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ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1.Εκπαιδευτικά Θέματα 

ΘΕΜΑ 1.1: Διαγραφή σπουδαστών του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβου-

λευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στην Αθήνα κατά το ακαδ. έτος 

2015-2016. 

Εισηγήτρια: Ουρανία Καλούρη. 

 

2. Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΘΕΜΑ 2.1: Έγκριση 1) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2) της 

Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του Έργου «Επισκευή – Διασκευή και Συ-

ντήρηση Τουαλετών Κεντρικού Κτιρίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (Τ/3001/08.12.2015 

Σύμβαση Έργου). CPV: 45214000-0 

Εισηγητής: Δημήτριος Αγιώτης  

 

ΘΕΜΑ 2.2: Έγκριση Πινάκων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Α-

ΣΠΑΙΤΕ που αφορούν τον μήνα Ιούνιο 2016 για υποβολή στο Υπουργείο Παι-

δείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Εισηγητής: Δημήτριος Αγιώτης  

  

3. Οικονομικά Θέματα 

ΘΕΜΑ 3.1:Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. 54/19-2-16 του ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» συνολικού ποσού εκατόν τριάντα 

δύο ευρώ και είκοσι εννέα  λεπτά του ευρώ (132,29€) που αφορά παρακλινικές 

εξετάσεις σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2015 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 29/5-7-2016 
 

ΘΕΜΑ 3.2:Έγκριση δαπάνης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και 

πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (4.065,55€) που αφορά νοσηλεία σπουδαστή  

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ 

ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ, στο έτος 2015  

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

ΘΕΜΑ 3.3:Εξόφληση του αριθμ. Τ.Π.Υ. 34/20-5-16 του  Κωνσταντίνου  Ιωαν. 

Κατωπόδη Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΕΔΕ ποσού είκοσι δύο χιλιάδων 

οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ (22.856,24) 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% που αφορά το 3ο  λογαριασμό του έρ-

γου «Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης και κατασκευή νέας στην οροφή του μηχα-

νουργείου και μεταλλοτεχνείου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.4: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. ΝΣ003-5/18-2-16 του ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ συνολικού ποσού διακοσίων τριάντα  έξι ευρώ και 

ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (236,95€) που αφορά παρακλινικές εξετάσεις 

σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2015 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα: 3.5: Έγκριση  εξόφλησης  του  αριθμ.  Δ.Π.Υ.  61/1-4-16  της  2ης  Υ.ΠΕ. 

Πειραιώς και Αιγαίου, Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» -  Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ  ΒΑΡ-

ΒΑΡΑ»  συνολικού  ποσού  επτακοσίων  πέντε  ευρώ  και πενήντα τρία λεπτά του 

ευρώ (705,53€) που αφορά έξοδα νοσηλείας σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έ-

τος 2015 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.6: Εξόφληση του αριθμ. 1854/17-6-16 Τ.Π.Υ.-Τ.Δ.Α. της εταιρείας  

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., ποσού πεντακοσίων 

δεκαπέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά του ευρώ (515,59€) συμπεριλαμβα-

νομένου και του Φ.Π.Α. 24% που αφορά προμήθεια είκοσι ένα (21) Ασφαλών 

Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) με την μορφή USB token για την 

κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.7: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. ΛΜΕΞΞ 37/3-3-16 Δ.Π.Υ. του ΠΑ-

ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ» συνολικού ποσού εκα-

τόν έντεκα ευρώ και δεκαεπτά  λεπτά του ευρώ (111,17€) που αφορά παρακλι-

νικές εξετάσεις σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2015 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.8: Εξόφληση του αριθμ. Τ-ΔΑ 20047/27-6-16  τιμολογίου της εταιρεί-

ας Π. Νικολακόπουλος-Διάγραμμα Ανώνυμη Εμπορική & Παροχής Υπηρεσιών 
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Εταιρεία με δ.τ. «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», ποσού διακοσίων εβδομήντα  πέντε ευρώ 

και  ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ  (275,83€) συμπεριλαμβανομένου και του 

ΦΠΑ 24% που αφορά τη μίσθωση ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 

βαρέως τύπου και τη λειτουργία αυτού (παραγωγή φωτοαντιγράφων), για την 

κάλυψη διδακτικών και λοιπών αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μηνός Μαϊου 2016 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.9: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. 6063/1-4-15 του ΓΝΑ «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» συνολικού ποσού σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα έξι  λεπτά 

του ευρώ (48,36€) που αφορά παρακλινικές εξετάσεις σπουδαστή της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2014 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.10: Έγκριση εξόφλησης του Δ.Π.Υ. 60/9-3-16 του  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟ-

ΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. συνολικού ποσού 

εξήντα τριών ευρώ και είκοσι δύο  λεπτά του ευρώ (63,22€)  που αφορά παρα-

κλινικές εξετάσεις σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.11: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. Β/313/12-5-16 του Γενικού 

Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού 

ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 

του ευρώ (3.829,71€) που αφορά έξοδα νοσηλείας σπουδαστή  της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.12: Εξόφληση  του  αριθμ.  4034/31-5-16 Τ.Π.Υ. της  εταιρείας  «Α-

ΣΤΡΑΠΗ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑΣ», ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ 

και τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (5.663,34€) συμπεριλαμβανομένου και 

του ΦΠΑ 23%  που  αφορά τη φύλαξη εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το 

μήνα Μάϊο 2016 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.13: Εξόφληση του αριθμ. 262/25-5-16 τιμολογίου της εταιρείας 

Κ.ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού επτά  χιλιάδων εν-

νιακοσίων δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά του ευρώ (7.902,56€) συμπεριλαμ-

βανομένου και του ΦΠΑ 23% που αφορά τον 2ο λογαριασμό του έργου «Επι-

σκευή - Διασκευή και Συντήρηση Τουαλετών Κεντρικού Κτιρίου της  

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
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Θέμα:3.14: Α. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολο-

γητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμή- 

θεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για την κάλυψη των αναγκών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016  στο πλαίσιο της πρωτ. Ο/388/9-2-15 

διακήρυξης με   ΑΔΑΜ: 16PROC003833273 

και ΑΔΑ: ΩΕΩ746Ψ8ΧΙ-ΠΣ6 (περίληψη διακήρυξης). 

Β. Ορισμός υπευθύνου παρακολούθησης της προμήθειας και της εγκατάστασης 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.15: Ματαίωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδι-

αφέροντος για την επισκευή και  συντήρηση κλιματιστικών για την 

κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016 με τη δια-

δικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Ο/1364/27-5-16 

πρόσκλησης με ΑΔΑΜ:16PROC004685453  και ΑΔΑ: ΩΓΑΟ46Ψ8ΧΙ-ΗΒΒ και ε-

πανάληψη της με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της αρχικής πρό-

σκλησης (CPV: 50730000-1) 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.16: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση σπουδαστών της 

ΑΣΠΑΙΤΕ που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στη Σχολή για το 

χρονικό διάστημα από 12/4/2016 έως 30/6/2016 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

Θέμα:3.17:Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Ηλεκτροπαράγωγου Ζεύγους 

για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 

4. Λοιπά θέματα 

Θέμα:4.1: Έγκριση Διοργάνωσης Ημερίδας και Τελετής Απονομής πιστοποιητικών  

του ΕΠΠΑΙΚ στο Άργος. 

Εισηγητής: Σαριδάκης Ιωάννης 

 

Θέμα:4.2: Έγκριση. Πραγματοποίησης Τελετών Απονομής πιστοποιητικών ΕΠ-

ΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις πόλεις που λειτουργούν τα προγράμματα. 

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Κασιμάτη 

 

Τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων της Δ.Ε. βρίσκονται αναρτημένα στον ιστό-

τοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1.Εκπαιδευτικά Θέματα 

ΘΕΜΑ 1.1: Διαγραφή σπουδαστών του Προγράμματος Ειδίκευσης στη 

Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στην Αθήνα κατά το 

ακαδ. έτος 2015-2016. 

Για το θέμα 1.1 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διαγραφή των παρακάτω σπουδαστών από τα Μητρώα του ΠΕΣΥΠ 

λόγω μη εκπλήρωσης των προβλεπόμενων από το Πρόγραμμα υποχρεώσεων 

τους εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπου-

δών. 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩ-

ΟΥ 

ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑ-

ΦΗΣ 

ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

1 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 21/2013 2013 ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

2 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 135/2013 2013 ΔΕΝ ΦΟΙΤΗΣΕ 

3 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ 50/2013 2013 ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

4 ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 62/2013 2013 ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

5 ΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76/2013 2013 ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

6 ΞΑΝΘΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 89/2013 2013 ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

7 ΠΡΑΠΠΑ ΗΛΙΑΝΑ 104/2013 2013 ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 61/2013 2013 ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

9 ΧΕΙΡΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 132/2013 2013 ΔΕΝ ΦΟΙΤΗΣΕ 

 

ΘΕΜΑ 2.1: Έγκριση 1) του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 

2) της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών του Έργου «Επισκευή – Δια-

σκευή και Συντήρηση Τουαλετών Κεντρικού Κτιρίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

(Τ/3001/08.12.2015 Σύμβαση Έργου). CPV: 45214000-0. 

Για το θέμα 2.1 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την Τελική Επιμέτρηση των εργα-

σιών του Έργου «Επισκευή – Διασκευή και Συντήρηση Τουαλετών Κεντρικού 

Κτιρίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε», όπως αυτός συντάχθηκε και υπογράφηκε από την 

Επιτροπή Επίβλεψης και τον Ανάδοχο του Έργου. 
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ΘΕΜΑ 2.2: Έγκριση Πινάκων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 

ΑΣΠΑΙΤΕ που αφορούν τον μήνα Ιούνιο 2016 για υποβολή στο Υπουρ-

γείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Για το θέμα 2.2 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τον Πίνακα Καταγραφής και Πρόβλεψης Ανάληψης Νομικών Δεσμεύ-
σεων που αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παι-

δείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τον μή-
να Μάιο και για χρονική περίοδο τριμήνου (Ιούνιος – Ιούλιος-Αύγουστος) όπως 
αυτός συντάχθηκε από την αρμόδια τριμελή επιτροπή Π.Δ.Ε..  

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. να υπογράψει τον σχετικό πίνακα και το δι-
αβιβαστικό προς το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 
ΘΕΜΑ 3.1:Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. 54/19-2-16 του ΓΕΝΙ-

ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» συνολικού ποσού 

εκατόν τριάντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα  λεπτά του ευρώ (132,29€) 

που αφορά παρακλινικές εξετάσεις σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έ-

τος 2015. 

 
Για το θέμα 3.1 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την εξ' ποσού εκατόν τριάντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά του ευ-

ρώ (132,29€) στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,    ΑΦΜ: 

999332756, ΔΟΥ: ΙΒ’ Αθηνών, Λ. Μεσογείων 154, Αθήνα Τ.Κ. 11527, τηλ. 210-

7768268, για την εξόφληση του αριθμ. Δ.Π.Υ 54/19-2-16, που αφορά έξοδα 

παρακλινικών εξετάσεων του σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ στο έτος 2015. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0523 Τακτικού Προϋπολογισμού της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016. 

      Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ   

     CPV: 85111000-0 Νοσοκομειακές Υπηρεσίες 

 

ΘΕΜΑ 3.2:Έγκριση δαπάνης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξήντα πέντε 

ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (4.065,55€) που αφορά νοση-

λεία σπουδαστή  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙ-

ΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ, στο έτος 2015. 

Για το θέμα 3.2 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει: 1. Δαπάνη ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα 
πέντε λεπτά του ευρώ (4.065,55€) που αφορά έξοδα νοσηλείας του σπουδαστή 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΠΕΚΙΡΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑ-
ΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ, Σισμανογλείου 1, Μαρούσι Τ.Κ. 15126, 

τηλ. 213-2058001, ΑΦΜ: 998986625, ΔΟΥ: Αμαρουσίου, στο έτος 2015. 
1. Τη  δέσμευση  πίστωσης  για  την  ανωτέρω  δαπάνη  συνολικού  ποσού τεσ-
σάρων χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ 

(4.065,55€) σε βάρος  του  Κ.Α.Ε.  0518  Τακτικού  Προϋπολογισμού της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016. 

2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Ε. να υπογράψει την Απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης σε σχέση με την ανωτέρω δέσμευση.   
   Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

οικον. έτους 2016 με Κ.Α.Ε. 0518. 
 

 Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
 CPV: 85111000-0 Νοσοκομειακές υπηρεσίες 

 

ΘΕΜΑ 3.3:Εξόφληση του αριθμ. Τ.Π.Υ. 34/20-5-16 του  Κωνσταντίνου  

Ιωαν. Κατωπόδη Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΕΔΕ ποσού είκοσι 

δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 

του ευρώ (22.856,24) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% που 

αφορά το 3ο  λογαριασμό του έργου «Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης και 

κατασκευή νέας στην οροφή του μηχανουργείου και μεταλλοτεχνείου 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.». 

Για το θέμα 3.3 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ 

και είκοσι τέσσερα λεπτά του ευρώ (22.856,24) συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ 23% (καθαρή αξία 18.582,31€, ΦΠΑ 4.273,93€), μετά την αφαίρεση των 
προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεων, στον  Κων/νο Ιωαν. 

Κατωπόδη Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΕΔΕ,  Α.Φ.Μ.: 042542233, ΔΟΥ: Δ’ 
Πειραιά, Μήλου 50, Πειραιά Τ.Κ. 185 45, τηλ: 210-4635281, για την εξόφληση 

του αριθμ. Τ.Π.Υ. 34/20-5-16 που αφορά τον 3ο  λογαριασμό του έργου «Απο-
ξήλωση παλαιάς μόνωσης και κατασκευή νέας στην οροφή του μηχανουργείου 
και μεταλλοτεχνείου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (χρηματοδότηση έργου ΠΔΕ 

2014ΣΕ54300026), καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
στον παραπάνω δικαιούχο.  

 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016 Κ.Α.Ε.: 9329Θ.  

 
Θεματική ενότητα: 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ    

CPV: 45261410-1 Εργασίες μόνωσης στέγης    
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Θέμα:3.4: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. ΝΣ003-5/18-2-16 του 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ συνολικού ποσού διακοσίων 

τριάντα  έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (236,95€) που α-

φορά παρακλινικές εξετάσεις σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2015. 

 

Για το θέμα 3.4 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε 

λεπτά του ευρώ (236,95€) στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ, Νίκης 2, 

Κηφισιά Τ.Κ. 14561, τηλ. 213 2086393 fax 213 2086396, ΑΦΜ: 998965064, 

ΔΟΥ: Κηφισιάς, για την εξόφληση του αριθμ. Δ.Π.Υ. ΝΣ003-5/18-2-16,  που 

αφορά έξοδα παρακλινικών εξετάσεων του σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΠΑΤΑ 

ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ, στο έτος 2015. 

 Η ανωτέρω δαπάνη  θα  βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0523  Τακτικού Προϋπολογισμού 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016. 

    Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ   

   CPV: 85111000-0 Νοσοκομειακές Υπηρεσίες 

 

Θέμα: 3.5: Έγκριση  εξόφλησης  του  αριθμ.  Δ.Π.Υ.  61/1-4-16  της  2ης 

Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» -  Γ.Ν.Δ.Α. 

 «ΑΓΙΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ»  συνολικού  ποσού  επτακοσίων  πέντε  ευρώ  και πε-

νήντα τρία λεπτά του ευρώ (705,53€) που αφορά έξοδα νοσηλείας σπου-

δαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2015. 

 

Για το θέμα 3.5 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού επτακοσίων πέντε ευρώ και πενήντα τρία  λεπτά 

του ευρώ (705,53€) στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑ-

ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», ΑΦΜ: 999516730, ΔΟΥ: Νίκαιας, 

Δ.Π. Μαντούβαλου 3, Νίκαια Τ.Κ. 18454, τηλ. 213 2077106, για την εξόφληση 

του αριθμ. Δ.Π.Υ. 61/1-4-16, που αφορά έξοδα νοσηλείας του σπουδαστή της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ΜΠΡΑΧΟΛΙ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ στο έτος 2015. 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0518 Τακτικού Προϋπολογισμού της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016. 

       Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ   

      CPV: 85111000-0 Νοσοκομειακές Υπηρεσίες 
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Θέμα:3.6: Εξόφληση του αριθμ. 1854/17-6-16 Τ.Π.Υ.-Τ.Δ.Α. της εται-

ρείας  ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., ποσού 

πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά του ευρώ 

(515,59€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% που αφορά προ-

μήθεια είκοσι ένα (21) Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής 

(ΑΔΔΥ) με την μορφή USB token για την κάλυψη των αναγκών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016. 

 

Για το θέμα 3.6 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού πεντακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πενήντα εννέα 

λεπτά του ευρώ  (515,59€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% (καθα-

ρή αξία 415,80€ Φ.Π.Α. 99,79€) μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων από 

τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεων στην εταιρεία ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ Ε-

ΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., Κρέοντος 25, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 42, Α.Φ.Μ.: 

099554476, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, τηλ.: 210-5193627 fax: 210-5193555, για 

την εξόφληση του αριθμ. 1854/17-6-16 Τ.Π.Υ.-Τ.Δ.Α., που αφορά στην προ-

μήθεια είκοσι ενός (21) Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) 

με την μορφή USB token για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κα-

θώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην παραπάνω εταιρεί-

α. 

  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οικον. έτους 2016 με  Κ.Α.Ε.: 1899Α   

  

    Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ   

   CPV: 30233180-6 Μονάδες Αποθήκευσης μνήμης φλάς. 

 

Θέμα:3.7: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. ΛΜΕΞΞ 37/3-3-16 Δ.Π.Υ. του 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ» συνολικού 

ποσού εκατόν έντεκα ευρώ και δεκαεπτά  λεπτά του ευρώ (111,17€) 

που αφορά παρακλινικές εξετάσεις σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έ-

τος 2015. 

 

Για το θέμα 3.7 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού εκατόν έντεκα ευρώ και δεκαεπτά  λεπτά του ευ-

ρώ (111,17€)  στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», 

ΑΦΜ: 999696736, ΔΟΥ: Χαϊδαρίου, Ρίμινι 1, Χαϊδάρι Τ.Κ. 12462, τηλ. 210 
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5831086, fax 210 5326429, για την εξόφληση του αριθμ. Δ.Π.Υ. ΛΜΕΞΞ 37/3-

3-16, που αφορά έξοδα παρακλινικών εξετάσεων του σπουδαστή της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στο έτος 2015. 

     Η ανωτέρω  δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0523 Τακτικού Προϋπολογισμού 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016. 

  

    Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ   

    CPV: 85111000-0 Νοσοκομειακές Υπηρεσίες 

 

Θέμα:3.8: Εξόφληση του αριθμ. Τ-ΔΑ 20047/27-6-16  τιμολογίου της 

εταιρείας Π. Νικολακόπουλος-Διάγραμμα Ανώνυμη Εμπορική & Παρο-

χής Υπηρεσιών Εταιρεία με δ.τ. «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», ποσού διακοσίων 

εβδομήντα  πέντε ευρώ και  ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ  (275,83€) 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% που αφορά τη μίσθωση ενός 

(1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος βαρέως τύπου και τη λειτουργία 

αυτού (παραγωγή φωτοαντιγράφων), για την κάλυψη διδακτικών και 

λοιπών αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μηνός Μαϊου 2016. 

 

Για το θέμα 3.8 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού διακοσίων εβδομήντα  πέντε ευρώ και  ογδόντα 
τρία λεπτά του ευρώ  (275,83€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% (κα-

θαρή αξία 222,44 ΦΠΑ 53,39€), μετά και την αφαίρεση των προβλεπόμενων 
από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεων στην εταιρεία Π. Νικολακόπουλος-
Διάγραμμα Ανώνυμη Εμπορική & Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία με δ.τ. «ΔΙΑ-

ΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», Α.Φ.Μ.: 094501457, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Κάνιγγος 26, Αθήνα 
Τ.Κ. 10682, τηλ. 210-3822516, fax: 210-5225010, για την εξόφληση του α-

ριθμ. Τ-ΔΑ  20047/27-6-16 τιμολογίου που αφορά τη μίσθωση ενός (1) φωτοα-
ντιγραφικού μηχανήματος βαρέως τύπου και τη λειτουργία αυτού (παραγωγή 
φωτοαντιγράφων), για την κάλυψη διδακτικών και λοιπών  αναγκών της  

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  για τον  μήνα Μάϊο 2016, καθώς και την έκδοση χρηματικού ε-
ντάλματος πληρωμής στην παραπάνω δικαιούχο.  

 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0817 Τακτικού Προϋπολογισμού της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016.  

       Θεματική Ενότητα: 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ  
       CPV: 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά.    

Θέμα:3.9: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. 6063/1-4-15 του ΓΝΑ 

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» συνολικού ποσού σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα 

έξι  λεπτά του ευρώ (48,36€) που αφορά παρακλινικές εξετάσεις σπου-

δαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2014. 
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Για το θέμα 3.9 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά του ευ-

ρώ (48,36€) στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΦΜ: 

999336270, ΔΟΥ: Ι’ Αθηνών, Υψηλάντου 45-47, Αθήνα Τ.Κ. 10676, τηλ. 210 

7201155, για την εξόφληση του αριθμ. Δ.Π.Υ. 6063/1-4-15, που αφορά έξοδα 

παρακλινικών εξετάσεων της σπουδάστριας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στο έτος 2014. 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0523 Τακτικού Προϋπολογι-

σμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016. 

    Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ   

    CPV: 85111000-0 Νοσοκομειακές Υπηρεσίες 

 

Θέμα:3.10: Έγκριση εξόφλησης του Δ.Π.Υ. 60/9-3-16 του  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. συνο-

λικού ποσού εξήντα τριών ευρώ και είκοσι δύο  λεπτά του ευρώ 

(63,22€)  που αφορά παρακλινικές εξετάσεις σπουδαστή της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 

Για το θέμα 3.10 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτη-

ση των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή  ποσού εξήντα τριών ευρώ και είκοσι δύο  λεπτά του ευ-

ρώ (63,22€)  στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ, Αθανασάκη 1 & Ερυθρού Σταυρού, Αθήνα Τ.Κ. 11526, 

τηλ. 213 2068000, fax 210 6910263, ΑΦΜ: 090013225, ΔΟΥ: Ψυχικού, για 

την εξόφληση του αριθμ. Δ.Π.Υ. 60/9-3-16, που αφορά έξοδα παρακλινικών 

εξετάσεων του σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΠΕΚΙΡΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤ, στο έτος 

2016. 

  

 Η  ανωτέρω  δαπάνη  θα βαρύνει  τον Κ.Α.Ε.: 0523  Τακτικού Προϋπολογισμού 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016. 

  

   Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ   

   CPV: 85111000-0 Νοσοκομειακές Υπηρεσίες 

Θέμα:3.11: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. Β/313/12-5-16 του 

Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 

Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευ-

ρώ και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (3.829,71€) που αφορά έξοδα 

νοσηλείας σπουδαστή  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 
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Για το θέμα 3.11 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτη-

ση των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και 
εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (3.829,71€) στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ, Σισμανογλείου 1, Μαρούσι Τ.Κ. 
15126, τηλ. 213-2058001, ΑΦΜ: 998986625, ΔΟΥ: Αμαρουσίου, για την εξό-

φληση του αριθμ. Δ.Π.Υ. Β/313/12-5-16, που αφορά έξοδα νοσηλείας του 
σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΠΕΚΙΡΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤ στο έτος 2016. 
 

   Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
οικον. έτους 2016 με Κ.Α.Ε. 0518. 

 
  Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
  CPV: 85111000-0 Νοσοκομειακές υπηρεσίες 

Θέμα:3.12: Εξόφληση του αριθμ.  4034/31-5-16 Τ.Π.Υ. της  εταιρείας  

«ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑΣ», ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων 

εξήντα τριών ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (5.663,34€) 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%  που  αφορά τη φύλαξη εγκα-

ταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το μήνα Μάϊο 2016. 

Για το θέμα 3.12 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτη-

ση των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και 
τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (5.663,34€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 

23% (καθαρή αξία 4.604,34€ ΦΠΑ 1.059,00€) μετά την αφαίρεση των προβλεπό-
μενων από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεων, στην εταιρεία «ΑΣΤΡΑΠΗ   ΣΕΚΙΟΥ-

ΡΙΤΙ   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ–ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  Λ. Δημοκρατίας 33, Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 
19300, Α.Φ.Μ.: 997762496, Δ.Ο.Υ.: Ελευσίνας, τηλ. 210–5571680, για την εξό-

φληση του αριθμ. 4034/31-5-16 Τ.Π.Υ., που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλα-
ξης εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το μήνα Μάϊο 2016, καθώς και την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην παραπάνω εταιρεία. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. 
έτους 2016 Κ.Α.Ε. 0892. 

 
Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 

CPV: 79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 

Θέμα:3.13: Εξόφληση του αριθμ. 262/25-5-16 τιμολογίου της εταιρείας 

Κ.ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού επτά  χιλιά-

δων εννιακοσίων δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά του ευρώ 

(7.902,56€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% που αφορά τον 
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2ο λογαριασμό του έργου «Επισκευή - Διασκευή και Συντήρηση Τουα-

λετών Κεντρικού Κτιρίου της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

Για το θέμα 3.13 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτη-

ση των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού επτά χιλιάδων εννιακοσίων δύο ευρώ και πενήντα έξι 

λεπτά του ευρώ (7.902,56€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% (καθαρή αξία 

6.424,85€, ΦΠΑ 1.477,71€), μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων από τις ισχύ-

ουσες διατάξεις κρατήσεων, στην εταιρεία Κ.ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Φ.Μ.: 093866960, ΔΟΥ: Νέας Φιλαδέλφειας, Ξενίας 1, Μεταμόρφωση 

Τ.Κ. 14452, τηλ: 210-2814454, για την εξόφληση του αριθμ 262/26-5-16 τιμολογί-

ου που αφορά το 2ο λογαριασμό του έργου «Επισκευή - Διασκευή και Συντήρηση 

Τουαλετών Κεντρικού Κτιρίου της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (χρηματοδότηση έργου ΠΔΕ 

2014ΣΕ54300026), καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον 

παραπάνω δικαιούχο.  

 

         Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ-

σεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016 Κ.Α.Ε.: 9329Θ. 

Θέμα:3.14: Α. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης του φακέλου των δι-

καιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προ-

μήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για την κάλυψη των αναγκών 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016  στο πλαίσιο της πρωτ. 

Ο/388/9-2-15 διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 16PROC003833273 και ΑΔΑ: ΩΕ-

Ω746Ψ8ΧΙ-ΠΣ6 (περίληψη διακήρυξης). 

Β. Ορισμός υπευθύνου παρακολούθησης της προμήθειας και της εγκα-

τάστασης 

 

Για το θέμα 3.14 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτη-

ση των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: Α. Το αριθμ. πρωτ. Ο/1797/05-07-2016 Πρακτικό Αποσφράγισης της 

αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του δια-

γωνισμού σε σχέση με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 11 της α-

ριθμ. πρωτ. Ο/388/09-02-2016 σχετικής διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 

16PROC003833273 (ΑΔΑ: ΩΕΩ746Ψ8ΧΙ–ΠΣ6 περίληψη διακήρυξης), που αφο-

ρά τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών 

για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016, 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε αυτό. 

Β. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού στην εται-

ρεία με επωνυμία ΤΕΚΛΙΜΑΤ ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-
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ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε-

ΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο «ΤΕΚΛΙΜΑΤ Α.Ε.», Λ. Συγγρού 122, Αθήνα, Τ.Κ: 

117 41, Α.Φ.Μ.: 094349688, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ.: 210 - 9222821, fax: 

210 – 9221817 σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό της Αρμόδιας Επιτροπής Διε-

νέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, στο πλαίσιο της 

αριθμ. πρωτ. Ο/388/09-02-2016 διακήρυξης, αντί του ποσού των εξήντα εννέα 

χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (69.812,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και αντί του ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 

(56.300,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Γ. Την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. όπως υπογράψει 

την σχετική σύμβαση. 

Δ. Τον ορισμό των ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διοικητικών 

Υπάλληλων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως υπεύθυνοι παρακολούθησης της υλοποίησης 

της σύμβασης και συντονισμού της προμήθειας και εγκατάστασης των Κλιματι-

στικών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 

2016. 

Οι ανωτέρω θα ενημερώνουν επίσης την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και για 

τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.  

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9349Π του Προϋπολογισμού Δη-

μοσίων Επενδύσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2016 (69.812,00€). 

Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ  

CPV:  42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις     

 

Θέμα:3.15: Ματαίωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης  

ενδιαφέροντος για την επισκευή και  συντήρηση κλιματιστικών για την 

κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016 με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. 

Ο/1364/27-5-16 πρόσκλησης με ΑΔΑΜ:16PROC004685453  και ΑΔΑ: 

ΩΓΑΟ46Ψ8ΧΙ-ΗΒΒ και επανάληψη της με τροποποίηση των τεχνικών 

προδιαγραφών της αρχικής πρόσκλησης (CPV: 50730000-1). 

Για το θέμα 3.15 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτη-

ση των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: Α. Το αριθμ. πρωτ. Ο/1645/22-6-16 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προ-

ϋπολογιζόμενης δαπάνης έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. για την επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών για την κάλυψη των 

αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016, με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφρα-

γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, στο 

πλαίσιο  της αριθμ. πρωτ. Ο/1364/27-05-2016 σχετική πρόσκληση με ΑΔΑΜ: 
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16PROC004685453 και ΑΔΑ: ΩΓΑΟ46Ψ8ΧΙ-ΗΒΒ (περίληψη πρόσκλησης), 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε αυτό. 

Β. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω διαδικασίας στο πλαίσιο του 

ανωτέρω πρακτικού και σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, άρθρο 21, παράγραφος 

δ.  

Γ. Την επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή 

και συντήρηση κλιματιστικών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

στο Μαρούσι στο έτος 2016, η οποία θα καθορίζει τους όρους συμμετοχής, με 

έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-

τερη συνολικά τιμή σε ευρώ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έξι χιλιάδων ευρώ 

(6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τροποποίηση των τεχνικών 

προδιαγραφών της αρχικής πρόσκλησης σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 

Ο.Υ./442/30-6-16 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, προθεσμίας διε-

νέργειας επτά ημερών (7) τουλάχιστον από την ημερομηνία ανάρτησης της πε-

ρίληψης της πρόσκλησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Δ. Το τεύχος της επαναληπτικής πρόσκλησης και την περίληψη αυτής.  

Η σχετική επαναληπτική πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο-

σίων Συμβάσεων.  

Περίληψη της επαναληπτικής πρόσκλησης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι.  

Ε. Την ολική ανατροπή της παρακάτω δέσμευσης που αφορά τον Κ.Α.Ε.: 0887 

του Τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 

Α/Α 
    ΑΡ.ΠΡΩΤ./ ΗΜΕ-

ΡΟΜΗΝΙΑ-ΑΔΑ 

Α/Α 

Βιβλίο Εγκρί-

σεων και Ε-

ντολών Πλη-

ρωμής 

Κ.Α.Ε.    ΠΟΣΟ 
   ΟΛΙΚΗ ΑΝΑ-

ΤΡΟΠΗ 

  1 

21/3.37/14-04-2016 

(απόφαση  ανάλη-

ψης  υποχρέωσης 

ΟΥΔ/128/14-04-

2016 με ΑΔΑ: 

7Ζ7Ξ46Ψ8ΧΙ–Λ0Υ) 

        128  0887  6.000,00€    ΟΛΙΚΗ 

ΣΤ. Την δέσμευση πίστωσης σε σχέση με την ανωτέρω δαπάνη ποσού έξι χιλιά-

δων ευρώ (6.000,00€), σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε.: 0887 του Τακτικού 

Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2016. 

Ζ. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει 

την σχετική επαναληπτική πρόσκληση, την περίληψη αυτής καθώς και τις σχετι-

κές αποφάσεις ανατροπής και ανάληψης υποχρέωσης στο οικονομικό έτος 2016 

σε σχέση με τις προηγούμενες παραγράφους.  

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί από 

αρμόδια επιτροπή.  

http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/
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  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικό έτος 2016 (6.000,00) Κ.Α.Ε.: 0887.  

Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ  

CPV: 50730000-1                            Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συ-

γκροτημάτων  

Θέμα:3.16: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση σπουδα-

στών της ΑΣΠΑΙΤΕ που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στη 

Σχολή για το χρονικό διάστημα από 12/4/2016 έως 30/6/2016. 

Για το θέμα 3.16 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτη-

ση των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: 1) Την πληρωμή δαπάνης ποσού 1.265,94 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-

νων και των εργοδοτικών εισφορών (69,57 ευρώ), που αφορά την δαπάνη α-

ποζημίωσης σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ που πραγματοποιούν την πρακτική τους 

άσκηση στην Σχολή για το χρονικό διάστημα από 12/4/2016  έως 30/6/2016, 

μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, καθώς και την έκδοση Χρηματικού Εντάλ-

ματος Πληρωμής σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση μισθοδοσίας. 

 Η δαπάνη του ποσού των 1.196,37 ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

τακτικού προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ, οικονομικού έτους 2016 (Κ.Α.Ε. 
0289) 

 Η δαπάνη του ποσού των 69,57 ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του τα-
κτικού προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ, οικονομικού έτους 2016 (Κ.Α.Ε. 
0551) 

2) Την πληρωμή για την απόδοση των κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένων και 
των εργοδοτικών εισφορών, σε σχέση με την ανωτέρω δαπάνη σε βάρος των 

πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ, οικονομικού έτους 
2016 (Κ.Α.Ε. 3341-3352-3391) μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, καθώς και 
την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής ως κατωτέρω: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ- 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3341 69,57 

ΟΑΕΔ 1% 3352  11,96 

ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 3391  23,95 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 105,48 

            Το συνολικό πληρωτέο ποσό στους Καλδερεμίδη Αλέξανδρο και λοιποί  

δικαιούχοι, μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις 

κρατήσεων της παραγράφου 4 ανωτέρω, μη συμπεριλαμβανομένων των εργο-

δοτικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 1.160,46 ευρώ. 
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 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 

Θέμα:3.17:Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού 

Ζεύγους για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Για το θέμα 3.17 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτη-

ση των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: Α. Την δαπάνη ποσού δέκα έξι χιλιάδων εκατό είκοσι ευρώ 

(16.120,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια και εγκατά-

σταση ενός (1) συστήματος Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το όποιο θα εγκατα-

σταθεί στο SERVER ROOM για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι στο έτος 2016, με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγι-

σμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφω-

να με τις ανωτέρω σχετικές (14) τεχνικές προδιαγραφές.    

Β. Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια και εγκα-

τάσταση, η οποία θα καθορίζει τους όρους συμμετοχής, με έγγραφες σφραγι-

σμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά τιμή 

σε ευρώ, προθεσμίας διενέργειας δέκα πέντε (15) ημερών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥ-

ΓΕΙΑ».  

Γ. Το τεύχος της διακήρυξης και την περίληψη αυτής.  

Η σχετική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων.  

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 

στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στον πίνακα ανα-

κοινώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι.  

Επίσης, η περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί στην Κεντρική Ένωση Επι-

μελητηρίων Ελλάδος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βιομηχανικό Εμπορικό Ε-

πιμελητήριο, Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμό Ελληνικών Βι-

ομηχανιών και στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Διεύθυνση Μικρών Μεσαί-

ων Επιχειρήσεων.   

Δ. Την δέσμευση πίστωσης σε σχέση με την ανωτέρω δαπάνη ποσού δέκα έξι 

χιλιάδων εκατό είκοσι ευρώ (16.120,00€) σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 9329Η του 

προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στον Κωδικό Έργου 2014ΣΕ54300025 

«Επισκευή και Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» οικονο-

μικού έτους 2016 και την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Ε. της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε σχέση με 

την ανωτέρω δέσμευση καθώς και το σχετικό τεύχος της διακήρυξης και την 

περίληψη αυτής.  

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί από 

αρμόδια επιτροπή.  

http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/
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  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύ-

σεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2016 (16.120,00€) στον κωδικό έρ-

γου 2014ΣΕ54300025 με Κ.Α.Ε.: 9329Η.  

 

Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ  

CPV: 31121000-0                           Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

Θέμα:4.1: Έγκριση Διοργάνωσης Ημερίδας και Τελετής Απονομής πιστοποι-

ητικών  του ΕΠΠΑΙΚ στο Άργος. 

 

Για το θέμα 4.1 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει: α) τη διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Παρουσίαση πτυχιακών εργα-

σιών από τουε εκπαιδευόμενους του ΕΠΠΑΙΚ Άργους κατά τα ακαδημαϊκά έτη 

2014-2015 και 2015-2016» στις εγκαταστάσεις στις οποίες υλοποιείται το Πρό-

γραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμ-

μα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» στο Άρ-

γος στις 16/07/2016 και ώρα 18:00 και β)την πραγματοποίηση της τελετής α-

πονομής των πιστοποιητικών των φοιτητών/τριών ΕΠΠΑΙΚ στο Άργος την ίδια 

ημέρα και παράλληλα με την Ημερίδα. 

 

Θέμα:4.2: Έγκριση. Πραγματοποίησης Τελετών Απονομής πιστοποιητι-

κών ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις πόλεις που λειτουργούν τα προγράμματα. 

Για το θέμα 4.2 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της τελετής απονομής των πιστοποιητικών των 

φοιτητών/τριών ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ στις πόλεις όπου πραγματοποιούνται τα 

Προγράμματα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/07/2016 

ΣΑΠΕΣ 09/07/2016 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11/07/2016 

ΚΟΖΑΝΗ 11/07/2016 

ΠΑΤΡΑ 11/07/2016 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/07/2016 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 13/07/2016 

ΡΟΔΟΣ 14/07/2016 

ΒΟΛΟΣ 19/07/2016 

 

καθώς και την πραγματοποίηση της τελετής απονομής των πιστοποιητικών των 

φοιτητών/τριών ΕΠΠΑΙΚ στην Αθήνα στις 20/07/2016. 
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