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ΘΕΜΑ : Απόθαζε απνδνρήο απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο πξνηάζεσλ γηα ζύλαςε ζύκβαζεο 

κίζζσζεο έξγνπ ηεο ππ’ αξηζκ. 176/17-01-2017 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

 
Η Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο, ιακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ αξηζ πξση. 1895/03-03-17 

πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 176/17-01-2017 

πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο 

έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε έλαλ εμσηεξηθό ζπλεξγάηε γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Γηα 

Βίνπ Δθπαίδεπζεο (ΙΓΒΔ), κε ηελ κε αξηζκ. 7/06-03-17 απόθαζή ηεο, απνδέρεηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιόγεζεο θαη εγθξίλεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ζύκθσλα κε απηό θαη ηνπο όξνπο ηεο 

σο άλσ πξόζθιεζεο. Ο Υπνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα 

(απόθαζε απνδνρήο απνηειεζκάησλ) δηθαηνύηαη λα πξνζθύγεη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ εληόο 5 

εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) από ηελ αλάξηεζε ηεο απόθαζεο απνδνρήο απνηειεζκάησλ 

ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα. Ο ππνςήθηνο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ 

αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ 

http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el (από όπνπ πξνθύπηεη θαη ν ΑΓΑ ηεο ζρεηηθήο 

απόθαζεο απνδνρήο απνηειεζκάησλ). 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 

 

 

Παλαγηώηεο Καιδήο 

Καζεγεηήο 

 

 

 

         

      

 

 

Σπλ.:  

Πξαθηηθό Αμηνιόγεζεο 

Απόζπαζκα ΔΓΔΛ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 
ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.)ΑΘΗΝΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΔ  

ΑΡ. 07/06-03-17  
Αηγάιεσ, ζήκεξα 06-03-17, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Τ.Δ.Ι. 
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, Ι. Σηαλνχδεο θαη ν θ. Γ. Φνχληνο. 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Ιθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

Θέμα 31
ο 

– Αποδοσή ηυν αποηελεζμάηυν ηος ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ αξιολόγηζηρ 

για ηην ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή πποηάζευν ππορ 

ζύνατη μίαρ ζύμβαζηρ μίζθυζηρ έπγος ιδιυηικού δικαίος ζηο πλαίζιο λειηοςπγίαρ 

ηος Ινζηιηούηος Για Βίος Δκπαίδεςζηρ (ΙΓΒΔ) (Ππόεδπορ ΙΓΒΔ: Π. Λύηπαρ) και έγκπιζη 

ανάθεζηρ έπγος. 

          Για ηο ηπιακοζηό ππώηο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ο Ππόεδπορ ηηρ  

Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ ηος Διδικού Λογαπιαζμού, ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 176/17-01-2017 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε έλαλ Δμσηεξηθφ Σπλεξγάηε γηα ηελ παξνρή επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο 

ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο (ΙΓΒΔ), 

2. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 664/06-02-17 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο, θαηφπηλ θιήξσζεο, 

3. ην κε αξηζκ. πξση.: 1895/03-03-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε έξγνπ ζηελ θ. Μ. Νηάξε, 

και ειζηγείηαι 

ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 1895/03-

03-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, 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: 

Ονομαηεπώνςμο Ιδιόηηηα Ανηικείμενο 
Γιάπκεια 

ύμβαζηρ 

Ποζό ύμβαζηρ (€) 

(ζπκπ. Φφξσλ & 

λφκηκσλ θξαηήζεσλ) 

Μαξία Νηάξε 
Δμσηεξηθφο 
Σπλεξγάηεο 

Παξνρή επηζηεκνληθήο 
ππνζηήξημεο ζην 
ζρεδηαζκφ, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ 
πινπνίεζε δξάζεσλ 

εθπαίδεπζεο 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο 
θαη έσο 

15/11/2017  

5.000,00€ 
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Η Δπιηποπή Γιασείπιζηρ ηος Διδικού 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, 08/03/2017 

 
Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Η Γπαμμαηέαρ 
 
 

Ι. Αναζηαζάκος 

Σα μέλη Η Γπαμμαηέαρ  
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