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ΘΕΜΑ : Απόθαζε απνδνρήο απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο πξνηάζεσλ γηα ζύλαςε ζύκβαζεο 

κίζζσζεο έξγνπ ηεο ππ’ αξηζκ. 3258/10-05-2017 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

 
Η Επηηξνπή Εξεπλώλ ηνπ ΤΕΙ Αζήλαο, ιακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ αξηζ πξση. 4356/01-05-17 

πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 3258/10-05-2017 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε κίαο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε έλα κέινο ΔΠ ηνπ Ιδξύκαηνο, κε αληηθείκελν ηελ κεηάπησζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ππαξρόλησλ ζπζηεκάησλ ησλ ΠΜΣ ζην Κεληξηθό Μεραλνγξαθηθό Σύζηεκα ησλ 

γξακκαηεηώλ, κε ηελ κε αξηζκ. 20/12-06-17 απόθαζή ηεο, απνδέρεηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιόγεζεο. 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 
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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. 20/12-06-17 
Αηγάιεσ, ζήκεξα 12-06-17, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 κ.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. Ε. Γεσξγηάδνπ θαη ν θ. Ι. Σηαλνχδεο. 
Απφληεο: Δ. Βαιακφληε, Γ. Ληβαλφο, 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 κίαο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε έλα κέινο ΔΠ ηνπ 

Ιδξύκαηνο κε αληηθείκελν ηελ κεηάπησζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ππαξρόλησλ 

ζπζηεκάησλ ησλ ΠΜ ζην Κεληξηθό Μεραλνγξαθηθό ύζηεκα ησλ γξακκαηεηώλ, ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε – Σερληθή & πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε ησλ έξγσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ν ΕΛΚΕ» (θσδηθόο έξγνπ 80000) (Επηζη. Τπεπζ.: Π. Καιδήο). 

          Γηα ην όγδνν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηεο  Επηηξνπήο 

Δηαρείξηζεο ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ, ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 3258/10-05-2017 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε έλα κέινο ΓΠ ηνπ Ιδξχκαηνο κε αληηθείκελν ηελ κεηάπησζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ ησλ ΠΜΣ ζην Κεληξηθφ Μεραλνγξαθηθφ 

Σχζηεκα ησλ γξακκαηεηψλ, ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, 

2. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 3414/15-05-17 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο, θαηφπηλ θιήξσζεο, 

3. ην κε αξηζκ. πξση.: 4356/01-05-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνηείλεηαη ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ κνλαδηθνχ ππνςεθίνπ δηφηη δελ 

πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο θαη φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα 

ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο ηεο πξφζθιεζεο 

θαη εηζεγείηαη 

ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 4356/01-

05-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ απφξξηςε ηνπ κνλαδηθφ ππνςεθίνπ. 

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, 13/06/2017 
Αθξηβέο απόζπαζκα 

Η Γξακκαηέαο 
Ι. Αλαζηαζάθνπ 

Σα κέιε Η Γξακκαηέαο  
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