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ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεωλ θαηά ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο 
ππ’αξηζκ. 3/2016 – MIS 5000490 ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Οξηδόληηεο 
Παξεκβάζεηο Δζληθήο Δκβέιεηαο» -  Τπνέξγν 1 «Δπίβιεψε / Παξαθνινύζεζε θαη ζπληνληζκόο 
ηωλ Γνκώλ ηνπ δηθηύνπ γηα ηελ πξόιεψε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο θαηά ηωλ 
γπλαηθώλ» κε θωδηθό ΟΠ 5000490 ζην Δ.Π. «Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ Σνκέα 2014-2020». 
 

 

 
ΑΠΟΥΑΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..) του Κ.Ε.Θ.Ι. κατϊ την 372η ςυνεδρύαςό του ςτισ 22.02.2017 κατϊ 
τη ςυζότηςη του υπ’αριθμ. 9ου θϋματοσ τησ ημερόςιασ διϊταξησ και ϋχοντασ υπόψη:  

1. Σισ διατϊξεισ των ϊρθρων 2 και 3 τησ υπ΄αριθμ. 219/06.02.1995  απόφαςησ του Τπουργού 
Προεδρύασ τησ Κυβϋρνηςησ «Καθοριςμόσ αποφαςιςτικών, ςυλλογικών και μονομελών 
οργϊνων διούκηςησ του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ» (Υ.Ε.Κ. 79/Β΄/ 
07.02.1995), όπωσ ιςχύουν ςόμερα. 

2. Σην υπ’αριθμ.οικ. 11336/02.04.2015 απόφαςη του Τπουργού Εςωτερικών και Διοικητικόσ 
Αναςυγκρότηςησ περύ ςυγκρότηςησ του Διοικητικού υμβουλύου του Κϋντρου Ερευνών 
για Θϋματα Ιςότητασ (ΚΕΘΙ) - (Υ.Ε.Κ. 226/ΤΟΔΔ/07.04.2015) και την υπ’αριθμ. 
37745/23.11.2016 απόφαςη του Τπουργού Εςωτερικών περύ διοριςμού νϋων μελών του 
Δ.. του Κ.Ε.Θ.Ι. (Υ.Ε.Κ. 648/ΤΟΔΔ/30.11.2016). 

3. Σην υπ’αριθμ. πρωτ. 344/24-03-2016 – ΑΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ Απόφαςη Ένταξησ τησ 
πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ για την καταπολϋμηςη τησ βύασ κατϊ 
των γυναικών» με κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-
2020». 

4. Σην Απόφαςη Τλοπούηςησ με ύδια μϋςα τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ 
Εμβϋλειασ» - Τποϋργο 1 «Επύβλεψη / Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του 
δικτύου για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών» - 
ΑΔΑ: ΧΣΠΒΟΡ9Ζ-0ΚΜ. 

5. Σην υπ’αριθμ. 3/2016 - MIS 5000490 (ΑΔΑ: ΨΘΣΤΟΡ9Ζ-92Ι) Πρόςκληςη Εκδόλωςησ 
Ενδιαφϋροντοσ για τη ςύναψη ςυνολικϊ πϋντε (5) ςυμβϊςεων μύςθωςησ ϋργου ςτο 
πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ» -  Τποϋργο 1 
«Επύβλεψη / Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου για την πρόληψη 
και την καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών» με κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο 
Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020». 

6. Σην υπ’ αριθμ. 366/05.10.2016/θϋμα 5β (ΑΔΑ: ΨΟ8ΛΟΡ9Ζ-ΗΓΑ)  απόφαςη του 
Διοικητικού υμβουλύου του Κ.Ε.Θ.Ι. με την οπούα ορύςθηκε η Επιτροπό Διενϋργειασ και 
Αξιολόγηςησ τησ υπ’αριθμ. 3/2016 – MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ 
Ενδιαφϋροντοσ. 

7. Σην υπ’αριθμ. 369/18.01.2017/θϋμα 5ο (ΑΔΑ: 6ΔΞ6ΟΡ9Ζ-ΧΞΛ) απόφαςη του Δ.. με την 
οπούα εγκρύθηκαν ςτο ςύνολό τουσ και με την αιτιολογύα που αναγρϊφονται ςε αυτϊ, τα 
υπ’αριθμ. 1/28-11-2016, 2/13-12-2016 και 3/17-01-2017 Πρακτικϊ τησ Επιτροπόσ 
Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ τησ υπ’αριθμ. 3/2016 - MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ 
Ενδιαφϋροντοσ με τουσ επιςυναπτόμενουσ πύνακεσ απορριπτϋων και κατϊταξησ. 
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8. Σισ ςυνολικϊ τϋςςερισ (4) ενςτϊςεισ που κατατϋθηκαν κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ 
υπ’αριθμ. 3/2016 – MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 

9. Σην υπ’αριθμ. 370/01.02.2017/θϋμα 6ο – ΑΔΑ: 656ΛΟΡ9Ζ-ΨΣ4/07-02-2017) απόφαςη του 
Δ.. περύ οριςμού Επιτροπόσ Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 3/2016 – 
MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 

10. Σο από 10-02-2017 Πρακτικό τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ 
υπ’αριθμ. 3/2016 – MIS 5000490, όπωσ αυτό κατατϋθηκε ςτο Δ.. προσ ϋγκριςη. 
 

ΟΜΟΥΩΝΩ ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 
 

Εγκρύνει ςτο ςύνολό του και με την αιτιολογύα που αναγρϊφεται ςε αυτό, το από 10-02-2017 
Πρακτικό τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 3/2016 – MIS 
5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 
 
 

 
 
 Η παρούςα απόφαςη επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
 

Αθόνα, 15-03-2017 
Η ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. 

ΕΙΡΗΝΗ – ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΔΑ: 6Υ3ΒΟΡ9Ζ-ΝΔ1



 

 
 

 

 1ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

τησ υπ’αριθμ. 3/2016 – MIS 5000490 

Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ 

για τθ ςφναψθ ςυνολικά πζντε (5) ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Οριηόντιεσ Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ» - Τποζργο 

1 «Επίβλεψθ / Παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ των Δομϊν του δικτφου για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν» με 

κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα2014-2020». 

(Αρ.Πρωτ.: 38866/05-10-2016 -  ΑΔΑ:ΩΘΣΤΟΡ9Ζ-921) 
 

ήκεξα, Παραζκεσή 10 Φεβροσαρίοσ2017 θαη ώξα 10.3 0 ζηελ έδξα ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 

Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Κέληξν Δξεπλώλ γηα Θέκαηα Ηζόηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.) επί ηεο 

νδνύ Υαξ. Σξηθνύπε 51 & Βαιηεηζίνπ, ζπλεδξίαζε ε Επιηροπή Ενζηάζεων καηά ηων 

αποηελεζμάηων ηης σπ’αριθμ. 3/2016 – MIS 5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο,  γηα ηε 

ζύλαςε ζπλνιηθά πέληε (5) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο 

«Οξηδόληηεο Παξεκβάζεηο Δζληθήο Δκβέιεηαο» -  Τπνέξγν 1 «Δπίβιεςε / Παξαθνινύζεζε θαη 

ζπληνληζκόο ησλ Γνκώλ ηνπ δηθηύνπ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο θαηά 

ησλ γπλαηθώλ» κε θσδηθό ΟΠ 5000490 ζην Δ.Π. «Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ Σνκέα 2014-2020», κε 

ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηης σπ’αριθμ. 3/2016 – 

MIS 5000490 Πρόζκληζης Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος,  γηα ηε ζύλαςε ζπλνιηθά πέληε (5) 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Οξηδόληηεο Παξεκβάζεηο Δζληθήο 

Δκβέιεηαο» -  Τπνέξγν 1 «Δπίβιεςε / Παξαθνινύζεζε θαη ζπληνληζκόο ησλ Γνκώλ ηνπ δηθηύνπ γηα ηελ 

πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ» κε θσδηθό ΟΠ 5000490 ζην 

Δ.Π. «Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ Σνκέα 2014-2020». 

 

Ζ αλσηέξσ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ππ’αξηζκ. 3/2016 – MIS 5000490 

Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ππ’αξηζκ. 3/2016 – MIS 5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο νξίζηεθε 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 370/01.02.2017/ζέκα 6ν (ΑΓΑ: 656ΛΟΡ9Ε-ΧΣ4/07-02-2017) απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κ.Δ.Θ.Η θαη απαξηίδεηαη από ηνπο θάησζη: 

 

ΑΔΑ: 6Υ3ΒΟΡ9Ζ-ΝΔ1



 

 
 

1. Παπάδογλοσ Αγγελική, Μέλος ηοσ Δ.Σ., ως Πρόεδρος ηες Επιηροπής. 

2. Μάρκος Χαηδεζάββας, Ειδικός Σσνεργάηες ηοσ ΚΕΘΙ ως ηακηικό μέλος. 

3. Μάρε Ειρήνε, σπάλλελος ΙΔΑΧ ηοσ ΚΕΘΙ (ΠΕ Ψστολόγων) ως ηακηικό μέλος. 

   

Καζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 370/01.02.2017/ζέκα 6ν 

(ΑΓΑ: 656ΛΟΡ9Ε-ΩΣ4/07-02-2017) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Δ.Θ.Ι., αζθεί λόκηκα ε θ. Αγγειηθή 

Παπάδνγινπ.  

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε θαηά λόκν πξνβιεπόκελε απαξηία ηεο Δπηηξνπήο [επξέζεζαλ παξόληα ηξία (03) 

κέιε] θαη θξίζεθε σο λόκηκε ε ζπγθξόηεζε θαη ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, ε Πξόεδξνο θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

Αθνύ ειήθζεζαλ ππόςε από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ: 

 

α/ νη δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ. 3/2016 – MIS 5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο,  γηα ηε 

ζύλαςε ζπλνιηθά πέληε (5) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο 

«Οξηδόληηεο Παξεκβάζεηο Δζληθήο Δκβέιεηαο» -  Τπνέξγν 1 «Δπίβιεςε / Παξαθνινύζεζε θαη 

ζπληνληζκόο ησλ Γνκώλ ηνπ δηθηύνπ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο θαηά 

ησλ γπλαηθώλ» κε θσδηθό ΟΠ 5000490 ζην Δ.Π. «Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ Σνκέα 2014-2020». 

β/ ε  ππ’αξηζκ.  369/18.01.2017/ζέκα 5ν (ΑΓΑ: 6ΓΞ6ΟΡ9Ε-ΦΞΛ) απόθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ ζην ζύλνιν ηνπο θαη κε ηελ αηηηνινγία πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηά, ηα ππ’ αξηζκ. 1/28-11-

2016, 2/13-12-2016 θαη 3/17-01-2017 Πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηεο ππ’αξηζκ. 3/2016 – MIS 5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηνπο 

επηζπλαπηόκελνπο Πίλαθεο Απνξξηπηέσλ θαη  Πίλαθεο Καηάηαμεο . 

γ/ ε από 20-01-2017 αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα 

(www.kethi/ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ), 

δ/ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεωλ πνπ νξίζηεθε ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ (θεθ. Γ πεξ. 5 ηεο ππ’αξηζκ. 3/2016 – MIS 

5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 

Ζ θα Παπάδνγινπ σο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, πξνρώξεζε ζηελ αλάγλσζε ησλ ππνβιεζεηζώλ 

ελζηάζεσλ, νη νπνίεο επξέζεζαλ ζπλνιηθά ηέζζεξηο (4). 

 

Δηδηθόηεξα επξέζεζαλ: ε ππ’αξηζ.πξση. 39291/24-01-2017 έλζηαζε ηνπ θ. ηέξγηνπ ηεξγίνπ, ε  

ππ’αξηζ.πξση.39307/27-01-2017 έλζηαζε ηεο θ. Βαζηιεηάδε Βάτα, ε ππ’αξηζ.πξση. 39312/30-01-2017 

έλζηαζε ηεο θ. Κνληαξίλε Αηθαηεξίλε , ε ππ’αξηζ.πξση. 39300/25-01-2017 έλζηαζε ηεο θ. Δπαγγειίαο 

Σζαθηξνπνύινπ,  γηα ηε ζέζε «Δπίβιεςε / Παξαθνινύζεζε θαη ζπληνληζκόο ησλ Γνκώλ ηνπ δηθηύνπ γηα 

ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ» 
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Ζ Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηνλ έιεγρν ηνπ εκπξνζέζκνπ ή κε ραξαθηήξα ησλ σο αλσηέξσ ελζηάζεσλ θαη 

έθξηλε νκνθώλσο σο εκπξόζεζκεο θαη ηηο ηέζζεξηο ελζηάζεηο. 

 

Α. Καηά ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππ’αξηζκ. πξση. 38921/11 αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ θ. θ. ηέξγηνπ 

ηεξγίνπ βάζε ηεο κε αξ.πξση. 39291/24-01-2017  έλζηαζεο, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηα αθόινπζα: 

Οη βεβαηώζεηο εξγνδόηε πνπ πξνζθνκίζηεθαλ δε ζπλνδεύνληαη από έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ηελ αλσηέξσ Πξόζθιεζε. 

Χο εθ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θξίλεη ηελ ππό ζπδήηεζε έλζηαζε απνξξηπηέα, θαζ’ όζνλ o 

εληζηακέλνο δελ είρε πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο.  

 

Β. Καηά ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππ’αξηζκ. πξση. 38921/19 αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηεο θα Βαζηιεηάδε Βάτα, 

βάζε ηεο κε αξ.πξση. 39307/27-01-2017 έλζηαζεο, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηα αθόινπζα: 

 

Σύμθωνα με ηα οριζόμενα από ηην ανωηέρω Πρόζκληζη απαιηείηαι η αποδοτή ηης 

έδρας ηοσ ΚΕΘΙ ως ηόπος εκηέλεζης ηοσ έργοσ ( θεθ. Β πεξ. 4 ηεο ππ’αξηζκ. 3/2016 – 

MIS 5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο) πνπ όκωο ζηελ έλζηαζε ηεο ε θ. 

Βαζιλειάδη Βάϊα δηλώνει όηι είναι για ηην ίδια ανέθικηη . 

Χο εθ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θξίλεη ηελ ππό ζπδήηεζε έλζηαζε απνξξηπηέα, θαζ’ όζνλ 

δελ απνδέρεηαη ηελ έδξα ηνπ ΚΔΘΗ σο ηόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ απαηηείηαη από ηελ Πξόζθιεζε. 

 

Γ. Καηά ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππ’αξηζκ. πξση  38921/12 αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηεο θ. Κνληαξίλε 

Αηθαηεξίλε βάζε ηεο κε αξ.πξση. 39312/30-01-2017 2017 έλζηαζεο, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηα 

αθόινπζα: 

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ηελ αλσηέξσ Πξόζθιεζε ( θεθ. Β πεξ. 4 ηεο ππ’αξηζκ. 3/2016 – MIS 

5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο) ε ππεύζπλε δήισζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ε θ. 

Κνληαξίλε Αηθαηεξίλε είλαη ειιηπήο όπσο θαη ή ίδηα έρεη δειώζεη ζηελ έλζηαζε ηεο.  

Χο εθ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θξίλεη ηελ ππό ζπδήηεζε έλζηαζε απνξξηπηέα, θαζ’ όζνλ ε 

ππεύζπλε δήισζε θαηεβιήζε κε ειιείςεηο. 

 

Γ. Καηά ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππ’αξηζκ. πξση  38921/09 αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηεο θ. Δπαγγειίαο 

Σζαθηξνπνύινπ, βάζε ηεο κε αξ.πξση. 39300/25-01-2017 έλζηαζε ηεο, ε Δπηηξνπή έθαλε δεθηή ηελ 

έλζηαζε ηεο θξίλνληαο όηη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ είραλ θαηαηεζεί απνδεηθλύεηαη ε ζρεηηθή εξγαζηαθή 

εκπεηξία. Καιεί ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο λα αλακνξθώζεη ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ώζηε ε ππνςήθηα λα 

πξνρσξήζεη ζην επόκελν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο. 
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Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ εμνπζηνδνηείηαη ε Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο όπσο θαηαζέζεη ην παξόλ 

Πξαθηηθό πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Κ.Δ.Θ.Η.  

 

ην ζεκείν απηό θαη πεξί ώξα 13.00 ιύεηαη ε πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαηά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ππ’αξηζκ. 3/2016 – MIS 5000490 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

 

 

 

Αζήλα, 10-02-2017 

 

 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΗΣΗ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 3/2016 – MIS 5000490 

 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

 

 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ 

 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

ΜΑΡΚΟ ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΡΖ 
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