
 

 

Ακινα, 03/02/2021 

  Αρ. Πρωτ: 4766 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ω Ν  

 

Τησ 3ησ Συνεδρίασ τησ 03/02/2021 τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν και Διαχείριςησ του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Γ.Π.Α. [μζςω τηλεδιάςκεψησ ςφμφωνα με το Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), 

άρθρο 53 παρ. 7].  

 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ:                       Kωνςταντίνα Κατςιμπρινάκθ 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΕΩ   

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………….. 

8. Προμικειεσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προςκλιςεισ Φυςικϊν Προςϊπων ςε ζργα 

9. ………………………………………………………………………………………. 

13. Διάφορα 

 

Η Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ αποφαςίηει και εγκρίνει ομόφωνα το παρακάτω κζμα 

πλθν των περιπτϊςεων που μζλοσ τθσ Επιτροπισ εμπλζκεται ωσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ι με 

οποιαδιποτε άλλθ ιδιότθτα ςε κάποιο από αυτά. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το ενδιαφερόμενο 

μζλοσ απζχει τθσ ψθφοφορίασ. 

 

ΘΕΜΑ  8.2.Β: Πρακτικά Αξιολόγθςθσ Προςκλιςεων Φυςικϊν Προςϊπων 

 

Η Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ ζχοντασ υπόψθ:  

 

α) Σισ διατάξεισ του άρκρου 66 παρ.1 & 2 του Νόμου Τπ. Αρικμ. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-

2017), όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει. 

β) Σα ςχετικά ζγγραφα των Επιςτθμονικϊν Τπευκφνων. 

γ) To άρκρο 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπωσ αυτό ιςχφει, και τθν με αρικμ. 

Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Βϋ3400). 

δ) Σθ ςχετικι ειςιγθςθ του Προζδρου τθσ Επιτροπισ κου τ. Ζωγραφάκθ, Κακθγθτι. 

ΠΑΡΟΝΣΕ: 

 

 

 

1. ταφροσ Ζωγραφάκθσ, Πρόεδροσ 

2. Ελζνθ Μιλιου, μζλοσ 

3. Ευκυμία Σςακαλίδου, μζλοσ 

4. Εμμανουιλ Φλεμετάκθσ, μζλοσ 

5. Γεϊργιοσ Ευκυμίου, μζλοσ 

6. Παναγιϊτθσ Σριβζλλασ, μζλοσ 

7. Ανδρζασ Δριχοφτθσ, μζλοσ 

8. Π. Ρεκλείτθσ, αν. μζλοσ (ςυμμετείχε χωρίσ δικαίωμα ψιφου) 

ΑΔΑ: Ψ4ΣΡ46Ψ8Ζ6-5ΝΒ



ε) Σθν υπ’ αρικμόν πρωτ. 4045/28-01-2021 υπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) του 

κ. Μπζηου Παςχάλθ με τθν οποία δθλϊνει ότι δεν αποδζχεται τθ κζςθ νυχτερινοφ φφλακα 

που κατζλαβε με τθ υπ’ αρικμόν πρωτ. 36448/08-12-2020 πρόςκλθςθ ςφμφωνα με τθν 

ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ με αρ. πρωτ. 3316/22-01-2021 και τθν προςωρινι 

απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ με αρ. πρωτ. 3502/26-01-2021, 

 

αποφαςίηει και εγκρίνει ομόφωνα: 

 

Η Επιτροπι ενζκρινε τθν οριςτικι επιλογι και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ οριςμζνου 
χρόνου του κ. Παςςαρι Γεϊργιου ωσ μοναδικοφ πλζον υποψθφίου τθσ υπ’ αρικμόν πρωτ. 
36448/08-12-2020 πρόςκλθςθσ για τθν κάλυψθ μίασ (1) κζςθσ Νυχτερινοφ Φφλακα των 
χϊρων του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο «Κάλυψθ 
εκτάκτων αναγκϊν για τθ ςτρατθγικι, τθν ανάπτυξθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία του ΓΠΑ» 
με Κωδικό ΕΛΚΕ 20.0430 και Επιςτ. Τπεφκυνο τον κ. τ. Ζωγραφάκθ, Κακθγθτι για 
διάςτθμα ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ με δυνατότθτα ανανζωςθσ ι παράταςθσ μετά από 
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και εφόςον υπάρχει θ 
απαιτοφμενθ πίςτωςθ ςτο ζργο, χωρίσ τθ διενζργεια νζασ Πρόςκλθςθσ, μζχρι τθν 
θμερομθνία λιξθσ του ζργου, μετά το πζρασ των πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν για τυχόν 
ενςτάςεισ των προςωρινϊν αποτελεςμάτων. 
 
H αμοιβι του δικαιοφχου ανά μινα κα κακορίηεται βάςει: 

α) των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α) «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των 
υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α) πρϊτου και 
δεφτερου βακμοφ, των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικοφ Δικαίου (ΝΠΙΔ) 
κακϊσ και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλεσ μιςκολογικζσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει  

β) των ςχετικϊν οδθγιϊν με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ /6.5.2016 (ΑΔΑ ΩΛ9Η-0ΝΜ) του 
Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ», όπωσ ιςχφουν και  

γ) του άρκρου 21 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17Αϋ/15.2.2017), όπωσ ιςχφει. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ         Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

            . ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ                                                         Κ. ΚΑΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ  

 

 

 

Ακριβζσ Απόςπαςμα Πρακτικϊν Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ 

Ακινα, 03/02/2021 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. 

   

 

Κ. ΚΑΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ 

ΑΔΑ: Ψ4ΣΡ46Ψ8Ζ6-5ΝΒ
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