
 
                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης  

ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.       Ημερομηνία: 27/11/2019 
14o χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών      Α.Π.: 8976/2019 
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.:  2310 474 564 
Fax:  2310 474 569 
E-mail:  rc@ihu.edu.gr        

                                                                    Προς: 
 

o Τη Μονάδα Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης 

o Τον ΕΥ του έργου 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων  για την υπ’ αριθμ 42847/2019 για 

τη Νομική Υποστήριξη Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ [ΕΥ Τζιώνας Παναγιώτης, ΚΕ 80435]  

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος, στη  συνεδρίαση με αριθμό 15/25.11.2019 Θέμα 6.3,  λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Το νόμο 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις, 

β) Τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

γ) Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

δ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 42847/31-10-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 

ΩΒ9Δ46ΨΖ3Π-0ΕΠ), 

ε) Τα με αριθμ. πρωτ. 43646/19-11-2019 και 43937/21-11-2019 πρακτικά αξιολόγησης (1ο και 

2ο αντίστοιχα)  τα οποία προσκόμισε συνοδευόμενα από την εισήγηση στη ΜΟΔΥ του 

ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. ο ΕΥ του έργου και Προέδρος της Ε.Ε.Δι. κ. Τζιώνας Παναγιώτης, 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

ομόφωνα αποφασίζει 

α) την έγκριση του 1ου και 2ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 

42847/31-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
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«Oικονομική και Διοικητική Υποστήριξη προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ της Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολης», ως ακολούθως: 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 Φαρίνης Ιωάννης του 

Αστερίου 

Η νομική υποστήριξη υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού 

Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.  

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

1. Μελέτη, παρακολούθηση, επεξεργασία και προσαρμογή των 

διαδικασιών του ΕΛΚΕ στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Έλεγχο και επεξεργασία Διακηρύξεων Διαγωνισμών 

Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

3. Έλεγχο και επεξεργασία Διακηρύξεων Διαγωνισμών 

Μισθώσεων.  

4. Νομική υποστήριξη των Επιτροπών διεξαγωγής 

Διαγωνισμών και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

5. Έλεγχο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

ανάθεση έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες, νομικός έλεγχος 

και απάντηση σχετικών ενστάσεων. 

6. Έλεγχο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, νομικός 

έλεγχος και απάντηση σχετικών ενστάσεων. 

7. Σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων και εισηγήσεων για 

την απάντηση ερωτημάτων της Επιτροπής Διαχείρισης του 

Ειδικού Λογαριασμού. 

8. Σύνταξη, επεξεργασία και έλεγχο συμβατικών κειμένων. 

9. Σύνταξη, επεξεργασία και έλεγχο Κανονισμών και 

Οργανισμών του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας. 

10. Σύνταξη έγγραφης αναφοράς ως προς το εκτελεσθέν έργο. 

 

β) Την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου Επιστημονικού Προσωπικού για την 

νομική υποστήριξη υπηρεσιών του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ με τον κ. Ιωάννη Φαρίνη του Αστερίου (υπό 

την αίρεση της μη υποβολής ενστάσεων), διάρκειας από 01/01/2020 έως 31/12/2020 έναντι 

συνολικής κατ’ αποκοπή αμοιβής για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου τριάντα 

δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (32.400 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των 

νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Η παρούσα απόφαση επέχει θέση και ισχύ περίληψης και είναι αναρτητέα στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. α΄ του ν. 4325/2015 η οποία ορίζει 

ότι «3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών 
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προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, 

αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια».  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 

 

Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας 
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