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ΘΕΜΑ: Απφθαζε απνδνρήο απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

ηεο ππ’ αξηζκ. 121188/20-11-2019 πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

 

Η Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ πξση. 123076/10-12-2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζκ. 121188/20-11-2019 πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε δχν ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ κε δχν  εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΔΩΝ ΔΛΚΔ» (θσδηθφο έξγνπ 80511), κε ηελ 

κε αξηζκ. 07/10-12-2019 απφθαζή ηεο (Θέκα 8.4), 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 https://elke.uniwa.gr/ (απφ φπνπ πξνθχπηεη θαη ν ΑΓΑ 

ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απνδνρήο απνηειεζκάησλ). 

 

Η Αλαπιεξώηξηα Πξντζηάκελε ηεο Δηεύζπλζεο  

Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

 

Δξ Ισάλλα Γηαξέλε 

 

πλ.:1. Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 
        2. Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο 
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ  

ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΣΑΜΕΛΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΛΚΕ ΣΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΜΕ ΑΡ. 07/10-12-2019 

ην Αηγάιεσ, ζήκεξα 10-12-2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00, ζην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Αξραίνπ Διαηψλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο (αξ. πξση.: 122786/06-12-19) ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Ιδξχκαηνο, πξνζήιζαλ ζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ 

Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ. 

ηελ ζπλεδξίαζε απηή παξαβξίζθνληαη ηα αθφινπζα κέιε ηνπ Οξγάλνπ: 

1 Ισάλλεο Καιδέιιεο, Καζεγεηήο Πξφεδξνο 

2 Πέηξνο Καιαληψλεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Αληηπξφεδξνο 

3 Αζαλαζία Βαξβαξέζνπ, Καζεγήηξηα Μέινο 

4. Γξεγφξηνο Βιαζζάο, Καζεγεηήο Μέινο 

5. Γεψξγηνο Μπαλίιαο, Αλαπι. Καζεγεηήο Μέινο  

6. Παλαγηψηεο Παπαγέσξγαο, Καζεγεηήο Μέινο 

 

 

 

Απφ ηε πλεδξίαζε απνπζίαδε ην κέινο, θ.  Αξεηή Λάγηνπ, Καζεγήηξηα. 

ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη βάζεη ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4485/2017 

θαη ε Γξ Ισάλλα Γηαξέλε, Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Μνλάδαο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο, ζπκκεηέρνπζα ζηελ ζπλεδξίαζε ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

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

Ο Πξφεδξνο αθνχ δηαπίζησζε φηη ππάξρεη απαξηία, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο θαη 

έζεζε  ππφςηλ ησλ κειψλ ηα αθφινπζα  ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 
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Θέκα 8.4 – Απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ζύκθσλα κε ην κε αξίζκ. 123076/10-12-2019 

πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο αμηνιόγεζεο γηα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε δύν ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

κε δύν  εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΠΡΟΘΕΣΕ 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΕΩΝ ΕΛΚΕ» (θσδηθόο έξγνπ 80511). 

Επί ηνπ ζέκαηνο απηνύ ν Πξόεδξνο αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Σνλ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΛΚΔ φπσο απηφο εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 8/10-05-2018 

απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ΠΑ.Γ.Α. θαζψο θαη ηε κε αξ. 19/18-09-2018 

απφθαζε ηεο ίδηαο επηηξνπήο  κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε απηφο. 

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 121188/20-11-2019 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε δχν ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε δχν 

 εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΔΩΝ ΔΛΚΔ» (θσδηθφο έξγνπ 80511). 

3. Σελ ππ’ αξηζκ.: 12/09-10-2018 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.: 123076/10-12-2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο  

5. Οη ακνηβέο γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ αληίζηνηρε 

θαηεγνξία ακνηβψλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνηεινχλ επηιέμηκε δαπάλε. 

 

εηζεγείηαη πξνο ηα κέιε ηνπ Οξγάλνπ πεξί ιήςεσο απνθάζεσο επί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σα κέιε ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθάζηζαλ επί ηνπ ζέκαηνο, κε θαλεξή 

ςεθνθνξία, νκόθσλα ηα αθόινπζα:  

 

ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο – επηινγήο ησλ ππνςεθηνηήησλ 

ζχκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση.: 123076/10-12-2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ έγθξηζε 

ζχλαςεο δχν ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε δχν  εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ ζέζε 1 ζα παξέιζεη ε πξνζεζκία 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο ζηελ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο γηα ηελ ππνβνιή 

ελζηάζεσλ ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, σο αθνινχζσο: 

Αλάδνρνο: Επαγγειία Καπνπηζή 

Θέζε 1: Τπνζηήξημε ηεο Επηηξνπήο Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο (Εμσηεξηθόο 

ζπλεξγάηεο) 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

Πην αλαιπηηθά, ην έξγν απηφ ζα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

● πγθέληξσζε ζεκάησλ, έιεγρνο θαη ζχληαμε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο  

● Σήξεζε θαη ζχληαμε πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο  

● Κνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο  
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● χληαμε αιιεινγξαθίαο. δηαλνκήο ησλ απνθάζεσλ. 

● Σήξεζε ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

● Γηαξθήο επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο  

Δηάξθεηα ζύκβαζεο: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα δψδεθα κήλεο, κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ή αλαλέσζεο έσο ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ 

ζα ζπλαθζεί λέα ζχκβαζε 

Πνζό: : H ακνηβή κηθηά κεληαίσο ζα θαζνξίδεηαη βάζεη: i. ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ 

λ.4354/2015 (176 Α) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

(ΝΠΓΓ) θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) θαζψο θαη ησλ ΓΔΚΟ ηνπ θεθ. Α’ ηνπ λ. 3429/2005 (Α 314) θαη 

άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο» θαη ii. ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο κε αξ. πξση. 2/31029/ΓΔΠ/06.05.2016 (ΑΓΑ: 

ΩΛ9Η0ΝΜ) ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

Αλάδνρνο: Αηθαηεξίλε νπινπνύινπ 

Θέζε 2: Δηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Έξγσλ (Εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο) 

Αληηθείκελν: Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, εξεπλεηηθψλ έξγσλ, 

πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη άιισλ 

πξνγξακκάησλ 

Δηάξθεηα ύκβαζεο: Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα δψδεθα κήλεο, κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ή αλαλέσζεο έσο ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ 

ζα ζπλαθζεί λέα ζχκβαζε 

Πνζό ύκβαζεο (€): H ακνηβή κηθηά κεληαίσο ζα θαζνξίδεηαη βάζεη: i. ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ 

Β’ ηνπ λ.4354/2015 (176 Α) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

(ΝΠΓΓ) θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) θαζψο θαη ησλ ΓΔΚΟ ηνπ θεθ. Α’ ηνπ λ. 3429/2005 (Α 314) θαη 

άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο» θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο κε αξ. πξση. 2/31029/ΓΔΠ/06.05.2016 (ΑΓΑ: 

ΩΛ9Η-0ΝΜ) ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο». 

 

Αθξηβέο απφζπαζκα εθδνζέλ εθ ησλ πξαθηηθψλ ηεο απφ 0-12-19 ζπλεδξίαζεο ηνπ Δηδηθνχ 

Δπηακεινχο Οξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Αηηηθήο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

Γξ Ισάλλεο Κ. Καιδέιιεο 
Καζεγεηήο 

 Πνηίηζα ππξηνχλε 
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