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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 32 την 01-9-2016 

και Ώρα 10:00 

1. Διοικητικά Θέματα 

ΘΕΜΑ 1.1: Aπαλλαγή του κ. Αγιώτη Δημητρίου από τα καθήκοντα του Προϊσταμένου 

της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης 

 

ΘΕΜΑ 1.2: Διενέργεια Προκαταρκτικής εξέτασης για τη συλλογή και καταγραφή 

στοιχείων για την Πράξη «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τις συμβάσεις έργου που συνάφθηκαν στο πλαίσιο 

της Πράξης αυτής. 

Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης 

 

2. Οικονομικά Θέματα 

ΘΕΜΑ 2.1: Έγκριση δαπάνης για την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έτους 2016. 

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.2: Α. Έγκριση  δαπάνης  ποσού χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και 

ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (1.735,95€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 

την προμήθεια ειδών καθαριότητας και θηκών ρολών υγείας   για την κάλυψη των 

αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για το έτος 2016.  

Β. Απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας.  

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.3: Α) Ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης Κυκλοφορητών και 

Υδροστατών και προμήθειας Βυθιζόμενων Αντλιών και συναφών εξαρτημάτων για 

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

πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Ο/1848/08-07-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ: 16PROC004744078 και ΑΔΑ: ΨΒ6Δ46Ψ8ΧΙ–0ΘΔ 

(περίληψη πρόσκλησης). 

Β) Ορισμός Υπευθύνου παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης και συντονισμού 

της προμήθειας και εγκατάστασης των Κυκλοφορητών και των Υδροστατών.  

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

ΘΕΜΑ 2.4: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση της Διοικούσας 

Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01/06/2016 έως 

31/08/2016. 

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.5: Εξόφληση του αριθμ. 4138/25-7-16 Τ.Π.Υ.  της  εταιρείας  «ΑΝΑΞ Α.Ε.- 

Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίου & Παροχής Υπηρεσιών» που αφορά  υπηρεσίες 

καθαριότητας στους χώρους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, από 22-6-16 έως 21-7-

16. 
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Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.6: Εξόφληση  του  αριθμ.  4166/30-6-16 Τ.Π.Υ. της  εταιρείας  «ΑΣΤΡΑΠΗ 

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

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που  αφορά  τη  φύλαξη  εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το μήνα 

Ιούνιο 2016. 

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

ΘΕΜΑ 2.7:  Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. 64/18-7-16 Τ.Π.Υ. της εταιρείας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ Ο.Ε.  με  δ.τ.  «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ O.E.», 

ποσού επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00€) συμπεριλαμβανομένου 

και του ΦΠΑ 24% που αφορά παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης των χόρτων και 

κλαδέματος των δέντρων του αγροκτήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  στο Μαρούσι για το 

έτος 2016.  

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.8: Εξόφληση του αριθμ. 267/27-7-16 τιμολογίου της εταιρείας Κ.ΜΠΟΛΟΣ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού δεκαέξι χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ 

και δεκαοχτώ λεπτά του ευρώ (16.065,18€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% 

που αφορά τον 3ο λογαριασμό του έργου «Επισκευή – Διασκευή και Συντήρηση 

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

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.9: Έγκριση δαπάνης ποσού εξήντα έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών του ευρώ 

(66,18€) που αφορά σε παρακλινικές εξετάσεις  σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 

2016. 

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.10: Έγκριση δαπάνης ποσού εκατόν ογδόντα εννιά ευρώ και ενενήντα δύο 

λεπτών του ευρώ (189,82€) που αφορά σε παρακλινικές εξετάσεις  σπουδάστριας 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.11: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ.  Δ.Π.Υ. 151/22-6-16 του Γενικού 

Νοσοκομείου Αττικής «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» συνολικού ποσού εξακοσίων ευρώ 

(600,00€) που αφορά έξοδα νοσηλείας σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.12: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. ΝΣ003-33/22-6-16 του ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ, 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.  

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.13: Έγκριση δαπάνης και εξόφληση  ποσού χιλίων επτά ευρώ και επτά λεπτά 

(1.007,07€) που αφορά φαρμακευτική περίθαλψη σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

έτος 2016. 

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.14: Εξόφληση του αριθμ. 1054878250/3-8-16 λογαριασμού ηλεκτρικού 

ρεύματος της Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνολικού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων 

εβδομήντα τριών ευρώ (15.473,00€), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%, για 

το χρονικό διάστημα από 1-7-16 έως 31-7-16. 

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 

 

ΘΕΜΑ 2.15: Ανάκληση του Θέματος 6.1 της Πράξης 24/17-5-2016 της ΔΕ της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στην προμήθεια κάρτας απεριορίστων 

διαδρομών των ΜΜΜ για τον Προέδρο της ΔΕ. 

Εισηγήτρια: Μπλάνη Ξανθή 
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3.Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΘΕΜΑ 3.1: Έγκριση Πινάκων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

που αφορούν τον μήνα Αύγουστο 2016 για υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας 

και Θρησκευμάτων. 

Εισηγητής: Αγιώτης Δημήτριος. 

 

ΘΕΜΑ 3.2: Αίτημα 2ης Εσωτερικής Τροποποίησης Ετήσιων Πιστώσεων 

Προϋπολογισμού ΠΔΕ 2016 της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Εισηγητής: Αγιώτης Δημήτριος. 

 

4. Εκπαιδευτικά Θέματα 

 

ΘΕΜΑ 4.1 Τροποποίηση της Πράξης 27/17-6-2016 (θέμα:1.3α) 

Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης. 
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Διοικητικά Θέματα 

ΘΕΜΑ 1.1: Aπαλλαγή του κ. Αγιώτη Δημητρίου από τα καθήκοντα του 

Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

 

Αποδέχεται το αίτημα του κ. Αγιώτη Δημητρίου και τον αποδεσμεύει από τα 

καθήκοντα  του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 

Η επίβλεψη έργων και υπηρεσιών που του είχαν ανατεθεί θα διεκπεραιωθούν από 

την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Τεχνικής  Υπηρεσίας κ. Μαυροπούλου Βασιλική. 

 

ΘΕΜΑ 1.2: Διενέργεια Προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά με την Πράξη 

«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του ΕΠ 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» και τις συμβάσεις έργου που συνάφθηκαν στο πλαίσιο 

της Πράξης αυτής. 

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

 

Α) Τη διενέργεια Προκαταρκτικής εξέτασης.  

Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΔΕ να ορίσει με σχετική απόφασή του τον 

διενεργούντα την προκαταρκτική εξέταση.  

 

2. Οικονομικά Θέματα 

 

ΘΕΜΑ 2.1: Έγκριση δαπάνης για την καταβολή του Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έτους 2016. 

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: Α) τη δαπάνη ποσού τετρακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών 

του ευρώ (460,23) για την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της ΑΣΠΑΙΤΕ οικονομικού έτους 2016.  

Β) Τη δέσμευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών 

του ευρώ (460,23).  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ να υπογράψει τη σχετική 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε σχέση με την ανωτέρω δέσμευση. 

Δ) Την πληρωμή της ανωτέρω οφειλής ποσού τετρακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι 

τριών λεπτών του ευρώ (460,23) στην ΔΟΥ Αμαρουσίου.  

 

ΘΕΜΑ 2.2: Α. Έγκριση  δαπάνης  ποσού χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε 

ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (1.735,95€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και θηκών ρολών υγείας   για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι για το έτος 2016.  

Β. Απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας.  

 

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

μελών: 
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Αποφασίζει 

Εγκρίνει: Α) Τη δαπάνη ποσού χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα 

πέντε λεπτά του ευρώ (1.735,95€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 

προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι για το έτος 2016 και δέκα έξι (16) Μεταλλικών Θηκών Ρολών Υγείας τύπου 

inox και τεσσάρων (4) Μετταλικών Θηκών Ρολών Υγείας χρώματος λευκού για την 

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

Β) Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία με επωνυμία 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε., αντί του ποσού χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ 

και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (1.735,95€). 

Γ) Τη δέσμευση πίστωσης για την ανωτέρω προμήθεια συνολικού ποσού χιλίων 

επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (1.735,95€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Δ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρου της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει την απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης σε σχέση με την ανωτέρω δέσμευση.  

 

ΘΕΜΑ 2.3: Α) Ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης Κυκλοφορητών και 

Υδροστατών και προμήθειας Βυθιζόμενων Αντλιών και συναφών 

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

κατά το έτος 2016 στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Ο/1848/08-07-2016 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ: 16PROC004744078 και 

ΑΔΑ: ΨΒ6Δ46Ψ8ΧΙ–0ΘΔ (περίληψη πρόσκλησης). 

Β) Ορισμός Υπευθύνου παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης και 

συντονισμού της προμήθειας και εγκατάστασης των Κυκλοφορητών και των 

Υδροστατών.  

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

 

Εγκρίνει: Α) Το αριθμ. πρωτ. Ο/2075/26-7-2016 πρακτικό αξιολόγησης της αρμόδιας 

επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) 

Κυκλοφορητών νέας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης του Κεντρικού 

Κτιρίου, ενός (1) Κυκλοφορητή νέας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις Κεντρικής 

Θέρμανσης των παλαιών εργαστηρίων και δύο (2) Υδροστατών στο Κεντρικό Κτίριο και 

στα Παλαιά Εργαστήρια της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  στο Μαρούσι καθώς και δύο (2) Βυθιζόμενων 

Αντλιών και συναφών εξαρτημάτων για την άντληση υπόγειων υδάτων για κάλυψη των 

αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2016, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (23.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 

τιμή, στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Ο/1848/08-07-2016 σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ: 16PROC004744078 και ΑΔΑ: ΨΒ6Δ46Ψ8ΧΙ – 0ΘΔ (περίληψη 

πρόσκλησης), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε αυτό. 

Β) Την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εγκατάστασης στην εταιρεία με επωνυμία 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο 

«ALTATHERM A.E.T.E.». ως μειοδότη.  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. όπως υπογράψει 

την σχετική σύμβαση.  

Δ. Τον ορισμό του ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥ, Διοικητικό Υπάλληλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως 

υπεύθυνο παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης και συντονισμού της προμήθειας 

και εγκατάστασης των Κυκλοφορητών και των Υδροστατών. 

Ο ανωτέρω θα ενημερώνει επίσης την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και για τυχόν 

προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.  
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ΘΕΜΑ 2.4: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση της Διοικούσας 

Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01/06/2016 έως 

31/08/2016. 

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

          Εγκρίνει:                                 

Την πληρωμή δαπάνης ποσού 5.842,71 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των 

εργοδοτικών εισφορών (562,71 ευρώ), που αφορά την δαπάνη αποζημίωσης της 

Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2016 έως 

31/08/2016, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.  

 

ΘΕΜΑ 2.5: Εξόφληση του αριθμ. 4138/25-7-16 Τ.Π.Υ.  της  εταιρείας  «ΑΝΑΞ 

Α.Ε.- Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίου & Παροχής Υπηρεσιών» που αφορά  

υπηρεσίες καθαριότητας στους χώρους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, από 

22-6-16 έως 21-7-16. 

 

Για το θέμα 2.5 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€), στην εταιρεία «ΑΝΑΞ Α.Ε.-Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίου 

& Παροχής Υπηρεσιών». για την εξόφληση του αριθμ. 4138/25-7-16 τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών, που αφορά υπηρεσίες καθαριότητας στους χώρους της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, από 22-6-16 έως 21-7-16, καθώς και την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην παραπάνω δικαιούχο.   

                                            

ΘΕΜΑ 2.6: Εξόφληση  του  αριθμ.  4166/30-6-16 Τ.Π.Υ. της  εταιρείας  

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

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που  αφορά  τη  φύλαξη  

εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το μήνα Ιούνιο 2016. 

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

    Εγκρίνει την πληρωμή ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα 

οχτώ λεπτά του ευρώ (5.709,38€) στην «ΑΣΤΡΑΠΗ   ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ–ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  για την εξόφληση του αριθμ. 4166/30-6-16 Τ.Π.Υ., που 

αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το μήνα 

Ιούνιο 2016, καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην 

παραπάνω εταιρεία.        

 

ΘΕΜΑ 2.7:  Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. 64/18-7-16 Τ.Π.Υ. της εταιρείας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ Ο.Ε.  με  δ.τ.  «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ 

O.E.», ποσού επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00€) 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% που αφορά παροχή υπηρεσιών 

αποψίλωσης των χόρτων και κλαδέματος των δέντρων του αγροκτήματος της 

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

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 
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      Εγκρίνει την πληρωμή επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00€) στην 

εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ –ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ Ο.Ε. που αφορά παροχή 

υπηρεσιών αποψίλωσης των χόρτων και κλαδέματος των δέντρων του αγροκτήματος 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για το έτος 2016.  

 

ΘΕΜΑ 2.8: Εξόφληση του αριθμ. 267/27-7-16 τιμολογίου της εταιρείας 

Κ.ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού δεκαέξι χιλιάδων 

εξήντα πέντε ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά του ευρώ (16.065,18€) 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% που αφορά τον 3ο λογαριασμό του 

έργου «Επισκευή – Διασκευή και Συντήρηση Τουαλετών Κεντρικού Κτιρίου της  

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.».  

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

          Η. Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να εγκρίνει την πληρωμή ποσού δεκαέξι χιλιάδων εξήντα πέντε 

ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά του ευρώ (16.065,18€) στην εταιρεία Κ.ΜΠΟΛΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την εξόφληση του αριθμ 267/27-7-16 

τιμολογίου που αφορά τον 3ο λογαριασμό του έργου «Επισκευή – Διασκευή και 

Συντήρηση Τουαλετών Κεντρικού Κτιρίου της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» καθώς και την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον παραπάνω δικαιούχο.  

 

ΘΕΜΑ 2.9: Έγκριση δαπάνης ποσού εξήντα έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών του 

ευρώ (66,18€) που αφορά σε παρακλινικές εξετάσεις  σπουδαστή της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: Α) Τη δαπάνη ποσού εξήντα έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών του ευρώ 

(66,18€) που αφορά σε έξοδα παρακλινικών εξετάσεων του σπουδαστή της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.».  

Β) Τη δέσμευση πίστωσης για την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού εξήντα έξι ευρώ 

και δεκαοχτώ λεπτών του ευρώ (66,18€).  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. να υπογράψει την Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης σε σχέση με την ανωτέρω δέσμευση. 

   

ΘΕΜΑ 2.10: Έγκριση δαπάνης ποσού εκατόν ογδόντα εννιά ευρώ και ενενήντα 

δύο λεπτών του ευρώ (189,82€) που αφορά σε παρακλινικές εξετάσεις  

σπουδάστριας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: Α) Τη δαπάνη ποσού εκατόν ογδόντα εννιά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 

του ευρώ (189,92€) που αφορά έξοδα παρακλινικών εξετάσεων της σπουδάστριας της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΛΟΥΜΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.».  

Β) Τη δέσμευση πίστωσης για την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα 

εννιά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών του ευρώ (189,92€).  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. να υπογράψει την Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης σε σχέση με την ανωτέρω δέσμευση. 

   

ΘΕΜΑ 2.11: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ.  Δ.Π.Υ. 151/22-6-16 του 

Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» συνολικού ποσού 

εξακοσίων ευρώ (600,00€) που αφορά έξοδα νοσηλείας σπουδαστή της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 
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Για το θέμα 2.11 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση των 

μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για την εξόφληση του αριθμ. Δ.Π.Υ. 151/22-6-16, που 

αφορά έξοδα νοσηλείας του σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΦΩΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-

ΝΤΙΛΣΟΝΤ στο έτος 2016.         

 

ΘΕΜΑ 2.12: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. Δ.Π.Υ. ΝΣ003-33/22-6-16 του 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ, 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.  

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει, την πληρωμή ποσού τετρακοσίων εβδομήντα τρία ευρώ και  ενενήντα λεπτά του 

ευρώ (473,90€) στο  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΤ, για την εξόφληση του αριθμ.   

Δ.Π.Υ.  ΝΣ003-33/22-6-16, που αφορά έξοδα παρακλινικών εξετάσεων του σπουδαστή 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ στο έτος 2016. 

 

ΘΕΜΑ 2.13: Έγκριση δαπάνης και εξόφληση  ποσού χιλίων επτά ευρώ και επτά 

λεπτά (1.007,07€) που αφορά φαρμακευτική περίθαλψη σπουδαστή της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: Α) Δαπάνη ποσού  χιλίων επτά ευρώ και επτά λεπτά (1.007,07€) που αφορά 

τη φαρμακευτική περίθαλψη του σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μπεκίρι Λέοναρντ στο 

έτος 2016, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΟΥ/501/29-8-16 αίτηση.  

Β) Τη δέσμευση πίστωσης για την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού χιλίων επτά ευρώ 

και επτά λεπτά (1.007,07€).  

                Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει 

την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε σχέση με την ανωτέρω δέσμευση. 

                Δ) Την πληρωμή ποσού χιλίων επτά ευρώ και επτά λεπτά (1.007,07€) στον σπουδαστή 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μπεκίρι Λέοναρντ σε σχέση με την ανωτέρω  φαρμακευτική περίθαλψη 

στο έτος 2016, καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον 

παραπάνω δικαιούχο.  

Στη συνέχεια, η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιομορφία και τον επαναλαμβανόμενο 

χαρακτήρα της συγκεκριμένης ιατροφαρμακευτικής δαπάνης αναθέτει στις αρμόδιες 

υπηρεσίες (Υγειονομικές, Διοικητικές και Οικονομικές) της ΑΣΠΑΙΤΕ να ζητήσουν την 

συνδρομή της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της ιδιάζουσας αυτής υπόθεσης. 

  

ΘΕΜΑ 2.14: Εξόφληση του αριθμ. 1054878250/3-8-16 λογαριασμού 

ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνολικού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων 

τετρακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (15.473,00€), συμπεριλαμβανομένου και 

του ΦΠΑ 13%, για το χρονικό διάστημα από 1-7-16 έως 31-7-16. 

Για το θέμα 2.14 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση των 

μελών: 

Αποφασίζει 

              Εγκρίνει  την  πληρωμή  συνολικού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα 

τριών ευρώ (15.473,00€), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%, για την εξόφληση 

του αριθμ. 1054878250/3-8-16 λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
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συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών με τον ανωτέρω λογαριασμό Τελών και Φόρων, 

για το χρονικό διάστημα από 1-7-16 έως 31-7-16, καθώς και την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής στον παραπάνω δικαιούχο. 

 

ΘΕΜΑ 2.15: Ανάκληση του Θέματος 6.1 της Πράξης 24/17-5-2016 της ΔΕ της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στην προμήθεια κάρτας απεριορίστων 

διαδρομών των ΜΜΜ για τον Προέδρο της ΔΕ.  

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

μελών: 

Αποφασίζει 

Α) Tην ανάκληση του θέματος 6.1 της αριθμ. 24/17-5-2016 Πράξης της Δ.Ε. της 

ΑΣΠΑΙΤΕ με ΑΔΑ: 7ΤΦΞ46Ψ8ΧΙ-Φ46 ως προς την δαπάνη ποσού διακοσίων δέκα ευρώ 

(210,00€) για την προμήθεια κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τη μετακίνηση του 

Προέδρου της Δ.Ε. στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

Β) Την ολική ανατροπή της παρακάτω δέσμευσης που αφορά τον Κ.Α.Ε. 0712 του 

Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της ΑΣΠΑΙΤΕ  

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ να υπογράψει τη σχετική απόφαση 

ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης. 

 

3. Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

ΘΕΜΑ 3.1: Έγκριση Πινάκων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 

Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. που αφορούν τον μήνα Αύγουστο 2016 για υποβολή στο 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

Α) Εγκρίνει τον Πίνακα Καταγραφής και Πρόβλεψης Ανάληψης Νομικών Δεσμεύσεων 

που αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας 

και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τον μήνα Αύγουστο και για 

χρονική περίοδο τριμήνου (Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος) όπως αυτός 

συντάχθηκε από την αρμόδια τριμελή επιτροπή Π.Δ.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της Πράξης αυτής.  

Β) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Δ.Ε. να υπογράψει τον σχετικό πίνακα και το 

διαβιβαστικό προς το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Γ) Επισημαίνει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης εκτέλεσης έργων και προμηθειών και 

συνεπώς αύξησης του ρυθμού απορρόφησης του προϋπολογισμού του ΠΔΕ.  

 

ΘΕΜΑ 3.2: Αίτημα 2ης Εσωτερικής Τροποποίησης Ετήσιων Πιστώσεων 

Προϋπολογισμού ΠΔΕ 2016 της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

Α) Εγκρίνει το αίτημα της 2ης ανακατανομής (εσωτερικής τροποποίησης) των 

εγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων της Σ.Α. Ε543, όπως αυτή διαμορφώθηκε 

μετά την από 26.08.2016 Απόφαση Ανακατανομής πιστώσεων ΠΔΕ και ιδιαίτερα της 

Σ.Α. Ε543 Τροπ.00 με (ΑΔΑ ΨΨΗΒ4653ΠΣ-45Φ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπ.Π.Ε.Θ., Τμήμα Γ΄ κατάρτισης Π.Δ.Ε. και αφορούν τις ετήσιες 

Πιστώσεις 2016 της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

Συγκεκριμένα εγκρίνει τη μείωση της ετήσιας πίστωσης 2016 του Έργου με κωδικό  

2014ΣΕ54300026 από τις 350.000,00€ στις 320.000,00€ και την αντίστοιχη αύξηση της 

ετήσιας πίστωσης 2016 του Έργου με κωδικό  2014ΣΕ54300027 από τις 134.000,00€ 
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στις 164.000,00€, διατηρώντας αμετάβλητο το συνολικό ποσό της ετήσιας πίστωσης 

2016 που αφορά την ΑΣΠΑΙΤΕ.  

Β) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Δ.Ε. να υπογράψει το σχετικό αίτημα - διαβιβαστικό 

προς το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

4. Εκπαιδευτικά Θέματα 

 

ΘΕΜΑ 4.1 Τροποποίηση της Πράξης 27/17-6-2016 (θέμα:1.3α) 

 

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

μελών: 

Αποφασίζει 

Τροποποιεί την αριθμ. 27/17-6-2016 (θέμα:1.3α) Πράξη της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ ως προς 

το μέρος του καθορισμού της έναρξης των μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου του 

ακαδ. έτους 2016-2017, και συνεπώς το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 

2016-17 έχει ως εξής: 

 

Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα  26-09-2016 

Λήξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου : Τετάρτη 11-01-2017 

Αναπληρώσεις: 12/01/2017 -13/01/2017 

 

Έναρξη εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 16-01-2017 

Λήξη  εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 03-02-2017 

 

Έναρξη μαθημάτων Εαρινού  εξαμήνου: Πέμπτη 09-02-2017 

Λήξη μαθημάτων Εαρινού  εξαμήνου : Τετάρτη 24-5-2017 

Αναπληρώσεις: 25/5/2017-26/5/2017 

 

Έναρξη εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 29-05-2017 

Λήξη εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 16-6-2017 (την Δευτέρα 05/6 αργία Αγίου 

Πνεύματος) 

 

Έναρξη εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017: Παρασκευή 01-09-2017 Λήξη 

εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017: Παρασκευή 22-09-2017 

 

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 


