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ΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ (Γ..) 

ΣΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ (ΔΠΙ) 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΣΗ 1.11.2019 

ΗΜΔΡΑ: ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΩΡΑ: 15.30΄ 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ: Οη θ.θ. Δπηχρηνο αξηδεηάθεο, Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο  

ππξίδσλ Μπφηθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  

Ρεβέθθα Παηδή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ  

Μαλψιεο Παπαηδαλάθεο, εθπξφζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Αζθαιηζηηθψλ 

Πξαθηφξσλ Βνξείνπ Διιάδνο  

 

ΑΠΟΝΣΔ: Οη θ.θ. Γεκήηξηνο Γθίλνγινπ, Καζεγεηήο, εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο  

Ινξδάλεο Διεπζεξηάδεο, Καζεγεηήο, εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Μαξία Παπιίδνπ, εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο  

 

 

ΠΑΡΔΤΡΔΘΗΚΔ: Η θα Γάθλε Κνπθνχηζε, σο γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

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

………………………………………………………………………………………….......

ΑΔΑ: ΩΔΕΨ469Β7Ι-ΑΓΞ



ΘΔΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ηελ 

αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ηνπ έξγνπ ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο, ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ εθαξκνγψλ Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην ΔΠΙ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4485/2017. 

 (Τπφςε ησλ κειψλ ηίζεληαη ηα ππ’ αξίζκ. Ι/25.10.2019 θαη ΙΙ/29.10.2019 

πξαθηηθά ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο). 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, αθνχ έιαβε ππφςε ηα παξαπάλσ θαη κεηά απφ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε, 

νκφθσλα 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Ι. Δγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ηελ 

αλάζεζε ζηνλ Θεφδσξν αξηθνχδε ηνπ έξγνπ ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο, ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ εθαξκνγψλ Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην ΔΠΙ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4485/2017, κε δηάζηεκα ζχκβαζεο απφ 

01/11/2019 κέρξη 31/12/2019 θαη κέγηζηε ζπλνιηθή ακνηβή ην πνζφ ησλ ηξηψλ 

ρηιηάδσλ επξψ (3.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θξαηήζεσλ, ησλ 

εηζθνξψλ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. Η εηζθνξά ηνπ εξγνδφηε, 

πνζνζηφ 17,88%, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα δχν επξψ θαη 

πελήληα νθηψ ιεπηψλ (432,58 €) ζα επηβαξχλεη ην ΔΠΙ.  

ΙΙ. Δγθξίλεη ηελ επηπιένλ δέζκεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ χςνπο ηεηξαθνζίσλ 

ηξηάληα δχν επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηψλ (432,58 €) γηα ηελ πιεξσκή 

ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ΔΓΛ 61 ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 γηα Ακνηβέο θαη Έμνδα 

Σξίησλ. 
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