
 1 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 
ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.)ΑΘΗΝΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΔ  
ΑΡ. 32/05-10-2017 

Αηγάιεσ, ζήκεξα 05-10-17, εκέξα Πέκπηε 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.θ. Δ. Βαιακφληε, Γ. Ληβαλφο θαη ν θ. Ι. 

Σηαλνχδεο.  

Απφληεο: Ε. Γεσξγηάδνπ, Γ. Φνχληνο 

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Μαξία Αγγεινπνχινπ, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ 

Τκήκαηνο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ. 

Θέμα 22
ο 

– Καηάθεζη ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ζσεηικά με εξέηαζη 

ένζηαζηρ ςποτηθίος για ηην θέζη Β ηηρ 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 Δκπαίδεςζη» (κυδικόρ ΠΜ 80416) (Γ/νηπια ΠΜ: Δςζηαθία 

Παπαγευπγίος). 

          Για ηο εικοζηό δεύηεπο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ο Ππόεδπορ ηηρ  Δπιηποπήρ 

Γιασείπιζηρ ηος Διδικού 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, 

4. ηελ κε αξ. 30/19-09-17 (ζέκα 26
ν
) απφθαζε ηεο ΔΓΔΛ ζρεηηθά κε 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, 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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5. ηελ έλζηαζε (αξ. πξση. 7554/28-09-17) πνπ θαηέζεζε ε θ. Π. Παπαδεκεηξίνπ ε 

νπνία ήηαλ ππνςήθηα γηα ηελ ζέζε Β, 

6. ην κε αξηζκ. πξση.: 7702/03-10-17 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ε επηηξνπή εκκέλεη ζηελ αξρηθή ηεο αμηνιφγεζε θαη εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ ζηνλ θ. θ. Ξ. Παπαγεσξγίνπ  

Η Δπιηποπή Γιασείπιζηρ ηος Διδικού Λογαπιαζμού αθνχ έιαβε ππφςε ηα παξαπάλσ  θαη 

κεηά απφ ζπδήηεζε νκφθσλα εγθξίλεη ην κε αξηζκ. πξση.: 7702/03-10-17 πξαθηηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε έξγνπ ζηνλ θ. θ. Ξ. Παπαγεσξγίνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Ονομαηεπώνςμο Ιδιόηηηα Ανηικείμενο 
Δίδορ 

ζύμβαζηρ 

Γιάπκεια 

ύμβαζηρ 
Ποζό ύμβαζηρ (€) 

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) 

 

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, 06/10/2017 

 
Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Η Γπαμμαηέαρ 
 

Μ. Αγγελοπούλος 

Σα μέλη Η Γπαμμαηέαρ  
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