένου με διδακτορικό Δίπλωμα» λόγω καταλληλότητας προσόντων και ερευνητικής/ εργασιακής 

εμπειρίας που διαθέτει προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου του 

“Αξιολόγηση Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Φορολογικών Συστημάτων και Διασύνδεση με 

Απομακρυσμένο Εξυπηρετητή (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 62097600)”. 

 
Τα μέλη της Επιτροπής     

- Π. ΚΩΤΤΗΣ        
- Γ. ΦΙΚΙΏΡΗΣ                          
- Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή του κ. Νικολάου Καψάλη για τη 

θέση: «Συνεργάτης  με πτυχίο Πληροφορικής ή θετικών επιστημών συναφούς αντικειμένου με διδακτορικό 

Δίπλωμα». 

Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη διαδικασία, δύνανται εντός 5 

ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης της απόφασης κι έως το πέρας λειτουργίας των γραφείων 

Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ, ήτοι έως ώρα 15.00, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους μετά του συνόλου 
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των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου. πρέπει να 

πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ.  

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, άνευ υποβολής οιασδήποτε 

ένστασης, τα ανωτέρω εγκρινόμενα αποτελέσματα οριστικοποιούνται και επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται 

προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση. Τυχόν υποβολή ένστασης για 1 εκ των προκηρυσσομένων 

θέσεων δεν κωλύει την υπογραφή σύμβασης για τις υπόλοιπες.  

Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα διορισθεί κατόπιν σχετικής 

απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, θα επιληφθεί της εξέτασης της ένστασης εντός κατ’ ανώτατο χρόνο 7 ημερών 

από την επομένη της υποβολής της ένστασης, υποβάλλοντας κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας, τη 

γνωμοδότησή της προς έγκριση, στο ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο αποφασίζει οριστικώς. Δεν υφίσταται δικαίωμα 

ένστασης κατά της οριστικής απόφασης του ΔΣ του Ινστιτούτου. 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά τα ανωτέρω, εξουσιοδοτείται ο 

Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ Ομοτ. Καθ. Ιωάννη Βασιλείου και ο Ε.Υ. του Έργου, Καθ. Χρ. Καψάλης, όπως 

προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τον ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 

πρωτ. 6066/16-05-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 


