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ΘΕΜΑ : Απόθαζη αποδοσήρ αποηελεζμάηυν αξιολόγηζηρ πποηάζευν για ζύνατη ζύμβαζηρ 

επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος ηηρ ςπ’ απιθμ. 6612/04-08-2017 ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ 

ενδιαθέπονηορ 

 
Η Επιηποπή Επεςνών ηος ΤΕΙ Αθήναρ, λαμβάνονηαρ ςπότη ηο ςπ’ απιθ ππυη. 7165/18-09-17 

ππακηικό αξιολόγηζηρ ηηρ Επιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ ςπ’ απιθμ. 6612/04-08-2017 

ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή πποηάζευν ππορ ζύνατη μίαρ ζύμβαζηρ 

επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος με έναν εξυηεπικό ζςνεπγάηη για ηην ςποζηήπιξη ηος εςπυπαφκού 

ππογπάμμαηορ Erasmus+ - ΣΠΟΥΔΕΣ, με ηην με απιθμ. 30/19-09-2017 απόθαζή ηηρ, αποδέσεηαι ηα 

αποηελέζμαηα ηηρ αξιολόγηζηρ και εγκπίνει ηη ζύνατη ζύμβαζηρ επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος 

ζύμθυνα με αςηό και ηοςρ όποςρ ηηρ υρ άνυ ππόζκληζηρ. 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 

Διασείπιζηρ ηος Ειδικού Λογαπιαζμού 

 

 

Παναγιώηηρ Καλδήρ 

Καθηγηηήρ 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Σςν.: Απόζπαζμα ΕΔΕΛ 

Σςν.: Ππακηικό Αξιολόγηζηρ 

 

 

ΑΔΑ: 7Η344691ΟΗ-ΙΣΙ



 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. 30/19-09-2017 

Αηγάιεσ, ζήκεξα 19-09-17, εκέξα Τξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ηνπ Τ.Δ.Ι. 
Αζήλαο ζε ζπλεδξίαζε, κε ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Π. Καιδή, ζηελ νπνία είλαη παξόληεο: ν 
Αληηπξόεδξνο ηεο ΔΓΔΛ, θ. Σ. Σνύιεο θαη ηα κέιε θ.θ. Δ. Βαιακόληε, Ε. Γεσξγηάδνπ, Γ. 
Ληβαλόο θαη ν θ Ι. Σηαλνύδεο. 
Απόληεο: Γ. Φνύληνο. 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Ιθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ. 
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

Θέμα 28
ο 

– Αποδοσή ηυν αποηελεζμάηυν ηος ππακηικού ηηρ Επιηποπήρ αξιολόγηζηρ 

για ηην ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή πποηάζευν ππορ 

ζύνατη μίαρ ζύμβαζηρ επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος για ηην ςποζηήπιξη ηος 

εςπυπαφκού ππογπάμμαηορ Erasmus+ - ΠΟΤΔΕ (κυδικόρ έπγος 80430) και έγκπιζη 

ανάθεζηρ (Επιζη. Τπεύθ.: Γ. Παναγιάπηρ). 

          Για ηο εικοζηό όγδοο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ο Ππόεδπορ ηηρ  Επιηποπήρ 

Διασείπιζηρ ηος Ειδικού Λογαπιαζμού, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 6612/04-08-2017 πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε κίαο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ - ΣΠΟΥΓΔΣ, 

2. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 6519/28-07-17 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο, θαηόπηλ θιήξσζεο, 

3. ην κε αξηζκ. πξση.: 7165/18-09-17 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνηείλεηαη γηα ηε ζέζε 80000-01 ν θ. Φ. Φώεο, 

4. ην γεγνλόο όηη ππεβιήζε κόλν κία πξόηαζε, νπόηε θαη δελ ππήξμε αλάγθε γηα ηελ 

αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ 

και ειζηγείηαι 

ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 7165/18-

09-17 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο θαη ηελ έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ονομαηεπώνςμο Ιδιόηηηα Ανηικείμενο 
Είδορ 

ζύμβαζηρ 

Διάπκεια 

ύμβαζηρ 
Ποζό ύμβαζηρ (€) 

Φξήζηνο Φώεο 
Δμσηεξηθόο 
Σπλεξγάηεο 

Γηνηθεηηθή 
Υπνζηήξημε 

ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο 

Σύκβαζε 
εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα 12 κήλεο 

Κόζηνο 20.000,00 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θόξσλ θαη ησλ 
λόκηκσλ θξαηήζεσλ θαη 

όισλ ησλ εηζθνξώλ 
ΔΦΚΑ εξγαδόκελνπ 

εξγνδόηε) 
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Η Επιηποπή Διασείπιζηρ ηος Ειδικού Λογαπιαζμού αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη κεηά από ζπδήηεζε νκόθσλα θάλεη δεθηή ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

Δμνπζηνδνηείηαη νκόθσλα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ λα εθηειέζνπλ όιεο ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο πνπ πήξε 

ε Δπηηξνπή Δξεπλώλ ζηελ ζπλεδξία απηή θαη πξηλ ηελ επηθύξσζε ηνπ πξαθηηθνύ. 

 

Ο Ππόεδπορ  
Αιγάλευ, 19/09/2017 

 
Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Η Γπαμμαηέαρ 
 

 
Ι. Αναζηαζάκος 

Σα μέλη Η Γπαμμαηέαρ  
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