
 1 

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 
Σπκβνπιίνπ ηνπ Ηδξύκαηνο, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ηνπ Τ.Δ.Η. 
Αζήλαο ζε ζπλεδξίαζε, κε ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Π. Καιδή, ζηελ νπνία είλαη παξόληεο: ν 
Αληηπξόεδξνο ηεο ΔΓΔΛ, θ. Σ. Σνύιεο θαη ηα κέιε θ.θ. Γ. Ληβαλόο, Η. Σηαλνύδεο θαη ν θ. Γ. 
Φνύληνο. 
Απόληεο: Δ. Βαιακόληε, Ε. Γεσξγηάδνπ 
Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Ηθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ.  
……………………………….………………………….……………………….………………………. 

Θέκα 25
ν 

– Καηάζεζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο αμηνιόγεζεο γηα ηελ πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε κίαο ζύκβαζεο 

παξνρήο λνκηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε – 

Σερληθή & πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε ησλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΕΛΚΕ» (θσδηθόο 

έξγνπ 80000) (Επηζη. Τπεύζ.: Π. Καιδήο). 

          Γηα ην εηθνζηό πέκπην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηεο  Επηηξνπήο 

Δηαρείξηζεο ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 4515/21-11-2016 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε κίαο ζύκβαζεο παξνρήο λνκηθώλ ππεξεζηώλ κε 

έλαλ λνκηθό ζύκβνπιν ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε – Τερληθή & Σπκβνπιεπηηθή 

Υπνζηήξημε ησλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ», 

2. ηελ κε αξηζκ. 36/05-12-16 απόθαζε ηεο ΔΓΔΛ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό Δπηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο,  

3. ηελ κε αξηζκ. 2/16-01-17 απόθαζε ηεο ΔΓΔΛ ζρεηηθά ηελ απνδνρή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 5106/16-12-16 

πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηεηλόηαλ γηα ηε ζέζε ηνπ 

Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ν θ. Η. Κνιιηόπνπινο, 

4. ηελ κε αξηζκ. 3/31-01-17 απόθαζε ηεο ΔΓΔΛ (ζέκα 10 εθηόο Ζ.Γ.) πνπ αθνξά ζηελ 

αλάθιεζε ηεο κε αξηζκ. 2/16-01-17 (ζέκα 3
ν
 εθηόο ΖΓ) απόθαζεο ηεο ΔΓΔΛ ζρεηηθά 

κε ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηελ παξαπνκπή ηνπ κε 

αξηζκ. πξση.: 5106/16-12-16 πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο ζηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζεί, 

5. ηελ κε αξηζκ. 12/10-04-17 (ζέκα 22) απόθαζε ηεο ΔΓΔΛ ζρεηηθά ηελ απνδνρή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 2683/07-04-17 

πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηεηλόηαλ γηα ηε ζέζε ηνπ 

Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ε θ. Π. Σππξνπνύινπ, 

6. ηηο ελζηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ από ηνπο ππνςεθίνπο, 
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7. ην κε αξηζκ. πξση.: 5383/30-06-17 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ε Δπηηξνπή απνθάζηζε ηελ αθύξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο λνκηθώλ ππεξεζηώλ 

θαη ηελ εθ λένπ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ, ώζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ ΔΛΚΔ  

θαη εηζεγείηαη 

ηελ απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο σο πξνο ηελ αθύξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο 

λνκηθώλ ππεξεζηώλ.  

Η Επηηξνπή Δηαρείξηζεο ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη κεηά από ζπδήηεζε νκόθσλα θάλεη δεθηή ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

 

 

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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