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ΘΕΜΑ : Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου της υπ’ αριθμ. 2824/22-07-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 
Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ πρωτ. 3648/03-10-16 

πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2824/22-7-2016 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη για τις ανάγκες του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με τίτλο «Γεωχωρικές 

Τεχνολογίες», με την με αριθμ. 27/10-10-16 απόφασή της, αποδέχεται τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτό και τους όρους της 

ως άνω πρόσκλησης. Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα 

(απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 

ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την ανάρτηση της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων 

στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την 

ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών 

http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el (από όπου προκύπτει και ο ΑΔΑ της σχετικής 

απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων). 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

 

Παναγιώτης Καλδής 

Καθηγητής 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  

   ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

      ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ  

ΑΡ. 27/10-10-16 

Αιγάλεω, σήμερα 10-10-16, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε στην αίθουσα 

Συμβουλίου του Ιδρύματος, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας σε συνεδρίαση, με την προεδρία του κ. Π. Καλδή, στην οποία είναι παρόντες: ο 

Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΛ, κ. Σ. Σούλης και τα μέλη κ.κ. Ε. Βαλαμόντε, Γ. Λιβανός, Ι. Σιανούδης, 

Γ. Φούντος και ο κ. Φ. Χανιώτης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ιφιγένεια Αναστασάκου, Προϊσταμένη της Γραμματείας 

Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. 

……………………………….………………………….……………………….………………………. 
Θέμα 3

ο
– Αποδοχή των αποτελεσμάτων του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης 

για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη 

για τις ανάγκες του ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 

Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» και 

έγκριση σύναψης σύμβασης έργου (Δ/ντής ΠΜΣ: Β. Παγούνης). 

          Για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της  Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, θέτει υπόψη των μελών: 

1. την με αριθμ. πρωτ. 2824/22-07-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 

έναν εξωτερικό συνεργάτη για την διοικητική – τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & 

Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες», 

2. την με αριθμ. πρωτ.: 2817/21-07-16 απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού σχετικά με την συγκρότηση της Επιτροπής 

αξιολόγησης, κατόπιν κλήρωσης, 

3. το με αριθμ. πρωτ.: 3648/03-10-16 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, βάσει του 

οποίου προτείνεται η ανάθεση έργου στην κ. Ευδοκία Καμπούρογλου 

και εισηγείται 

την αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.: 3648/03-

10-16 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και την έγκριση σύναψης σύμβασης έργου, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, με την προϋπόθεση ότι θα παρέλθει η προθεσμία 5 

ημερών για την υποβολή ενστάσεων χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις: 

Ονοματεπώνυμο Αντικείμενο Διάρκεια Σύμβασης 
Ποσό (συμπ. 

φόρων & νόμιμων 
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κρατήσεων) 

Ευδοκία 

Καμπούρογλου 

Διοικητική – 

τεχνική υποστήριξη 

12 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

10.500,00 € 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου και μετά από συζήτηση ομόφωνα κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Πρόεδρος της Επιτροπής και η Γραμματεία της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού να εκτελέσουν όλες τις ανωτέρω αποφάσεις που πήρε 

η Επιτροπή Ερευνών στην συνεδρία αυτή και πριν την επικύρωση του πρακτικού. 

 

Ο Πρόεδρος  
Αιγάλεω, 11/10/2016 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Η Γραμματέας 
 
 

Ι. Αναστασάκου 

Τα μέλη Η Γραμματέας  
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