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ΘΕΜΑ : Απόθαζη αποδοσήρ αποηελεζμάηυν αξιολόγηζηρ πποηάζευν για ζύνατη δύο 

ζςμβάζευν ηηρ ςπ’ απιθμ. 6699/28-08-2017 ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ 

 
Η Δπιηποπή Δπεςνών ηος ΤΔΙ Αθήναρ, λαμβάνονηαρ ςπότη ηο ςπ’ απιθ ππυη. 7156/18-09-17 

ππακηικό αξιολόγηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ ςπ’ απιθμ. 6699/28-08-2017 

ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή πποηάζευν ππορ ζύνατη δύο ζςμβάζευν με 

δύο (2) εξυηεπικούρ ζςνεπγάηερ για ηιρ ανάγκερ ηος ΠΜΣ με ηίηλο «Παιδαγυγικά μέζυ Καινοηόμυν 

Πποζεγγίζευν, Τεσνολογίερ και Δκπαίδεςζη», με ηην με απιθμ. 30/19-09-2017 απόθαζή ηηρ, 

αποδέσεηαι ηα αποηελέζμαηα ηηρ αξιολόγηζηρ και εγκπίνει ηη ζύνατη ζςμβάζευν ζύμθυνα με αςηό και 

ηοςρ όποςρ ηηρ υρ άνυ ππόζκληζηρ. Ο Υποτήθιορ πος επιθςμεί να ςποβάλει ένζηαζη ζσεηικά με ηο 

αποηέλεζμα (απόθαζη αποδοσήρ αποηελεζμάηυν) δικαιούηαι να πποζθύγει ζηην Δπιηποπή Δπεςνών 

ενηόρ 5 επγάζιμυν ημεπών για ηην Θέζη Β από ηην ανάπηηζη ηηρ απόθαζηρ αποδοσήρ 

αποηελεζμάηυν ζηον ιζηόηοπο ηος ππογπάμμαηορ Γιαύγεια. Ο ςποτήθιορ έσει ςποσπέυζη να 

ενημεπώνεηαι για ηην ανάπηηζη ηυν αποηελεζμάηυν από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνών 

http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el (από όπος πποκύπηει και ο ΑΓΑ ηηρ ζσεηικήρ 

απόθαζηρ αποδοσήρ αποηελεζμάηυν). 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Δπιηποπήρ 

Γιασείπιζηρ ηος Διδικού Λογαπιαζμού 

 

 

Παναγιώηηρ Καλδήρ 

Καθηγηηήρ 
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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. 30/19-09-2017 

Αηγάιεσ, ζήκεξα 19-09-17, εκέξα Τξίηε 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 Η. Σηαλνχδεο. 
Απφληεο: Γ. Φνχληνο. 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Ηθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

Θέμα 26
ο 

– Αποδοσή ηυν αποηελεζμάηυν ηος ππακηικού ηηρ Επιηποπήρ αξιολόγηζηρ 

για ηην ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή πποηάζευν ππορ 

ζύνατη ζςμβάζευν με δύο εξυηεπικούρ ζςνεπγάηερ για ηιρ ανάγκερ ηος ΠΜ με ηίηλο 

«Παιδαγυγικά μέζυ Καινοηόμυν Πποζεγγίζευν, Σεσνολογίερ και Εκπαίδεςζη» 

(κυδικόρ ΠΜ 80416) και έγκπιζη αναθέζευν (Δ/νηπια ΠΜ: Εςζηαθία Παπαγευπγίος). 

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

Διασείπιζηρ ηος Ειδικού Λογαπιαζμού, ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 6699/28-08-2017 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε δχν εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΜΣ κε ηίηιν «Παηδαγσγηθά κέζσ Καηλνηφκσλ Πξνζεγγίζεσλ, 

Τερλνινγίεο θαη Δθπαίδεπζε», 

2. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 6518/28-07-17 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο, θαηφπηλ θιήξσζεο, 

3. ην κε αξηζκ. πξση.: 7156/18-09-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ζέζε Α ν θ. Σ. Μεηξφπνπινο θαη γηα ηελ ζέζε Β ν θ. Ξ. 

Παπαγεσξγίνπ  

και ειζηγείηαι 

ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 7156/18-

09-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έγθξηζε ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα 

κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παξέιζεη ε πξνζεζκία 5 εξγάζηκσλ 

εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο, γηα ηελ 

ππνβνιή ελζηάζεσλ ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο: 
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Ονομαηεπώνςμο Ιδιόηηηα Ανηικείμενο 
Είδορ 

ζύμβαζηρ 

Διάπκεια 

ύμβαζηρ 
Ποζό ύμβαζηρ (€) 

Σππξίδσλ 

Μεηξφπνπινο 

Δμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο 

Τερληθή θαη 

Γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε 

Σχκβαζε 

εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή 

ηεο 

ζχκβαζεο 

θαη γηα 12 

κήλεο 

H ακνηβή κηθηά κεληαίσο ζα 
θαζνξίδεηαη βάζεη: i. ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ λ.4354/2015 

(176 Α) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ 
ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
(Ο.Τ.Α) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

βαζκνχ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
Γεκνζίνπ (ΝΠΓΓ) θαη Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ (ΝΠΗΓ) θαζψο θαη ησλ ΓΔΚΟ 
ηνπ θεθ. Α’ ηνπ λ. 3429/2005 (Α 314) 
θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο» θαη 
ii. ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο κε αξ. πξση. 

2/31029/ΓΔΠ/06.05.2016 (ΑΓΑ: 
ΩΛ9ΣΖ-0ΝΜ) ηνπ Γεληθνχ 
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

Ξελνθψλ 

Παπαγεσξγίνπ 

Δμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο 

Γηνηθεηηθή- 

Σπκβνπιεπηηθή  

θαη 

Γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε 

Σχκβαζε 

κίζζσζεο 

έξγνπ 

ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή 

ηεο 

ζχκβαζεο 

θαη γηα 12 

κήλεο 

Κφζηνο 15.000,00 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ 

θαη ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη φισλ 

ησλ εηζθνξψλ ΔΦΚΑ εξγαδφκελνπ 

εξγνδφηε) 

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, 19/09/2017 

 
Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Η Γπαμμαηέαρ 
 

 
Ι. Αναζηαζάκος 

Σα μέλη Η Γπαμμαηέαρ  
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