
                                      

     

 

 
 

 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Ειδικός Λογαριαζμός Κονδσλίων Έρεσνας 
 
Σατ. Δ/νζη : Αγ. Σπςπίδυνορ 28 & Μήλος 1, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ  
Σηλέθωνο : 210 538  5174. Ημερομηνία: Αιγάλευ, 19-10-17 
E-mail : eee@teiath.gr Αριθμ. Πρωηοκ.: 8369 
FAX : 210 538 5185   
Πληροθορίες : Ι. Αναζηαζάκος 
 

ΘΕΜΑ : Απόθαζη αποδοσήρ αποηελεζμάηυν αξιολόγηζηρ πποηάζευν για ζύνατη ζύμβαζηρ ηηρ 

ςπ’ απιθμ. 7259/20-09-17 ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ  

 
Η Επιηποπή Επεςνών ηος ΤΕΙ Αθήναρ, λαμβάνονηαρ ςπότη ηο ςπ’ απιθ ππυη. 8238/16-10-17 

ππακηικό αξιολόγηζηρ ηηρ Επιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ ςπ’ απιθμ. 7259/20-09-17 

ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή πποηάζευν ππορ ζύνατη μίαρ ζύμβαζηρ 

επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος με έναν εξυηεπικό ζςνεπγάηη για ηην διοικηηική και ηεσνική 

ςποζηήπιξη ηος ΠΜΣ με ηίηλο «Επιζηήμη και Τεσνολογία Τποθίμυν», με ηην με απιθμ. 35/17-10-

17 απόθαζή ηηρ, αποδέσεηαι ηα αποηελέζμαηα ηηρ αξιολόγηζηρ και εγκπίνει ηη ζύνατη ζύμβαζηρ 

ζύμθυνα με αςηό και ηοςρ όποςρ ηηρ υρ άνυ ππόζκληζηρ. Ο Υποτήθιορ πος επιθςμεί να ςποβάλει 

ένζηαζη ζσεηικά με ηο αποηέλεζμα (απόθαζη αποδοσήρ αποηελεζμάηυν) δικαιούηαι να πποζθύγει 

ζηην Επιηποπή Επεςνών ενηόρ 5 επγάζιμυν ημεπών από ηην ανάπηηζη ηηρ απόθαζηρ αποδοσήρ 

αποηελεζμάηυν ζηον ιζηόηοπο ηος ππογπάμμαηορ Διαύγεια. Ο ςποτήθιορ έσει ςποσπέυζη να 

ενημεπώνεηαι για ηην ανάπηηζη ηυν αποηελεζμάηυν από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Επιηποπήρ Επεςνών 

http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el (από όπος πποκύπηει και ο ΑΔΑ ηηρ ζσεηικήρ 

απόθαζηρ αποδοσήρ αποηελεζμάηυν). 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Επιηποπήρ 

Επεςνών και Διασείπιζηρ ηος ΕΛΚΕ 

 

 

Παναγιώηηρ Καλδήρ 

Καθηγηηήρ 

      

 

 

Σςν.: Απόζπαζμα Ππακηικού Επιηποπήρ Επεςνών 

Σςν.: Ππακηικό Αξιολόγηζηρ 
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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΛΚΕ  ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΕ  
ΑΡ. 35/17-10-2017 

Αηγάιεσ, ζήκεξα 17-10-17, εκέξα Τξίηε θαη ψξα 10:30 π.κ ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο, ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Τ.Δ.Η. 
Αζήλαο ζε ζπλεδξίαζε, κε ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Π. Καιδή, ζηελ νπνία είλαη παξφληεο: ν 
Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΓΔΛ, θ. Σ. Σνχιεο θαη ηα κέιε θ.θ. Δ. Βαιακφληε, Ε. Γεσξγηάδνπ, Γ. 
Ληβαλφο, Η. Σηαλνχδεο θαη ν θ. Γ. Φνχληνο 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Μαξία Αγγεινπνχινπ, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ 
Τκήκαηνο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ. 
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Θέκα 2
ν 

– Απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο αμηνιόγεζεο 

γηα ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο 

ζύλαςε κίαο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε έλαλ εμσηεξηθό ζπλεξγάηε γηα 

ηελ δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜ κε ηίηιν «Επηζηήκε θαη Σερλνινγία 

Σξνθίκσλ» (θσδηθόο ΠΜ 80391) (Δ/ληήο ΠΜ: Ε. Λάδνο) θαη έγθξηζε ζύλαςεο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

          Γηα ην δεύηεξν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηεο  Επηηξνπήο 

Εξεπλώλ θαη Δηαρείξηζεο ηνπ ΕΛΚΕ, ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 7259/20-09-17 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε 

έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜΣ κε ηίηιν 

«Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία Τξνθίκσλ», 

2. ην κε αξηζκ. 30/19-09-17 απφθαζε ηεο ΔΓΔΛ (ζέκα 8ν εθηφο Ζ.Γ.), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νξίζηεθε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηνπ ΠΜΣ κε ηίηιν «Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία Τξνθίκσλ, 

3. ην κε αξηζκ. πξση.: 8238/16-10-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε έξγνπ ζηελ θ. Δ. Παπαπαχινπ, 

θαη εηζεγείηαη 

ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 8238/16-

10-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξέιζεη 

ε πξνζεζκία 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο, γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο: 
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Ολνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Αληηθείκελν 
Δηάξθεηα 

ύκβαζεο 

Πνζό ύκβαζεο (€)  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ 

θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη φισλ 

ησλ εηζθνξψλ ΔΦΚΑ εξγαδφκελνπ 

εξγνδφηε) 

Δπαλζία 

Παπαπαχινπ 

Δμσηεξηθφο 
Σπλεξγάηεο 

Γηνηθεηηθή θαη 
ηερληθή 

ππνζηήξημε 
ηνπ ΠΜΣ 

12 κήλεο απφ 
ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο  

7.800,00 € 

Η Επηηξνπή Εξεπλώλ θαη Δηαρείξηζεο ηνπ ΕΛΚΕ αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη κεηά απφ ζπδήηεζε νκφθσλα θάλεη δεθηή ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

Δμνπζηνδνηείηαη νκφθσλα ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο πνπ πήξε ε 

Δπηηξνπή Δξεπλψλ ζηελ ζπλεδξία απηή θαη πξηλ ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ. 

Ο Πξόεδξνο  
Αηγάιεσ, 17/10/2017 

 
Αθξηβέο απόζπαζκα 

Η Γξακκαηέαο 
 
 
 

Μ. Αγγεινπνύινπ 

Σα κέιε Η Γξακκαηέαο  
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