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Σηλέυωνο : 210 5385174                     Ημερομηνία:  24/06/19 
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ΘΕΜΑ: Απφθαζε απνδνρήο απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

ηεο ππ’ αξηζκ. 107653/14-05-19 πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ην ππ’ αξηζ πξση. 109790/11-06-2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο 

ππ’ αξηζκ. 107653/14-05-19 πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δξεπλεηηθφ έξγν 

δηεξεχλεζεο ηεο βέιηηζηεο δηακφξθσζεο ζπζηήκαηνο ειεθηξνδίσλ γείσζεο θαισδίσζεο 

ζπλερνχο πςειήο ηάζεο (HVDC) γηα κεγάινπ κήθνπο δηαζπλδέζεηο Αηηηθήο-Κξήηεο» (θσδηθφο 

έξγνπ 80595), κε ηελ κε αξηζκ. 14/08-06-2019 απφθαζή ηεο (Θέκα 10.5), απνδέρεηαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξαθηηθνχ ηεο αμηνιφγεζεο θαη εγθξίλεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε 

απηφ θαη ηνπο φξνπο ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο. Ο Τπνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη 

έλζηαζε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα (απφθαζε απνδνρήο απνηειεζκάησλ) δηθαηνχηαη λα 

πξνζθχγεη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ηεο 

απφθαζεο απνδνρήο απνηειεζκάησλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα. Ο 

ππνςήθηνο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

ηζηνζειίδα http://elke.uniwa.gr/ (απφ φπνπ πξνθχπηεη θαη ν ΑΓΑ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

απνδνρήο απνηειεζκάησλ). 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
 
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΑΑΚΟΤ 
 

 

πλ.:1. Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

        2. Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο 
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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΛΚΕ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΜΕ ΑΡ. 14/18-06-2019 

ην Αηγάιεσ, ζήκεξα 18-06-2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00, ζηελ αίζνπζα Σειεδηάζθεςεο 

ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο 1, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο (Αγίνπ 

ππξίδσλνο, Αηγάιεσ), πξνζήιζαλ ζε ζπλεδξίαζε, ηα παξαθάησ κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ κε αξ. πξση.: 

288/25-04-18 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη κε ηελ κε αξηζκ. 25/13-

11-18 (ζ. 52ν) Πξάμε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη κεηά ηελ κε αξ. πξση.: 110004/13-06-

2019 Πξφζθιεζε: 

1. Γξακκαηή Πάληδηνπ Πξφεδξνο 

2. Κσλζηαληίλνο ηεξγίνπ 
Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο ηνπ Ησάλλε 

Καιδέιιε, Καζεγεηή, Αληηπξνέδξνπ 

3. Παλαγηψηεο Παπαγέσξγαο Καζεγεηήο, Μέινο 

4.  Ησάλλεο Βαιαήο 
Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο ηνπ Γεσξγίνπ 

Φνχληνπ, Καζεγεηή 

5. Γεκήηξηνο Σζειέο Καζεγεηήο, Μέινο 

6. Γεκήηξηνο Μάγνο  Καζεγεηήο, Μέινο 

7. Υαξίζηνο Αζεκφπνπινο Αλαπι. Καζεγεηήο, Μέινο 

8. Γεκήηξηνο ηαπξνπιάθεο Καζεγεηήο, Μέινο 

9. ππξίδσλ Ννκηθφο Αλαπι. Καζεγεηήο, Μέινο 

10. Γεψξγηνο Φαθνξέιιεο Αλαπι. Καζεγεηήο, Μέινο 

11. Γξεγφξηνο Βιαζζάο Καζεγεηήο,  Μέινο 

12. Αζαλαζία Βαξβαξέζνπ Καζεγήηξηα, Μέινο 

13. Αηθαηεξίλε Λπθεξίδνπ Καζεγήηξηα, Μέινο 

14. Υξπζνχια Σζίνπ Καζεγήηξηα, Μέινο 

15. Αλαζηαζία Καλέιινπ Καζεγήηξηα, Μέινο 

16. Παλαγηψηεο Καιδήο Καζεγεηήο, Μέινο 
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17. Διέλε Παηζνπιά Αλαπι. Καζεγήηξηα, Μέινο 

      

     Απνπζίαδαλ ηα κέιε θ.θ. Διέλε Πέηζα, Καζεγήηξηα, Κσλζηαληίλνο Πνιίηεο, Καζεγεηήο, 

Μάξηνο Βαιαβαλίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Γάθλε Κπξηάθε - Μάλεζε, Καζεγήηξηα, Γεψξγηνο 

Πηεξξάθνο, Καζεγεηήο, Πέηξνο Καιαληψλεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Σξπθαίλε ηδεξνπνχινπ - 

Καλέιινπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα, Εσή Γεσξγηάδνπ, Καζεγήηξηα, Αξεηή Λάγηνπ, Καζεγήηξηα, 

Ησάλλα Σδνληράθε, Καζεγήηξηα, Γεψξγηνο Παπαζαλαζίνπ, Καζεγεηήο. 

       ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη θαη ε θα Ηθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο 

Γηεχζπλζεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, 

βάζεη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4485/2017. 

       ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη θαη ε θα Διπίδα Πάβε, Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηεο πξψελ Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο, ρσξίο δηθαίσκα 

ςήθνπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4610/2019. 

      Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε θα Πνηίηζα ππξηνχλε, ππάιιεινο ηεο ΜΟΓΤ. 

 

Θέκα 10.5 – Απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ην κε αξίζκ. 109790/11-06-

2019 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο αμηνιόγεζεο γηα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε δύν ζπκβάζεσλ έξγνπ κε δύν εμσηεξηθνύο 

ζπλεξγάηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Εξεπλεηηθό έξγν δηεξεύλεζεο ηεο βέιηηζηεο 

δηακόξθσζεο ζπζηήκαηνο ειεθηξνδίσλ γείσζεο θαισδίσζεο ζπλερνύο πςειήο 

ηάζεο (HVDC) γηα κεγάινπ κήθνπο δηαζπλδέζεηο Αηηηθήο-Κξήηεο» (θσδηθόο έξγνπ 

80595), κε ΕΤ ηνλ θ. Γεώξγην Σζεθνύξα, Επηθ. Καζεγεηή ΠΑΔΑ. 

Η Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Εξεπλώλ θαη Δηαρείξηζεο ηνπ ΕΛΚΕ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Δπηηθήο Αηηηθήο ζέηεη ππφςε ησλ Μειψλ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 (Φ.Δ.Κ. 114/04-08-2017, η. Α΄) : «Οξγάλσζε θαη 

Λεηηνπξγία ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, Ρπζκίζεηο γηα ηελ Έξεπλα θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» 

θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 "Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ - απνδνρέο" . 

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 107653/14-05-19 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε δχν ζπκβάζεσλ έξγνπ κε δχν εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Δξεπλεηηθφ έξγν δηεξεχλεζεο ηεο βέιηηζηεο 

δηακφξθσζεο ζπζηήκαηνο ειεθηξνδίσλ γείσζεο θαισδίσζεο ζπλερνχο πςειήο ηάζεο 

(HVDC) γηα κεγάινπ κήθνπο δηαζπλδέζεηο Αηηηθήο-Κξήηεο» (θσδηθφο έξγνπ 80595) 

3. Σελ ππ’ αξηζκ.: 11/07-05-2019 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίζηεθε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο γηα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο 

πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ έξγνπ 

4. Σν κε αξηζκ. πξση.: 109790/11-06-2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο  
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5. Οη ακνηβέο γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ αληίζηνηρε 

θαηεγνξία ακνηβψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνηεινχλ επηιέμηκε δαπάλε. 

 

Ζ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα παξαπάλσ θαη 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ,  

α π ν θ α ζ ί δ ε η  ν κ ό θ σ λ α  

ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο – επηινγήο ησλ ππνςεθηνηήησλ 

ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 109790/11-06-2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ έγθξηζε 

ζχλαςεο δχν ζπκβάζεσλ έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, σο αθνινχζσο: 

Αλάδνρνο: Παλαγηώηα Δειεγηάλλε  

Θέζε 1: Μεραληθφο Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ΣΔ θαηεχζπλζεο Μεραλνινγίαο 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ:  

Δξεπλεηηθή κειέηε ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θπςέιεο θαπζίκνπ, ζην 

ππφ δηακφξθσζε νηθίζθν ειέγρνπ δηάηαμεο ειεθηξνδίσλ γείσζεο ζε απνκνλσκέλν ζχζηεκα.  

Δηάξθεηα ύκβαζεο: Απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο αλάζεζεο ζηε Γηαχγεηα έσο 30-09-

2019. 

Πνζό ζύκβαζεο: Κφζηνο 2.800,00 €  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ, ηπρφλ 

ΦΠΑ, ησλ θξαηήζεσλ θαη φισλ ησλ εηζθνξψλ ΔΦΚΑ εξγαδνκέλνπ – εξγνδφηε). 

Αλάδνρνο: ηακαηίλα - Ειέλε ακηώηε 

Θέζε 2:  Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ:  

Δξεπλεηηθή κειέηε θαηαλνκήο ηαρχηεηαο ζαιάζζηνπ λεξνχ κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία γχξσ 

απφ ηε ππφ δηακφξθσζε χθαιε θαηαζθεπή ειεθηξνδίσλ κε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε απφ 

ζθπξφδεκα πέξημ απηνχ πξνο εχξεζε κεραληθήο θαηαπφλεζεο θαη δηάρπζεο εθιπφκελσλ 

αεξίσλ ζε λεξφ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνδίσλ. Δπίιπζε ξνήο ζπκπηεζηνχ ξεπζηνχ 

CO2 ή αδξαλνχο αεξίνπ γηα θαηάζβεζε εγθαηαζηάζεσλ ππφ ηάζε νηθίζθνπ ειεθηξνδίσλ.  

Δηάξθεηα ύκβαζεο: Απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο αλάζεζεο ζηε Γηαχγεηα έσο 30-09-

2019. 

Πνζό ζύκβαζεο: Κφζηνο 1.400.00 €  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ, ηπρφλ 

ΦΠΑ, ησλ θξαηήζεσλ θαη φισλ ησλ εηζθνξψλ ΔΦΚΑ εξγαδνκέλνπ – εξγνδφηε). 
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ην ζεκείν απηφ, πεξί ψξα 12:00 θαη εθφζνλ δελ ππήξραλ άιια ζέκαηα πξνο 

ζπδήηεζε ιχεηαη ε πλεδξίαζε. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ  Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

Γξακκαηή Πάληδηνπ  Πνηίηζα ππξηνχλε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ν8Ι46Μ9ΞΗ-ΒΒΘ



 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ν8Ι46Μ9ΞΗ-ΒΒΘ



 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ν8Ι46Μ9ΞΗ-ΒΒΘ


		2019-06-24T14:13:47+0300
	Athens




