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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. 37/12-12-16 
Αηγάιεσ, ζήκεξα 12-12-16, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 09:00 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, Γ. Ληβαλφο θαη ν θ. Ι. 
Σηαλνχδεο. 
Απφληεο: Ε. Γεσξγηάδνπ, Γ. Φνχληνο. 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Ιθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

Θέμα 6
ο 

– Αποδοσή ηυν αποηελεζμάηυν ηος ππακηικού ηηρ Επιηποπήρ αξιολόγηζηρ 

για ηην ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή πποηάζευν ππορ 

ζύνατη δύο ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος ιδιυηικού δικαίος ζηο πλαίζιο ηος ΠΜ με 

ηίηλο «Διοίκηζη και Διασείπιζη Τπηπεζιών Τγείαρ και Κοινυνικήρ Φπονηίδαρ» (Δ/νηήρ 

ΠΜ: . ούληρ) και έγκπιζη αναθέζευν έπγος. 

          Για ηο έκηο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ο Ππόεδπορ ηηρ  Επιηποπήρ 

Διασείπιζηρ ηος Ειδικού Λογαπιαζμού, ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 4261/02-11-16 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε δχν ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε έλα κέινο Γ.Π. ηνπ Ιδξχκαηνο θαη έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ ΠΜΣ κε ηίηιν «Γηνίθεζε 

θαη Γηαρείξηζε Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο», 

2. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 4430/15-11-16 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο, θαηφπηλ θιήξσζεο, 

3. ην κε αξηζκ. πξση.: 4762/21-10-16 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ πξνηείλνληαη νη αλαζέζεηο έξγνπ ζηνπο θ.θ. Νάηζε Φξπζφζηνκν θαη Ισάλλα 

Εάξα, 

4. ην γεγνλφο φηη ππνβιήζεθε κφλν κία πξφηαζε αλά ζέζε, νπφηε θαη δελ ππήξμε 

αλάγθε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ 

και ειζηγείηαι 

ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 4762/21-

10-16 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έγθξηζε ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Ονομαηεπώνςμο Ιδιόηηηα Ανηικείμενο 
Διάπκεια 

ύμβαζηρ 

Ποζό 

ύμβαζηρ (€) 

(ζπκπ. Φφξσλ 

& λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ) 

Νάηζεο 

Φξπζφζηνκνο 

Δμσηεξηθφο 
Σπλεξγάηεο 

Γηνηθεηηθν-

ηερληθή 

ππνζηήξημε  

12/12/2016 έσο 

28/02/2018 
2.400,00 € 

Ισάλλα Εάξα 
ΓΠ ηνπ 

Ιδξχκαηνο 

Γηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε  

19/06/2017 έσο 

28/02/2018 
1.500,00 € 

Η Επιηποπή Διασείπιζηρ ηος Ειδικού Λογαπιαζμού αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη κεηά απφ ζπδήηεζε νκφθσλα θάλεη δεθηή ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

Σεκεηψλεηαη φηη ε αλάζεζε ζηελ  θ. Ισάλλα Εάξα γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

πξνζθνκηζηεί ε απαξαίηεηε άδεηα απαζρφιεζεο. 

 

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, 12/12/2016 

 
Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Η Γπαμμαηέαρ 
 
 

Ι. Αναζηαζάκος 

Σα μέλη Η Γπαμμαηέαρ  
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