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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 
ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι.)ΑΘΗΝΑ 
ΣΜΗΜΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 
ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΕ  

ΑΡ. 09/20-03-17 
Αηγάιεσ, ζήκεξα 20-03-17, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 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 θαη ν θ. Γ. Φνχληνο. 
Απφληεο: Η. Σηαλνχδεο. 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Ηθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

Θέμα 11
ο 

– Ακύπυζη ανάθεζηρ έπγος ζηο πλαίζιο ηηρ με απίθμ. ππυη. 4514/21-11-16 

ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή πποηάζευν ππορ ζύνατη 

μίαρ ζύμβαζηρ μίζθυζηρ έπγος ιδιυηικού δικαίος ζηο πλαίζιο ηος ΠΜ με ηίηλο 

«Σπαύμαηα και Έλκη. Θεπαπεία - Φπονηίδα» και έγκπιζη αιηήμαηορ ηηρ Διεςθύνηπιαρ 

ηος ΠΜ για ηην μη ζςνέσιζη ηηρ διαδικαζίαρ με ηον επόμενο ςποτήθιο (Δ/νηπια ΠΜ: 

Μ. Κελέζη). 

          Για ηο ενδέκαηο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ο Ππόεδπορ ηηρ  Επιηποπήρ 

Διασείπιζηρ ηος Ειδικού Λογαπιαζμού, ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 4514/21-11-2016 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ΠΜΣ κε ηίηιν «Τξαχκαηα θαη Έιθε. Θεξαπεία - 

Φξνληίδα», 

2. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 4517/21-11-16 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο, θαηφπηλ θιήξσζεο, 

3. ην κε αξηζκ. πξση.: 223/18-01-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε έξγνπ ζηνλ θ. Γ. Αζαλαζφπνπιν, 

4. ηελ κε αξηζκ 3/31-01-17 (ζ. 18) απφθαζε ηεο ΔΓΔΛ ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξαθηηθνχ  (αξηζκ. πξση.: 223/18-01-17) ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο έξγνπ ζηνλ θ. Γ. Αζαλαζφπνπιν, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξέιζεη ε πξνζεζκία 5 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο, γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ ρσξίο 

λα ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, 

5. ην γεγνλφο φηη ν θ. Γ. Αζαλαζφπνπινο παξφηη εηδνπνηήζεθε, νπδέπνηε έδσζε ην 

ΑΦΜ ηνπ πξνθεηκέλνπ ε παξαπάλσ απφθαζε ηεο ΔΓΔΛ (3/31-01-17 (ζ. 18)) λα 
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αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΥΓΔΗΑ», νπφηε θαη ε ελ ιφγσ απφθαζε δελ 

αλαξηήζεθε, 

6. ην απφ 12-02-17  ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ θ. Γ. Αζαλαζφπνπινπ κε ην νπνίν 

ελεκεξψλεη φηη δελ ζα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Υπεξεζία, 

7. ην απφ 16-02-17 ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο θ Μ. Κειέζε, Γηεπζχληξηαο ηνπ παξαπάλσ 

ΠΜΣ, κε ην νπνίν δεηά λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ επφκελν ππνςήθην,  

8. ην γεγνλφο φηη επφκελνο ππνςήθηνο ζηελ ζεηξά θαηάηαμεο ζην κε αξηζκ. πξση.: 

223/18-01-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, είλαη ε θ. Αιίθε Αλησλνπνχινπ, 

9. ηελ κε αξηζκ. 6/20-02-17 (ζ. 3 εθηφο Ζ.Γ.) απφθαζε ηεο ΔΓΔΛ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 

ζχλαςεο ζχκβαζεο έξγνπ κε ηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο ζην 

πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία ήηαλ ε θ. Αιίθε Αλησλνπνχινπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα παξέιζεη ε πξνζεζκία 5 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΥΓΔΗΑ», γηα ηελ 

ππνβνιή ελζηάζεσλ ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, 

10. ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ ε θ. Αλησλνπνχινπ έδσζε ην ΑΦΜ ηεο, δήισζε φηη γηα 

λα δερζεί ηελ αλάζεζε ήζειε λα πιεξσζεί κε απφδεημε επαγγεικαηηθήο δαπάλεο 

θαζψο δελ είρε ηελ δπλαηφηεηα έλαξμεο επαγγέικαηνο, αιιά θάηη ηέηνην δελ 

κπνξνχζε ν ΔΛΚΔ λα ην δηαβεβαηψζεη ιφγσ θαη ηεο αιιαγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, νπφηε ε παξαπάλσ απφθαζε ηεο ΔΓΔΛ 6/20-02-17 (ζ. 3 εθηφο Ζ.Γ.) δελ 

αλαξηήζεθε ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΥΓΔΗΑ», 

11. ην απφ 13-03-17 ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο θ. Μ. Κειέζε, Γηεπζχληξηαο ηνπ παξαπάλσ 

ΠΜΣ, κε ην νπνίν δεηά λα κελ ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία κε ηνλ επφκελν ππνςήθην γηα 

ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜΣ, ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ 

πήξε πιένλ ε δηαδηθαζία 

και ειζηγείηαι 

ηελ αθχξσζε ηεο αλάζεζεο ζηελ θ. Α. Αλησλνπνχινπ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο θ. Μ. 

Κειέζε, Γηεπζχληξηαο ηνπ ΠΜΣ πνπ αθνξά ζηελ κε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηνπο 

επφκελνπο ππνςεθίνπο ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ πήξε ε δηαδηθαζία. 

Η Επιηποπή Διασείπιζηρ ηος Ειδικού Λογαπιαζμού 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 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ λα εθηειέζνπλ φιεο ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο πνπ πήξε 

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

 

Ο Ππόεδπορ  
Αιγάλευ, 22/03/2017 

 
Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Η Γπαμμαηέαρ 
 
 

Ι. Αναζηαζάκος 

Σα μέλη Η Γπαμμαηέαρ  
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