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ΘΕΜΑ : Απόθαζε απνδνρήο απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο πξνηάζεσλ γηα ζύλαςε ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο έξγνπ ηεο ππ’ αξηζκ. 1730/01-03-17 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

 
Η Επηηξνπή Εξεπλώλ ηνπ ΤΕΙ Αζήλαο, ιακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ αξηζ πξση. 2675/07-04-17 

πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 1730/01-03-17 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε δύν ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε δύν ζπλεξγάηεο γηα ηελ δηνηθεηηθή, ηερληθή θαη γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ηνπ ΠΜΣ κε ηίηιν «Τερλνινγίεο Υπνινγηζκνύ θαη Δηθηύσλ», κε ηελ κε αξηζκ. 12/10-04-17 

απόθαζή ηεο, απνδέρεηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο θαη εγθξίλεη ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ 

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 Επηηξνπή Εξεπλώλ εληόο 5 εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) από 

ηελ αλάξηεζε ηεο απόθαζεο απνδνρήο απνηειεζκάησλ ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο Δηαύγεηα. Ο 

ππνςήθηνο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ από ηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Επηηξνπήο Εξεπλώλ http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el (από όπνπ πξνθύπηεη 

θαη ν ΑΔΑ ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο απνδνρήο απνηειεζκάησλ). 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο 

Δηαρείξηζεο ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 

 

 

Παλαγηώηεο Καιδήο 

Καζεγεηήο 

 

 

              

 

 

 

 

Σπλ.: Απόζπαζκα ΕΔΕΛ 

Σπλ.: Πξαθηηθό Αμηνιόγεζεο 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝ514691ΟΗ-ΜΒΗ



 1 

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. 12/10-04-17 
Αηγάιεσ, ζήκεξα 10-04-17, 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. 
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

Θέκα 8
ν 

– Απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο αμηνιόγεζεο 

γηα ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο 

ζύλαςε δύν ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε δύν ζπλεξγάηεο γηα ηελ 

δηνηθεηηθή, ηερληθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜ κε ηίηιν «Σερλνινγίεο 

Τπνινγηζκνύ θαη Δηθηύσλ» (θσδηθόο ΠΜ 80081) (Δ/ληξηα ΠΜ: Γ. Πάληδηνπ) θαη 

έγθξηζε αλαζέζεσλ έξγνπ. 

          Γηα ην όγδνν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηεο  Επηηξνπήο 

Δηαρείξηζεο ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ, ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 1730/01-03-17 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε δχν ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε δχν ζπλεξγάηεο γηα ηελ δηνηθεηηθή, ηερληθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

ηνπ ΠΜΣ κε ηίηιν «Τερλνινγίεο Υπνινγηζκνχ θαη Γηθηχσλ», 

2. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 1933/07-03-17 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο, θαηφπηλ θιήξσζεο, 

3. ηηο αηηήζεηο ησλ θ.θ. Γ. Μειεηίνπ θαη Φ. Δπζηξαηίνπ γηα ρνξήγεζε αδείαο πξνθεηκέλνπ 

λα ηνπο αλαηεζεί πξφζζεηε απαζρφιεζε πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ ηνπο σξαξίνπ 

4. ην κε αξηζκ. πξση.: 2675/07-04-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνηείλνληαη νη αλαζέζεηο έξγνπ γηα ηελ ζέζε Α ζηνλ θ. Γ. Μειεηίνπ θαη γηα 

ηελ ζέζε Β ζηελ θ. Φ. Δπζηξαηίνπ  

θαη εηζεγείηαη 

ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 2675/07-

04-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έγθξηζε ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 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: 
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Ολνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Αληηθείκελν 
Δηάξθεηα 

ύκβαζεο 
Πνζό ύκβαζεο 

Γεψξγηνο Μειεηίνπ 
ΔΤΔΠ ηνπ 

Ιδξχκαηνο 

Γηνηθεηηθή θαη 

Τερληθή 

ππνζηήξημε 

ΠΜΣ 

21/04/2017 - 

29/09/2017 

Κφζηνο 2.400,00 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

λφκηκσλ θξαηήζεσλ – επηβαξχλζεσλ – 

θφξσλ – εηζθνξψλ θιπ, ζην ζχλνιν 

ηνπο πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 

θαζψο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή) 

Φσηεηλή Δπζηξαηίνπ 
ΓΠ ηνπ 

Ιδξχκαηνο 

Γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε 

ΠΜΣ 

21/04/2017 - 

29/09/2017 

Κφζηνο 1.200,00 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

λφκηκσλ θξαηήζεσλ – επηβαξχλζεσλ – 

θφξσλ – εηζθνξψλ θιπ, ζην ζχλνιν 

ηνπο πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 

θαζψο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή) 

Η Επηηξνπή Δηαρείξηζεο ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 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 Πξόεδξνο  
Αηγάιεσ, 11/04/2017 

 
Αθξηβέο απόζπαζκα 

Η Γξακκαηέαο 
 
 

Ι. Αλαζηαζάθνπ 

Σα κέιε Η Γξακκαηέαο  
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