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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. 23/03-07-17 

Αηγάιεσ, ζήκεξα 03-07-17, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 κ.κ ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα 
πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ηνπ Σ.Δ.Ι. 
Αζήλαο ζε ζπλεδξίαζε, κε ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Π. Καιδή, ζηελ νπνία είλαη παξόληεο: ν 
Αληηπξόεδξνο ηεο ΔΓΔΛ, θ. . νύιεο θαη ηα κέιε θ.θ. Γ. Ληβαλόο, Ι. ηαλνύδεο θαη ν θ. Γ. 
Φνύληνο. 
Απόληεο: Δ. Βαιακόληε, Ε. Γεσξγηάδνπ 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Ιθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ.  
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

   

Θέκα 6
ν 

– Καηάζεζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο αμηνιόγεζεο γηα ηελ πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε κίαο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε έλαλ εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ «Αλάπηπμε - Σερληθή & πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη 

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

          Γηα ην έθην ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηεο  Επηηξνπήο 

Δηαρείξηζεο ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 1429/22-02-2017 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε κίαο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ κε έλαλ εμσηεξηθό ζπλεξγάηε γηα ηε ζέζε Πηπρηνύρνο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, 

ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε – Σερληθή & πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε ησλ 

έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ», 

2. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 1934/07-03-17 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο, θαηόπηλ θιήξσζεο, 

3. ην κε αξηζκ. πξση.: 5629/03-07-17 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ηνλ θ. Ρεληίθε Γεξάζηκν σο επηθξαηέζηεξν ππνςήθην 

πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ζην πιαίζην ηνπ 

παξαπάλσ έξγνπ. 

Η Επηηξνπή Δηαρείξηζεο ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ,   

νκόθσλα απνθαζίδεη, ιόγσ ησλ δεκνζηνλνκηθώλ πεξηνξηζκώλ θαη ζύκθσλα κε ηελ 

πξόζθιεζε όπνπ αλαθέξεηαη όηη «Ο ΔΛΚΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο, δελ αλαιακβάλεη θακία 

δέζκεπζε πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο, δεδνκέλνπ όηη επαθίεηαη ζηελ πιήξε δηαθξηηηθή ηνπ 

επρέξεηα ε ζύλαςε ή κε ζπκβάζεσλ», λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ ζύλαςε ζύκβαζεο 

κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πξόζθιεζεο. 
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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 Πξόεδξνο  
Αηγάιεσ, 05/07/2017 

 
Αθξηβέο απόζπαζκα 

Η Γξακκαηέαο 
 

Ι. Αλαζηαζάθνπ 

Σα κέιε Η Γξακκαηέαο  
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