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1. Διοικητικά Θέματα 

ΘΕΜΑ 1.2: Παρακολούθηση των συνεδριάσεων της ΔΕ από εκπροσώπους 
Τμημάτων και φορέων της ΑΣΠΑΙΤΕ . 

Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης 
 
ΘΕΜΑ 1.3: Αίτημα απόσπασης της Τριάντη Αλεξάνδρας διοικητικής 

υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην ΑΣΠΑΙΤΕ 
Εισηγήτρια: Νίκη Κυριακοπούλου 

 
ΘΕΜΑ 1.4: Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης 

 
ΘΕΜΑ 1.5: Μετάταξη της Σταμπολτζή Αγλαϊας σε θέση ΕΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Εισηγητής: Ευστάθιος Σιδερής 
 

2. Οικονομικά Θέματα 
 

 

ΘΕΜΑ 2.1: Εξόφληση τηλεφωνικών λογαριασμών του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. συνολικού 
ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ (3.709,00€) 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα από 1-3-16 έως 
22-6-16. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
ΘΕΜΑ 2.2: Εξόφληση του αριθμ. 1051098895/5-7-16 λογαριασμού 

ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδες  
πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ (20.521.00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 
13% για το χρονικό διάστημα από 1-6-16 έως 30-6-16. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

 



  
 

ΘΕΜΑ 2.3: Εξόφληση των αριθμ. 7116/24-4-16, 3264/31-5-16, 12912/30-
4-16, 47401/16-5-16, 47274/30-4-16 τιμολογίων ποσού διακοσίων ογδόντα 

επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά του ευρώ (287,82€) συμπεριλαμβανομένου 
και του ΦΠΑ 23% που αφορούν έξοδα δημοσίευσης δύο (2) φορές περίληψη 

προκήρυξης μιάς (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή 
του Τμήματος  Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Θέρμανσης Ψύξης». 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

ΘΕΜΑ 2.4: Εξόφληση του αριθμ. 4080/23-6-16 Τ.Π.Υ. της εταιρείας «ΑΝΑΞ 
Α.Ε.-Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίου & Παροχής Υπηρεσιών». 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
ΘΕΜΑ 2.5: Εξόφληση του αριθμ. 962/31-5-16 τιμολογίου της εταιρείας 

VECTOR TECHNOLOGIES Εισαγωγή Εμπορία Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
Ε.Π.Ε., ποσού εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ 
(676,50€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% που αφορά την 

ανανέωση της άδειας του εμπορικού προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων 
PLAXIS για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
ΘΕΜΑ 2.6: Εξόφληση του αριθμ. 144/27-5-16 τιμολογίου της εταιρείας 
OFFICE LINE A.E., ποσού διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ 

λεπτά του ευρώ (277,98€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, που 
αφορά την προμήθεια μίας (1) άδειας λογισμικού SERVER WIN 2012 R2 για 

το Domain Name Server για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

ΘΕΜΑ 2.7: Εξόφληση του αριθμ. 2589/1-7-16 τιμολογίου της εταιρείας 
«PROLINK Ε.Π.Ε.», ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι 

λεπτά του ευρώ (1.463,20€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

ΘΕΜΑ 2.8: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. Β/348/30-5-16 του 
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. 

συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε 
λεπτά του ευρώ (4.065,55€) που αφορά έξοδα νοσηλείας σπουδαστή της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

ΘΕΜΑ 2.9: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση του έκτακτου 
εκπαιδευτικού προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ΙΔΙΩΤΕΣ), για την παροχή 
διδακτικού έργου για το χρονικό διάστημα από 1-6-16 έως 24-6-16 (λήξη 

εαρινού εξαμήνου).   
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
ΘΕΜΑ 2.10: Έγκριση πληρωμής Δαπάνης για την αποζημίωση υπερωριακής 
απόγευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για 

το χρονικό διάστημα από 1-5-16 έως 30-6-16 διοικητικού υπαλλήλου που 
έχει αποσπαστεί και διατεθεί σε Βουλευτικό γραφείο. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 



  
 

ΘΕΜΑ 2.11: Έγκριση δαπάνης ποσού τετρακοσίων εβδομήντα τρία ευρώ 
και ενενήντα λεπτά του ευρώ (473,90€) που αφορά παρακλινικές εξετάσεις 

σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016.Α 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
ΘΕΜΑ 2.12: Έγκριση δαπάνης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) που αφορά 
νοσήλεια σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

ΘΕΜΑ 2.13: Εξόφληση του αριθμ. 337/11-7-16 τιμολογίου του Συνδέσμου 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) ποσού δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€).  

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

ΘΕΜΑ 2.14: Εξόφληση του αριθμ. 35/27-7-15 τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών του Χρήστου Γιαννακόπουλου, Μηχανολόγου Μηχανικού, ποσού 
διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (295,20€) 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% που αφορά αποκατάσταση 
ηλεκτρολογικής βλάβης στον ηλεκτρικό πίνακα του λεβητοστασίου των 

παλαιών εργαστηρίων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
ΘΕΜΑ 2.15: Εξόφληση του αριθμ. 53480/30-6-16 Τ.Π.Υ. της εταιρείας 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. ποσού διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και 

ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ (229,92€) που αφορά υπηρεσίες Ιατρού 
Εργασίας. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

ΘΕΜΑ 2.16: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των  

προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για 

πέντε (5) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στο πλαίσιο της 
αριθμ. πρωτ. Ο/1730/29-6-16 διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 16ΡRΟC004687343 και 
ΑΔΑ: 70ΡΑ46Ψ8ΧΙ-ΝΞΧ (περίληψη διακήρυξης). 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

ΘΕΜΑ 2.17: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση 
υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης των γραμματειών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υποσυστήματος Υπηρεσιών προς τα μέλη Ε.Π., υποσυστήματος 
Φοιτητικής μέριμνας, υποσυστήματος Διαχείρισης Προσωπικού, 

υποσυστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, δύο (2) σχεδιαστικών 
προγραμμάτων GSTARCAD, προγράμματος Μελέτης Κατασκευής 
Κοστολόγησης και Λογισμικού Μισθοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016, από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Ο/1427/1-6-16 διακήρυξης με 

ΑΔΑΜ: 16PROC004507931 και ΑΔΑ: 73ΔΜ46Ψ8ΧΙ-ΧΡΚ (περίληψη 
διακήρυξης). 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 

 
ΘΕΜΑ 2.18: Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

οικον. έτους 2016. 



  
 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

ΘΕΜΑ 2.19: Έγκριση συνοπτικού Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. 
έτους 2017. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 
ΘΕΜΑ 2.20: Διάθεση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) μέρους της ετήσιας επιχορήγησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. 
έτους 2016 για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης των σπουδαστών της 

Σχολής.  
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη 
 

3.Εκπαιδευτικά Θέματα 
 

ΘΕΜΑ 3.1: Παράταση ολοκλήρωσης σπουδών του Προγράμματος Ειδίκευσης 
στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στην Κοζάνη κατά το 
ακαδ. έτος 2016-2017 της φοιτήτριας του Προγράμματος Κουτσίνα Μαρίας. 

Εισηγήτρια: Ουρανία Καλούρη. 
 

ΘΕΜΑ 3.2: Έγκριση. Πραγματοποίησης Τελετής Απονομής πιστοποιητικών 
του ΠΕΣΥΠ στην Αθήνα. 

Εισηγήτρια: Ουρανία Καλούρη. 
 
ΘΕΜΑ 3.3: Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας της ΑΣΠΑΙΤΕ με το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 
Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης 

 
ΘΕΜΑ 3.4: Προτάσεις για Εφαρμογή Αιτήσεων - Αξιολόγησης Υποψηφίων 
Ωρομίσθιων. 

Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης 
 

4. Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
Θέμα 4.1:Έκθεση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε στην αριθμ. 27/17-6-

2016 (θέμα:2.18) προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές διαρροές νερού ή 
άλλων βλαβών – προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης ή στους μετρητές. 

Εισηγητής: Παναγιώτης Καλαντζάκης 
 
ΘΕΜΑ 4.2: Ορισμός Ενεργειακού Υπευθύνου και Μελών επιτροπής 

Ενεργειακών Θεμάτων. 
Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης 

 
ΘΕΜΑ 4.3: Εκθέσεις Υγιεινής και Ασφάλειας της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Εισηγητής: Παύλος Ζαλιμίδης 

 

 

  



  
 

ΘΕΜΑ 1.2: Παρακολούθηση των συνεδριάσεων της ΔΕ από 
εκπροσώπους Τμημάτων και φορέων της ΑΣΠΑΙΤΕ . 

 

Για το θέμα 1.2 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει από την επόμενη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να παρευρίσκονται οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής 

καθώς και από τη νέα περίοδο του Σεπτεμβρίου εκπρόσωποι  των υπόλοιπων 
φορέων της κοινότητας στα θέματα που τους αφορούν μετά από σχετική 

πρόσκληση που θα λαμβάνουν. 
 
ΘΕΜΑ 1.3: Αίτημα απόσπασης της Τριάντη Αλεξάνδρας διοικητικής 

υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην ΑΣΠΑΙΤΕ 
 

Για το θέμα 1.3 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Α) Εγκρίνει το αίτημα της Τριάντη Αλεξάνδρας, διοικητικής υπαλλήλου του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατηγορίας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων που αφορά την 
απόσπασή της στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για ένα (1) έτος για γραμματειακή και 

διοικητική υποστήριξη, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2, περ. ζ του νόμου 3027/2002. 
Β) Η Πράξη αυτή να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης  
 

ΘΕΜΑ 1.4: Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 

Για το θέμα 1.4 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΔΕ να διενεργήσει σχετικά, σε συνεργασία με 

το ΥΠΠΕΘ, για νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικές με την επίλυση προβλημάτων 

της Σχολής.



  
 

ΘΕΜΑ 1.5: Μετάταξη της Σταμπολτζή Αγλαϊας σε θέση ΕΔΙΠ της 

ΑΣΠΑΙΤΕ 

Για το θέμα 1.5 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Α) Εγκρίνει τη μετάταξη της κ. Σταμπολτζή Αγλαϊας σε θέση Ε.ΔΙ.Π στην 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 7 του Ν. 4386/2016. 

Β) Τη διαβίβαση της Πράξης αυτής στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.  
 

2. Οικονομικά θέματα 

 
ΘΕΜΑ 2.1: Εξόφληση τηλεφωνικών λογαριασμών του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 

συνολικού ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ 
(3.709,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για το χρονικό 

διάστημα από 1-3-16 έως 22-6-16. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή των τηλεφωνικών λογαριασμών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για 

το χρονικό διάστημα από 1-3-16 έως 22-6-16, καθώς και την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον παραπάνω δικαιούχο. 

 

ΘΕΜΑ 2.2: Εξόφληση του αριθμ. 1051098895/5-7-16 λογαριασμού 
ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδες  
πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ (20.521.00€) συμπεριλαμβανομένου και 

του ΦΠΑ 13% για το χρονικό διάστημα από 1-6-16 έως 30-6-16. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Εγκρίνει την πληρωμή συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα 
ευρώ (20.521,00€), καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
στον παραπάνω δικαιούχο. 

 
ΘΕΜΑ 2.3: Εξόφληση των αριθμ. 7116/24-4-16, 3264/31-5-16, 

12912/30-4-16, 47401/16-5-16, 47274/30-4-16 τιμολογίων ποσού 
διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά του ευρώ 

(287,82€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% που αφορούν 
έξοδα δημοσίευσης δύο (2) φορές περίληψη προκήρυξης μιάς (1) 
θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος  



  
 

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Θέρμανσης Ψύξης». 

 
Για το θέμα 2.3 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Εγκρίνει την πληρωμή στις παρακάτω εταιρείες των ποσών που αναφέρονται 
στον ΠΙΝΑΚΑ 1 μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες 

διατάξεις κρατήσεων, για την εξόφληση των τιμολογίων που απεικονίζονται 
στον παρακάτω σχετικό πίνακα 1, που αφορούν δαπάνες δημοσίευσης σε 

εφημερίδες της περίληψης προκήρυξης πλήρωσης μιας (1) θέσης Τακτικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας  Καθηγητή του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με γνωστικό 

αντικείμενο «Τεχνολογία Θέρμανσης Ψύξης», καθώς και την έκδοση 
αντίστοιχων Χρηματικών Ενταλμάτων στους κατωτέρω δικαιούχους.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΦΜ - ΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΞΙΑ  
ΤΙΜ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

  1.  SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 997472536-ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ 

7116/27-4-16     81,18 

  2. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 

094519590-ΦΑΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

47401/16-5-16     51,66 

  3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 

094519590-ΦΑΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

47274/30-4-16     51,66  

  4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε. 099753000- 
ΔΟΥ ΦΑΕ  

ΑΘΗΝΩΝ 

13264/31-5-16     51,66 

  5. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε. 099753000- 

ΔΟΥ ΦΑΕ  
ΑΘΗΝΩΝ 

12912/30-4-16     51,66  

 ΣΥΝΟΛΟ     287,82 

 

ΘΕΜΑ 2.4: Εξόφληση του αριθμ. 4080/23-6-16 Τ.Π.Υ. της εταιρείας 
«ΑΝΑΞ Α.Ε.-Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίου & Παροχής Υπηρεσιών». 

 

Για το θέμα 2.4 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και 

πέντε λεπτά του ευρώ (5.566,05€) καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στην παραπάνω δικαιούχο. 
 

 



  
 

ΘΕΜΑ 2.5: Εξόφληση του αριθμ. 962/31-5-16 τιμολογίου της 
εταιρείας VECTOR TECHNOLOGIES Εισαγωγή Εμπορία Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων Ε.Π.Ε., ποσού εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και 
πενήντα λεπτά του ευρώ (676,50€) συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 23% που αφορά την ανανέωση της άδειας του εμπορικού 
προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων PLAXIS για ένα (1) έτος για 
την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 

Για το θέμα 2.5 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 
Εγκρίνει την πληρωμή ποσού εξακόσιων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα 

λεπτά του ευρώ (676,50€) για την εξόφληση του αριθμ. 962/31-5-16 
τιμολογίου, που αφορά την ανανέωση άδειας του εμπορικού προγράμματος 

πεπερασμένων στοιχείων PLAXIS για ένα (1) για την κάλυψη των αναγκών 
του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   

  

 
ΘΕΜΑ 2.6: Εξόφληση του αριθμ. 144/27-5-16 τιμολογίου της 

εταιρείας OFFICE LINE A.E., ποσού διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ 
και ενενήντα οκτώ λεπτά του ευρώ (277,98€) συμπεριλαμβανομένου 

και του ΦΠΑ 23%, που αφορά την προμήθεια μίας (1) άδειας 
λογισμικού SERVER WIN 2012 R2 για το Domain Name Server για την 
κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

Για το θέμα 2.6 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 
Εγκρίνει την πληρωμή ποσού διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα 

οκτώ λεπτά του ευρώ (277,98€) για την εξόφληση του αριθμ. 144/27-5-16 

τιμολογίου που αφορά την προμήθεια μίας (1) άδειας λογισμικού SERVER 

WIN 2012 R2 για το Donaim Name Server για την κάλυψη των της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην 

παραπάνω δικαιούχο.  

   

 

 
  



  
 

ΘΕΜΑ 2.7: Εξόφληση του αριθμ. 2589/1-7-16 τιμολογίου της 
εταιρείας «PROLINK Ε.Π.Ε.», ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα 

τριών ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (1.463,20€) 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. 

 

Για το θέμα 2.7 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Η Δ.Ε. να εγκρίνει την πληρωμή του ποσού των χιλίων τετρακοσίων εξήντα 

τριών ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (1.463,20€) για την εξόφληση του 
αριθμ. 2589/1-7-16 τιμολογίου που αφορά την μηχανογραφική συντήρηση-

υποστήριξη του λογιστικοστολογικού συστήματος του Τμήματος Οικονομικών 
Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για το μήνα Ιούνιο 2016, καθώς και την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην παραπάνω δικαιούχο. 
 

ΘΕΜΑ 2.8: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. Β/348/30-5-16 του 
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 

Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και 
πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (4.065,55€) που αφορά έξοδα 
νοσηλείας σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 
 

Για το θέμα 2.8 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και 

πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (4.065,55€) στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ, για την εξόφληση του αριθμ. 

Δ.Π.Υ. Β/348/30-5-16, που αφορά έξοδα νοσηλείας σπουδαστή της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
 

ΘΕΜΑ 2.9: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση του 

έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ΙΔΙΩΤΕΣ), για 
την παροχή διδακτικού έργου για το χρονικό διάστημα από 1-6-16 
έως 24-6-16 (λήξη εαρινού εξαμήνου).   

 
Για το θέμα 2.9 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης καθώς και την έκδοση Χρηματικών 
Ενταλμάτων Πληρωμής.  

 
 

 
 
 



  
 

ΘΕΜΑ 2.10: Έγκριση πληρωμής Δαπάνης για την αποζημίωση 
υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών εργασίας για το χρονικό διάστημα από 1-5-16 έως 30-6-16 
διοικητικού υπαλλήλου που έχει αποσπαστεί και διατεθεί σε 

Βουλευτικό γραφείο. 
 

Για το θέμα 2.10 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνε την πληρωμή δαπάνης ποσού 341,78 ευρώ, καθώς και την έκδοση 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής.  
 

ΘΕΜΑ 2.11: Έγκριση δαπάνης ποσού τετρακοσίων εβδομήντα τρία 
ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (473,90€) που αφορά 
παρακλινικές εξετάσεις σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016.Α 

 

Για το θέμα 2.11 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού τετρακοσίων εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

του ευρώ (473,90€) που αφορά έξοδα παρακλινικών εξετάσεων του  σπουδαστή 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθώς και τη δέσμευση πίστωσης για την ανωτέρω δαπάνης  

 

ΘΕΜΑ 2.12: Έγκριση δαπάνης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) που 

αφορά νοσήλεια σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 
 

Για το θέμα 2.12 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) που αφορά έξοδα 

νοσηλείας σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθώς και τη δέσμευση πίστωσης για την 

ανωτέρω δαπάνης  

 
 
 

ΘΕΜΑ 2.13: Εξόφληση του αριθμ. 337/11-7-16 τιμολογίου του 
Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) ποσού 

δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€).  
 

Για το θέμα 2.13 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 



  
 

Αποφασίζει 

 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού δύο  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) 

στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων του Ε.Μ.Π., για την εξόφληση του 
αριθμ.337/11-7-16 τιμολογίου που αφορά την ετήσια συνδρομή της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016 στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), στον οποίο η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι μέλος, καθώς και 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον παραπάνω δικαιούχο. 
 

ΘΕΜΑ 2.14: Εξόφληση του αριθμ. 35/27-7-15 τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών του Χρήστου Γιαννακόπουλου, Μηχανολόγου Μηχανικού, 
ποσού διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ 

(295,20€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% που αφορά 
αποκατάσταση ηλεκτρολογικής βλάβης στον ηλεκτρικό πίνακα του 

λεβητοστασίου των παλαιών εργαστηρίων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
 
Για το θέμα 2.14 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 
Εγκρίνει την πληρωμή του ποσού των διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι 

λεπτά του ευρώ  (295,20€) στον Χρήστο Γιαννακόπουλο Μηχανολόγο Μηχ/κό, για 
την εξόφληση του αριθμ. 35/27-7-15 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών καθώς και 

την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον παραπάνω δικαιούχο. 
 

ΘΕΜΑ 2.15: Εξόφληση του αριθμ. 53480/30-6-16 Τ.Π.Υ. της εταιρείας 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. ποσού χιλίων εκατόν ογδόντα επτά 
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ (1.187,92€)που αφορά 

υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας. 
 

Για το θέμα 2.15 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 
Eγκρίνει την πληρωμή ποσού χιλίων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο 

λεπτά του ευρώ (1.187,92€) καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στην παραπάνω δικαιούχο.  
  



  
 

ΘΕΜΑ 2.16: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι για πέντε (5) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Ο/1730/29-6-16 διακήρυξης 
με ΑΔΑΜ: 16ΡRΟC004687343 και ΑΔΑ: 70ΡΑ46Ψ8ΧΙ-ΝΞΧ (περίληψη 
διακήρυξης). 

 

Για το θέμα 2.16 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει : Α. Το αριθμ. πρωτ. Ο/1985/19-07-2016 πρακτικό της αρμόδιας 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου 
διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού τριάντα μία χιλιάδων ευρώ 

(31.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 

για πέντε (5) μήνες, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Ο/1730/29-
06-2016 διακήρυξης με ΑΔΑΜ 16PROC004687343 και ΑΔΑ: 70ΡΑ46Ψ8ΧΙ-ΝΞΧ 

(περίληψη  διακήρυξης) και της αριθμ. πρωτ. 1809/06-07-2016 σχετικής με 
της τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ανακοίνωση, 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.  
 

Γ. Την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανωτέρω υπηρεσία, η 
οποία θα καθορίζει τους όρους συμμετοχής, με έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά τιμή σε 
ευρώ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριάντα μία χιλιάδων ευρώ (31.000,00€)  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές 

προδιαγραφές της αρχικής διακήρυξης, προθεσμίας διενέργειας δέκα πέντε 
(15) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της 

διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
Δ. Το τεύχος της επαναληπτικής διακήρυξης και την περίληψη αυτής.  

Η σχετική επαναληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό 
τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων.  
Περίληψη της επαναληπτικής διακήρυξης 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. 
 Επίσης, η περίληψη της επαναληπτικής διακήρυξης θα σταλεί στην 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
Βιομηχανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο, Σύνδεσμό Ελληνικών Βιομηχανιών και στην Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας, Διεύθυνση Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων.  
 

Ε. Την ολική ανατροπή της παρακάτω δέσμευσης που αφορά τον Κ.Α.Ε.: 0892 
του Τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 

http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/


  
 

Α/Α 
    ΑΡ.ΠΡΩΤ./ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΑΔΑ 

Α/Α 

Βιβλίο 
Εγκρίσεων 

και Εντολών 

Πληρωμής 

Κ.Α.Ε.    ΠΟΣΟ 
   ΟΛΙΚΗ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

  1 

27/2.25/17-06-2016 

(απόφαση  
ανάληψης  

υποχρέωσης 
ΟΥΔ/175/17-06-
2016 με ΑΔΑ: 

ΩΙ8Σ46Ψ8ΧΙ-91Ξ) 

175  0892 31.000,00€    ΟΛΙΚΗ 

 

ΣΤ. Την δέσμευση πίστωσης σε σχέση με την ανωτέρω δαπάνη ποσού τριάντα 
μία χιλιάδων ευρώ (31.000,00€) σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 0892 του Τακτικού 

Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικών ετών 2016 (κατ’ εκτίμηση 
18.600,00) και 2017 (κατ’ εκτίμηση 12.400,00€). 
 

Ζ. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει 
την σχετική επαναληπτική διακήρυξη και τις σχετικές αποφάσεις ανατροπής 

και ανάληψης υποχρέωσης στο οικονομικό έτος 2016 σε σχέση με τις 
προηγούμενες παραγράφους.  
 

ΘΕΜΑ 2.17: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και 

εγκατάσταση υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης των 
γραμματειών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υποσυστήματος Υπηρεσιών προς τα 
μέλη Ε.Π., υποσυστήματος Φοιτητικής μέριμνας, υποσυστήματος 

Διαχείρισης Προσωπικού, υποσυστήματος Ηλεκτρονικού 
Πρωτοκόλλου, δύο (2) σχεδιαστικών προγραμμάτων GSTARCAD, 

προγράμματος Μελέτης Κατασκευής Κοστολόγησης και Λογισμικού 
Μισθοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι στο έτος 2016, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Ο/1427/1-6-16 διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 
16PROC004507931 και ΑΔΑ: 73ΔΜ46Ψ8ΧΙ-ΧΡΚ (περίληψη 

διακήρυξης). 
 

Για το θέμα 2.17 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Eγκρίνει:Α. Το αριθμ. πρωτ. Ο/1963/15-07-2016 πρακτικό της αρμόδιας 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου 

διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων και 
επτακοσίων είκοσι ευρώ (65.720,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 

προμήθεια και εγκατάσταση υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης των 
γραμματειών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υποσυστήματος Υπηρεσιών προς τα μέλη ΕΠ,  
υποσυστήματος Φοιτητικής μέριμνας, υποσυστήματος Διαχείρισης προσωπικού, 

υποσυστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, δυο (2) σχεδιαστικών 
προγραμμάτων GSTARCAD, προγράμματος μελέτης Κατασκευής Κοστολόγησης 

και Λογισμικού Μισθοδοσίας για την κάλυψη αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 



  
 

Μαρούσι στο έτος 2016, στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Ο/1427/01-06-2016 
διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 16PROC004507931 και ΑΔΑ: 73ΔΜ46Ψ8ΧΙ-ΧΡΚ (περίληψη 

διακήρυξης), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε αυτό.    
 

Β. Την κατακύρωση της προμήθειας και εγκατάστασης για την Ομάδα Α΄: 
Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης των γραμματειών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
υποσύστημα Υπηρεσιών προς τα μέλη ΕΠ, υποσύστημα Φοιτητικής μέριμνας, 

υποσύστημα Διαχείρισης προσωπικού, υποσύστημα Ηλεκτρονικού 
Πρωτοκόλλου για την κάλυψη των αναγκών  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 

στο έτος 2016 στην εταιρεία με επωνυμία CARDISOFT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και διακριτικό τίτλο « CARDISOFT 

AE», Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαια , Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 57001, ΑΦΜ: 
095647432, ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσ/κης, τηλ.: 2310804880, fax: 2310-804885 αντί 

του ποσού των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ 
(34.720,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το ανωτέρω 
πρακτικό και την αριθμ. πρωτ. Ο/1616/21-06-2016 προσφορά της ανωτέρω 

εταιρείας. 
 

Γ. Την κατακύρωση της προμήθειας και εγκατάστασης για την Ομάδα  Γ’: 
Λογισμικό Μισθοδοσίας για την κάλυψη αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι στο έτος 2016 στην εταιρεία με επωνυμία ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
AE και διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ AE» Ανδριανείου 29, Ν.Ψυχικό, Τ.Κ.: 
11525, ΑΦΜ: 094359854, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ.: 210-6705000, fax: 

2106705050 αντί του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα 
ευρώ (4.340,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το 

ανωτέρω πρακτικό και την αριθμ. πρωτ. Ο/1611/21-06-2016 προσφορά της 
ανωτέρω εταιρείας. 
 

Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω διαδικασίας για την Ομάδα Β’: 
Προμήθεια και εγκατάσταση δυο (2) σχεδιαστικών προγραμμάτων 

GSTARCAD και προγράμματος μελέτης Κατασκευής Κοστολόγησης για την 
κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016.  
 

Ε. Την επανάληψη του διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια και 
εγκατάσταση η οποία θα καθορίζει τους όρους συμμετοχής, με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
συνολικά τιμή σε ευρώ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης τεσσάρων χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με 

τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της αρχικής διακήρυξης, 
προθεσμίας τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 

της περίληψης της διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
ΣΤ. Το τεύχος της επαναληπτικής διακήρυξης και την περίληψη αυτής.  

Η σχετική επαναληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό 
τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων.  
Περίληψη της επαναληπτικής διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα 

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

πίνακα ανακοινώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι και επίσης θα σταλεί 
στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος, Βιομηχανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό Επαγγελματικό 

http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/


  
 

Επιμελητήριο, Σύνδεσμό Ελληνικών Βιομηχανιών και στην Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας, Διεύθυνση Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων.  

 
Ζ. Την μερική ανατροπή της παρακάτω δέσμευσης που αφορά τον Κ.Α.Ε.: 

7123Α του Τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 

Α/Α 
    ΑΡ.ΠΡΩΤ./ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΑΔΑ 

Α/Α 
Βιβλίο 

Εγκρίσεων 

και Εντολών 
Πληρωμής 

Κ.Α.Ε.    ΠΟΣΟ 
   ΜΕΡΙΚΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

  1 

23/3.2/25-04-2016 
(απόφαση  

ανάληψης  
υποχρέωσης 
ΟΥΔ/142/25-04-

2016 με ΑΔΑ: 
75ΒΔ46Ψ8ΧΙ-73Θ) 

        142  7123Α  4.960,00€    ΜΕΡΙΚΗ 

 
Η. Την δέσμευση πίστωσης σε σχέση με την ανωτέρω δαπάνη ποσού 

τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960,00€), σε βάρος του 
Κ.Α.Ε.: 7123Α του Τακτικού Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού 
έτους 2016. 

 
Θ. Τον ορισμό των ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμ. 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών και ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Διοικητικό Υπάλληλο ως 
υπεύθυνοι παρακολούθησης της υλοποίησης των συμβάσεων της προμήθειας 

και εγκατάστασης του υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης των 
γραμματειών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., του υποσυστήματος Υπηρεσιών προς τα μέλη 

ΕΠ,  του υποσυστήματος Φοιτητικής μέριμνας, του υποσυστήματος 
Διαχείρισης προσωπικού, του υποσυστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και 
του Λογισμικού Μισθοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

στο Μαρούσι στο έτος 2016. 
Η ανωτέρω επιτροπή θα ενημερώνει επίσης την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής και για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο 
υλοποίησης της σύμβασης.  

  
Ι. Την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. όπως υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις, το τεύχος της σχετικής 

επαναληπτικής διακήρυξης καθώς και τις σχετικές αποφάσεις μερικής 
ανατροπής και ανάληψης υποχρέωσης στο οικονομικό έτος 2016 σε σχέση με 

τις προηγούμενες παραγράφους.  
 
  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του οικονομικού έτους 2016 με Κ.Α.Ε.: 7123Α. 
 

Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ  
CPV: 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με την βοήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (CAD)  
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης   



  
 

ΘΕΜΑ 2.18: Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016. 

 

Για το θέμα 2.18 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση και 

τους σχετικούς πίνακες αναμόρφωσης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

του παρόντος πρακτικού τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: 

 

ΕΣΟΔΑ Τ.Π.        2.359.523,43 + Δ.Ε.                       724.500,00 3.084.023,43 

ΕΞΟΔΑ Τ.Π.        2.909.025,61 + Δ.Ε.  758.385,18 3.667.410,79 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ    549.502,18    33.885,18    583.387,36 

     

Έλλειμμα καλυπτόμενο από το Ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου 

οικονομικού έτους 2015 583.387,36 ευρώ. 

Σημειώνουμε ότι επειδή ο αρχικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 

παρουσιάζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, πλεόνασμα 

3% δηλαδή 89.875,00€, εμφανίζεται πλέον έλλειμμα το οποίο διαμορφώθηκε 

στο πλαίσιο της 1ης τροποποίησης με την ένταξη του ποσού των 673.262,36€ 

από το ταμειακό υπόλοιπο, στο ποσό των 583.387,36€ (δηλ. 673.262,36-

89.875,00= 583.387,36€). 

Συνολικό υπόλοιπο που δεν κατανέμεται 7.000.015,40  ευρώ 

ΘΕΜΑ 2.19: Έγκριση συνοπτικού Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

οικον. έτους 2017. 

 

Για το θέμα 2.19 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει τον συνοπτικό προϋπολογισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 

2017 που καταρτίστηκε με βάση τις αριθμ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31-5-2016 και 

111846/07-07-2016/Β2 εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, 

σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

του παρόντος Πρακτικού. 

ΘΕΜΑ 2.20: Διάθεση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) μέρους της ετήσιας επιχορήγησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

οικον. έτους 2016 για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης των 

σπουδαστών της Σχολής. 



  
 

 

Για το θέμα 2.20 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει τη διάθεση, για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης των σπουδαστών 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το οικον. έτος 2016, με απευθείας επιχορήγηση από το 

Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3443/06, στο Ίδρυμα 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ποσού ενενήντα πέντε 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (95.400,00), που αφορά μέρος της ετήσιας 

επιχορήγησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για σίτιση οικον. έτους 2016 των 470.000,00 
ευρώ που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3982/13-1-16/Β2 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας με Α∆Α Ω0ΔΛ4653ΠΣ-1ΟΩ «Καθορισμός 
της επιχορήγησης για δαπάνες λειτουργίας και σίτισης σπουδαστών στην 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το οικονομικό έτος 2016». 

 
ΘΕΜΑ 3.1: Έγκριση Παράτασης ολοκλήρωσης σπουδών του 

Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στην Κοζάνη κατά το ακαδ. έτος 2016-

2017 της φοιτήτριας του Προγράμματος Κουτσίνα Μαρίας. 

 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Αποδέχεται την εισήγηση της Επιστημονικής Υπεύθυνης του Προγράμματος 

κ. Καλούρη Ουρανίας και απορρίπτει το αίτημα της φοιτήτριας του ΠΕΣΥΠ 

Κοζάνης κ. Κουτσίνα Μαρίας που αφορά στην παράταση χρόνου 

ολοκλήρωσης σπουδών για ακόμα (1) ένα ακαδ. έτος (2016-2017) στο 

ΠΕΣΥΠ, διότι σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Προγράμματος του 

έτους εισαγωγής της, 2014-2015 η ανωτέρω φοιτήτρια πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές της υποχρεώσεις έως και το Φεβρουάριο 2016. 

ΘΕΜΑ 3.2: Έγκριση. Πραγματοποίησης Τελετής Απονομής 
πιστοποιητικών του ΠΕΣΥΠ στην Αθήνα. 

 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της τελετής απονομής των πιστοποιητικών των 

φοιτητών/τριών του ΠΕΣΥΠ Αθήνας, την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και 

ώρα 20.00. 

 

ΘΕΜΑ 3.3: Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας της ΑΣΠΑΙΤΕ με το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 

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

συζήτηση των μελών: 



  
 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει το Σύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του Πρακτικού, μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. και εξουσιοδοτεί τον Προέδρο της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. 
Καθηγητή κ. Σαριδάκη Ιωάννη για την υπογραφή του. 

 

ΘΕΜΑ 3.4: Προτάσεις για Εφαρμογή Αιτήσεων - Αξιολόγησης 
Υποψηφίων Ωρομίσθιων. 

 

 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Αναθέτει στους κ.κ. Παπαδάκη Ανδρέα και Σερατζιώτη Λάμπρο την τεχνική 

μελέτη και σύνταξη σχετικής εισήγησης για το Πληροφοριακό Σύστημα 
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων Επιστημονικών και 
Εργαστηριακών Συνεργατών, η οποία θα κατατεθεί στην επόμενη συνεδρίαση 

της Δ.Ε. 
 

Θέμα 4.1:Έκθεση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε στην αριθμ. 

27/17-6-2016 (θέμα:2.18) προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές 
διαρροές νερού ή άλλων βλαβών – προβλημάτων στο δίκτυο 

ύδρευσης ή στους μετρητές. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Αναθέτει στον κ. Σιδέρη Κωνσταντίνο μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών, τη συνεργασία με την ήδη υπάρχουσα Επιτροπή για τη 

διερεύνηση του θέματος και την κατάθεση σχετικής έκθεσης και εισήγησης 
έως 10/9/2016. 

 
ΘΕΜΑ 4.2: Ορισμός Ενεργειακού Υπευθύνου και Μελών επιτροπής 
Ενεργειακών Θεμάτων. 

 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Ορίζει τον κ. Καράγιωργα Μιχαήλ στη θέση του Ενεργειακού Υπευθύνου της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ταυτόχρονα συστήνει τριμελή Επιτροπή Ενεργειακών Θεμάτων  

αποτελούμενη από τους: 

 Καράγιωργα Μιχαήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος 

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ως Πρόεδρο 

 Λιβιεράτο Σπυρίδωνα, Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ως Μέλος 



  
 

 Οικονόμου Λάμπρο, Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών ως Μέλος. 

 

ΘΕΜΑ 4.3: Εκθέσεις Υγιεινής και Ασφάλειας της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 

Για το θέμα 4.3 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Α) Αποδέχεται τις εκθέσεις Υγιεινής και Ασφάλειας που υπέβαλε ο κ. Ζαλιμίδης 

Παύλος. και του αναθέτει εκ των εκθέσεων που παρουσίασε οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της Πράξης: 

Β) Τη σύνταξη λίστα ενεργειών προς επίλυση των προβλημάτων ασφάλειας 

που εντοπίστηκαν στις εκθέσεις, την οποία θα εισάγει ως θέμα στη 

συνεδρίαση της επόμενης Διοικούσας Επιτροπής. 

Γ) Του αναθέτει τον έλεγχο των εργαστηρίων της σχολής για εντοπισμού 

Αμιάντου. 

 

 


