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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 34 την 15-9-2016 

και Ώρα 09:00 
1. Διοικητικά θέματα 

ΘΕΜΑ 1.1: Χορήγηση άδειας συμμετοχής Διοικητικών Υπαλλήλων της             

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα. 
Εισηγήτρια: Νίκη Κυριακοπούλου. 

 

2. Οικονομικά θέματα 

ΘΕΜΑ 2.1: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση του έκτακτου 

εκπαιδευτικού προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ΔΗΜΟΣΙΟΙ), για την παροχή 
διδακτικού έργου για το χρονικό διάστημα από 1-1-16 έως 12-2-16 και 

εξετάσεις Φεβρουαρίου 2016. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη.  
            

ΘΕΜΑ 2.2: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. 320/26-8-16 Τ.Π.Υ. της 
εταιρείας με την επωνυμία ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. με δ.τ. 

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ποσού εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ (615,00€) 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% που αφορά συνδρομή πλήρους 
πρόσβασης σε βάση νομικών-διοικητικών πληροφοριών για την κάλυψη των 

αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

          
ΘΕΜΑ 2.3: Εξόφληση  τηλεφωνικών  λογαριασμών  του  ΟΤΕ Α.Ε.,   

συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και 
πενήντα λεπτά του ευρώ (3.935,50€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 
για το χρονικό διάστημα από 1-5-16 έως 22-8-16.  

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη.  
        

ΘΕΜΑ 2.4: Εξόφληση  του  αριθμ.  4186/23-8-16 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 22-7-16 έως 21-8-16. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη.  
 

 



ΘΕΜΑ 2.5: Εξόφληση του αριθμ. 4286/29-7-16 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 Ιούλιο 2016.  

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 
ΘΕΜΑ 2.6: Εξόφληση του αριθμ. 138/31-8-16 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 χρονικό διάστημα από 1-8-16 έως 7-8-16. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

          

ΘΕΜΑ 2.7: Εξόφληση του αριθμ. 139/31-8-16 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 χρονικό διάστημα από 8-8-16 έως 31-8-16. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη.     

 

ΘΕΜΑ 2.8: Εξόφληση του αριθμ. 2602/1-8-16 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 2.9: Εξόφληση του αριθμ. 2612/1-9-16 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 2.10: Έγκριση πληρωμής δαπάνης μηνιαίας κάρτας απεριορίστων  
διαδρομών για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2016. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 
ΘΕΜΑ 2.11: Έγκριση  εξόφλησης  του  αριθμ.  Δ.Π.Υ. Β/442/19-7-16 του 

Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 
Ν.Π.Δ.Δ.» συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο 

λεπτά του ευρώ (189,92€) που αφορά παρακλινικές εξετάσεις σπουδάστριας 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016.  
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

          

ΘΕΜΑ 2.12: Έγκριση  εξόφλησης  του  αριθμ.  Δ.Π.Υ. Β/482/29-7-16 του 
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 

Ν.Π.Δ.Δ.» συνολικού ποσού εξήντα έξι ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά του ευρώ 
(66,18€) που αφορά παρακλινικές εξετάσεις σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

στο έτος 2016.  
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
           

ΘΕΜΑ 2.13: Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής 

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 την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της 
αριθμ. πρωτ. Ο/1921/13-07-2016 επαναληπτικής πρόσκλησης με ΑΔΑΜ: 

16PROC004772774 και ΑΔΑ: 6ΛΑ346Ψ8ΧΙ–ΙΞΩ (CPV: 50730000-1).   
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

          ΘΕΜΑ 2.14: Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (10.500,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την ανάδειξη 

αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για την 
κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι και των παραρτημάτων 

της (τρία (3) συνολικά σημεία) σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης 
για δύο (2) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, με την διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (CPV: 64110000-0). 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 
ΘΕΜΑ 2.15: Α. Έγκριση δαπάνης ποσού διακοσίων εξήντα τέσσερα ευρώ 
(264,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% για την προμήθεια δύο   

καρεκλών  για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πρωτοκόλλου της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι το έτος 2016. 

Β. Απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
              

ΘΕΜΑ 2.16: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
              

ΘΕΜΑ 2.17: Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016.     
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

           

ΘΕΜΑ 2.18: Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού είκοσι ενός χιλιάδων 
ογδόντα ευρώ (21.080,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την 

προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση μιας συσκευής τείχους 
προστασίας (Firewall) για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι κατά το έτος 2016, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά 

από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή (CPV: 48730000-4, 48760000-3).  

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

ΘΕΜΑ 2.19: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης μη 

ληφθείσας άδειας σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
(Ιδιώτες) για το χρονικό διάστημα από 1-7-15 έως 30-6-16. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 

ΘΕΜΑ 2.20: Α. Έγκριση  δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι το έτος 
2016. 
Β. Απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας. 

Γ. Υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 



ΘΕΜΑ 2.21: Α. Έγκριση  δαπάνης συνολικού ποσού  δύο χιλιάδων εκατόν 
εβδομήντα ευρώ (2.170,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για 
την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης του χώρου στην 
κεντρική είσοδο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 2016. 
Β. Απευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 

ΘΕΜΑ 2.22:  Έγκριση πληρωμής Δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης 

σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ιδιώτες), για την 
διενέργεια των εξετάσεων  περιόδου Ιουνίου 2016 χειμερινού   εξαμήνου. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 

ΘΕΜΑ 2.23 Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδων ευρώ 

(17.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης Εργαστηριακού Εξοπλισμού 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 και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.    

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 

3. Εκπαιδευτικά Θέματα 

ΘΕΜΑ 3.1: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΕΠ του 

Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
Εισηγητής: Νικόλαος Βαξεβανίδης.  

 
ΘΕΜΑ 3.2 : Λειτουργία Προγράμματος Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης ΔΕ/ΤΕ. 

Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης. 

ΘΕΜΑ 3.3: Ορισμός λογότυπου στις πόλεις που λειτουργούν προγράμματα 

κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης. 
 

ΘΕΜΑ 3.4: Λειτουργία Πιλοτικού Δωρεάν Προγράμματος Διδακτικής 
επάρκειας για φοιτητές ΑΕΙ. 

Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης. 
 

ΘΕΜΑ 3.5: Φοίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού αρμοδιότητας 
ΥΠΠΕΘ στο ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Εισηγήτρια:Κασιμάτη Αικατερίνη. 

 
ΘΕΜΑ 3.6: Παροχή απόψεων της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με την ΑΠ  

ΣΕΕΔ/Φ.2/5/1047/28-01-2016 εντολή διενέργειας επιθεώρησης ελέγχου. 
Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης 
 

             ΘΕΜΑ 3.7: Επικύρωση επιτροπών διενέργειας κλήρωσης υποψηφίων 
προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ. 

Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης. 
 
  



 
ΘΕΜΑ 1.1: Χορήγηση άδειας συμμετοχής Διοικητικών Υπαλλήλων   

της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα. 
  

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Παραπέμπει το αίτημα των υπαλλήλων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ραρρά Χρυσαυγής 
και Μάλαμα Ηλία για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 για παροχή αιτιολογημένης 
γνώμης στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

 

ΘΕΜΑ 2.1: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση του 
έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ΔΗΜΟΣΙΟΙ), 

για την παροχή διδακτικού έργου για το χρονικό διάστημα από 1-1-
16 έως 12-2-16 και εξετάσεις Φεβρουαρίου 2016. 
 

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

Αποφασίζει 

 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης ποσού 11.717,23 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών (2.029,57 ευρώ), 

που αφορά την δαπάνη αποζημίωσης του έκτακτου εκπαιδευτικού 
προσωπικού της Σχολής  για την παροχή διδακτικού έργου για το χρονικό 

διάστημα από 01/01/2016 έως 12/02/2016 & Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2016.  
 
ΘΕΜΑ 2.2: Έγκριση εξόφλησης του αριθμ. 320/26-8-16 Τ.Π.Υ. της 

εταιρείας με την επωνυμία ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. με 
δ.τ. ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ποσού εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ (615,00€) 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% που αφορά συνδρομή 
πλήρους πρόσβασης σε βάση νομικών-διοικητικών πληροφοριών για 
την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 
Εγκρίνει την πληρωμή ποσού εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ  (615,00€) στην 

εταιρεία ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. και δ.τ. «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», που 
αφορά συνδρομή πρόσβασης από 19-5-16 έως 18-8-16.  
  



ΘΕΜΑ 2.3: Εξόφληση  τηλεφωνικών  λογαριασμών  του  ΟΤΕ Α.Ε.,   
συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και 

πενήντα λεπτών του ευρώ (3.935,50€) συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα από 1-5-16 έως 22-8-16.  

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

            Εγκρίνει  την  πληρωμή  συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα 
πέντε  ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ  (3.935,50€)  στον  ΟΤΕ Α.Ε., για 

την εξόφληση τηλεφωνικών λογαριασμών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για το χρονικό 
διάστημα από 1-5-16 έως 22-8-16, καθώς και την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στον παραπάνω δικαιούχο. 

 
ΘΕΜΑ 2.4: Εξόφληση  του  αριθμ.  4186/23-8-16 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 22-7-16 έως 21-8-16. 

 
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 λεπτών του ευρώ (5.566,05€) στην εταιρεία «ΑΝΑΞ Α.Ε.-Ανώνυμη 

Εταιρεία Εμπορίου & Παροχής Υπηρεσιών», για την εξόφληση του αριθμ. 
4186/23-8-16 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, που αφορά υπηρεσίες 

καθαριότητας στους χώρους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, από 22-7-16 έως 
21-8-16, καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην 
παραπάνω δικαιούχο.   

  
ΘΕΜΑ 2.5: Εξόφληση του αριθμ. 4286/29-7-16 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 Ιούλιο 2016.  

 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και 
τριάντα οχτώ λεπτών του ευρώ (5.709,38€), στην εταιρεία «ΑΣΤΡΑΠΗ   
ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ–

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  για την 
εξόφληση του αριθμ. 4286/29-7-16 Τ.Π.Υ., που αφορά την παροχή υπηρεσιών 

φύλαξης εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το μήνα Ιούλιο 2016, καθώς και 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην παραπάνω εταιρεία. 
 



ΘΕΜΑ 2.6: Εξόφληση του αριθμ. 138/31-8-16 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 χρονικό διάστημα 

από 1-8-16 έως 7-8-16. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού  χιλίων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και δέκα 

εννέα λεπτών του ευρώ (1.332,19€), στην εταιρεία «ΑΣΤΡΑΠΗ   ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ   
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ–ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την εξόφληση του 

αριθμ. 138/31-8-16 Τ.Π.Υ., που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε για το χρονικό διάστημα από 1-8-16 έως 7-

8-16, καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην 
παραπάνω εταιρεία. 

 

ΘΕΜΑ 2.7: Εξόφληση του αριθμ. 139/31-8-16 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 χρονικό διάστημα 
από 8-8-16 έως 31-8-16. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 
           Εγκρίνει την πληρωμή ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά 

ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών του ευρώ (4.377,18€), στην εταιρεία «ΑΣΤΡΑΠΗ 
ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που αφορά την παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το χρονικό διάστημα 
από 8-8-16 έως 31-8-16, καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής στην παραπάνω εταιρεία. 
 

ΘΕΜΑ 2.8: Εξόφληση του αριθμ. 2602/1-8-16 τιμολογίου της 

εταιρείας «Prolink Ε.Π.Ε.», ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα τριών 

ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1.463,20€) 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. 

 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

              Εγκρίνει την πληρωμή του ποσού των χιλίων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ 
και είκοσι λεπτών του ευρώ (1.463,20€), στην εταιρεία «Prolink Ε.Π.Ε.», για 

την εξόφληση του αριθμ. 2602/1-8-16 τιμολογίου  που αφορά την 
μηχανογραφική συντήρηση-υποστήριξη του  λογιστικοστολογικού 



συστήματος του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για το 
μήνα Ιούλιο 2016, καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

στην παραπάνω δικαιούχο. 
 

ΘΕΜΑ 2.9: Εξόφληση του αριθμ. 2612/1-9-16 τιμολογίου της 

εταιρείας «Prolink Ε.Π.Ε.», ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα τριών 
ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1.463,20€) συμπεριλαμβανομένου 
και του ΦΠΑ 24%. 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

              Εγκρίνει την πληρωμή του ποσού των χιλίων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ 
και είκοσι λεπτών του ευρώ (1.463,20€), στην εταιρεία «Prolink Ε.Π.Ε.», για 

την εξόφληση του αριθμ. 2612/1-9-16 τιμολογίου  που αφορά την 
μηχανογραφική συντήρηση - υποστήριξη του λογιστικοστολογικού   
συστήματος του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για το 

μήνα Αύγουστο 2016, καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στην παραπάνω δικαιούχο. 
 

ΘΕΜΑ 2.10: Έγκριση πληρωμής δαπάνης μηνιαίας κάρτας 
απεριορίστων  διαδρομών για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2016. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

          Εγκρίνει την πληρωμή ποσού εξήντα ευρώ (60,00€) στην Κεραμάρη Ελένη, 

που αφορά δαπάνη που κατέβαλε η ίδια για την προμήθεια μηνιαίων καρτών 
απεριορίστων διαδρομών για τις ανάγκες μετακίνησής της εντός έδρας με τα 

Μ.Μ.Μ. για υπηρεσιακούς λόγους για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2016 για 
τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στην παραπάνω δικαιούχο.  

 
ΘΕΜΑ 2.11: Έγκριση  εξόφλησης  του  αριθμ.  Δ.Π.Υ. Β/442/19-7-

16 του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ 
ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.» συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ 

και ενενήντα δύο λεπτών του ευρώ (189,92€) που αφορά 
παρακλινικές εξετάσεις σπουδάστριας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 
2016.  
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

           Εγκρίνει  την πληρωμή  ποσού εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα 
δύο  λεπτών  του  ευρώ  (189,92€) στο   Γενικό  Νοσοκομείο   Αττικής  

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ  ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.», για την εξόφληση του 



αριθμ.  Δ.Π.Υ. Β/442/19-7-16, που αφορά έξοδα  παρακλινικών  εξετάσεων  
της  σπουδάστριας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΛΟΥΜΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ στο έτος 2016. 

   

ΘΕΜΑ 2.12: Έγκριση  εξόφλησης  του  αριθμ.  Δ.Π.Υ. Β/482/29-7-
16 του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ 

ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.» συνολικού ποσού εξήντα έξι ευρώ και δεκαοκτώ 
λεπτών του ευρώ (66,18€) 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 εξήντα έξι ευρώ και δεκαοκτώ  λεπτών  του  
ευρώ  (66,18€) στο   Γενικό  Νοσοκομείο   Αττικής  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 

ΑΜΑΛΙΑ  ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.», για την εξόφληση του αριθμ.  Δ.Π.Υ. 
Β/482/26-7-16, που αφορά έξοδα  παρακλινικών  εξετάσεων  του  

σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στο έτος 2016. 
 
ΘΕΜΑ 2.13: Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων της 

επαναληπτικής 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 την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. Ο/1921/13-07-

2016 επαναληπτικής πρόσκλησης με ΑΔΑΜ: 16PROC004772774 και 
ΑΔΑ: 6ΛΑ346Ψ8ΧΙ–ΙΞΩ (CPV: 50730000-1).   

           

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: 
Α. Το αριθμ. πρωτ. Ο/2695/13-9-16 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών της επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προϋπολογιζόμενης 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.  

Β. Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω διαδικασίας στο 
πλαίσιο του ανωτέρω πρακτικού και σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, άρθρο 20, 
παράγραφος ζ, εδάφιο ΙΙ.  

 
Γ. Την ολική ανατροπή της δέσμευσης που αφορά τον Κ.Α.Ε.: 0887 του Τακτικού 

προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 
 
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει την  

σχετική απόφαση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης στο οικονομικό έτος 
2016 σε σχέση με την προηγούμενη παράγραφο.  

Ε.  Εξουσιοδοτεί την Τεχνική Υπηρεσία όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
έρευνας αγοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή / επισκευής των 
Κλιματιστικών στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι και να εισηγηθεί σχετικά στο 



Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω 
υπηρεσία.       

 
ΘΕΜΑ 2.14: Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€) συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για την κάλυψη των 

αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι και των παραρτημάτων της 
(τρία (3) συνολικά σημεία) σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο 

Κρήτης για δύο (2) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, 
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή (CPV: 64110000-0). 
 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Τροποποιεί μερικώς την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος 
Οικονομικών Υποθέσεων ως προς το πλήθος των πόλεων και εγκρίνει: 

Α. Την δαπάνη ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για την κάλυψη των 

αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, στην Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα 
για δύο (2) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.  

Β. Τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την ανωτέρω υπηρεσία.  

Γ. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την περίληψη αυτής.  
 

Δ. Την δέσμευση πίστωσης σε σχέση με την ανωτέρω δαπάνη ποσού δέκα 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( 10.500,00€ ).   



ΘΕΜΑ 2.15: Α. Έγκριση δαπάνης ποσού διακοσίων εξήντα τέσσερα 
ευρώ (264,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% για την 

προμήθεια δύο   καρεκλών  για την κάλυψη των αναγκών του 
Τμήματος Πρωτοκόλλου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι το έτος 2016. 

Β. Απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

           Εγκρίνει: 

Α. Τη δαπάνη ποσού διακόσα εξήντα τέσσερα ευρώ (264,00€) για την 
προμήθεια δύο (2) τροχήλατων καθισμάτων βαρέως τύπου για την κάλυψη 
των αναγκών του Γενικού Πρωτοκόλλου  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι.  

Β. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία με 
επωνυμία ΒΑΣ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.  

Γ.  Τη δέσμευση πίστωσης για την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 

διακοσίων εξήντα τέσσερα ευρώ (264,00€) συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α.  

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει την 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε σχέση με την ανωτέρω δέσμευση.  

          
ΘΕΜΑ 2.16: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 Επισημαίνει κατ’ αρχήν ότι το παράβολο κατάθεσης για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης έχει κατατεθεί υπέρ του Υπουργείου Παιδείας και όχι 
υπέρ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 
 Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ. Ο/2719/14-092016 Πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων και απορρίπτει την αριθμ. πρωτ. Δ/2510/07-
09-2016 ένσταση της εταιρείας με επωνυμία ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και με διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.». 

            

 

  



ΘΕΜΑ 2.17: Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικον. έτους 2016.     

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 
Εγκρίνει:  

α)Tην 4η 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 της παρούσας εισήγησης. 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 

β) τις παρακάτω μερικές ανατροπές των δεσμεύσεων που 
αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί των Κ.Α.Ε. του Τακτικού 

Προϋπολογισμού μετά την έγκριση της παρούσας 4ης τροποποίησης 
του Προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ οικονομικού έτους 2016 από το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

γ) Τις παρακάτω συμπληρωματικές δεσμεύσεις σε βάρος των πιστώσεων των 

Κ.Α.Ε. που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, Τακτικού 
Προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μετά την έγκριση της 
παρούσας 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ οικονομικού 

έτους 2016 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

0845 Δαπάνες καθαρισμού 

γραφείων 

Μερική ανατροπή της αριθμ. πρωτ. 

ΟΥΔ/16/9/4-1-2016 δέσμευσης με α/α 100 και 

ΑΔΑ:7Λ8Τ46Ψ8ΧΙ-Γ6Τ του Κ.Α.Ε. 0845 κατά 

6.342,07€. 

0851 Διαφημίσεις και 

δημοσιεύσεις 

Μερική ανατροπή της αριθμ. πρωτ. 

ΟΥΔ/16/115/10-2-2016 δέσμευσης με α/α 115 

και ΑΔΑ:78Ν846Ψ8ΧΙ-ΕΘΒ του Κ.Α.Ε. 0851 

κατά 512,18€. 

0899 Λοιπές δαπάνες Μερική ανατροπή της αριθμ. πρωτ. 

ΟΥΔ/16/129/14-4-2016 δέσμευσης με α/α 129 

και ΑΔΑ:7ΔΦ546Ψ8ΧΙ-Κ92 του Κ.Α.Ε. 0899 

κατά 4.560,00€. 

1719Α Προμήθεια υλικού 

εκτυπώσεων & 

βιβλιο/τήσεων 

Μερική ανατροπή της αριθμ. πρωτ. 

ΟΥΔ/16/14/4-1-2016 δέσμευσης με α/α 14 και 

ΑΔΑ:60ΙΖ46Ψ8ΧΙ-ΞΡ8 του Κ.Α.Ε. 1719Α κατά 

3.492,34€. 



Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

3359 1.000,00 

3361 1.000,00 

3391 15.000,00 

δ) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να 

υπογράψει τις αποφάσεις μερικής ανατροπής και ανάληψης 

υποχρέωσης σε σχέση με τις ανωτέρω  ανατροπές και δεσμεύσεις. 
 

ΘΕΜΑ 2.18: Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού είκοσι ενός χιλιάδων 

ογδόντα ευρώ (21.080,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για 

την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση μιας συσκευής 

τείχους προστασίας (Firewall) για την κάλυψη των αναγκών της 

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

απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 

(CPV: 48730000-4, 48760000-3).  

 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Ότι η αιτηθείσα αναβάθμιση περιλαμβάνει αντικατάσταση πάγιου υλικού, και 

ως εκ τούτου αναβάλλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να 

διερευνηθεί περαιτέρω η εν λόγω προμήθεια.  

ΘΕΜΑ 2.19: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την καταβολή 

αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας σε έκτακτο εκπαιδευτικό 
προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ιδιώτες) για το χρονικό διάστημα από 
1-7-15 έως 30-6-16. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης ποσού 16.619,24 ευρώ, που αφορά την 

καταβολή αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας σε έκτακτο εκπαιδευτικό 

προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ιδιώτες), για το χρονικό διάστημα από 1/7/2015 

έως 30/6/2016.  

 
  



ΘΕΜΑ 2.20: Α. Έγκριση  δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 

το έτος 2016. 
Β. Απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας. 

Γ. Υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Αποδέχεται μερικώς την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος 

Οικονομικών Υποθέσεων, την τροποποιεί ως προς τη διαδικασία της 
διενέργειας μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εγκρίνει: 
Α. Την δαπάνη ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια και εγκατάσταση 
Ηλεκτρολογικού Υλικού στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 

κατά το έτος 2016.  
 

Β. Την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ανωτέρω προμήθεια και εγκατάσταση.  
 

Δ. Την δέσμευση πίστωσης σε σχέση με την ανωτέρω δαπάνη ποσού επτά 
χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.  

 
ΘΕΜΑ 2.21: Α. Έγκριση  δαπάνης συνολικού ποσού  δύο χιλιάδων 

εκατόν εβδομήντα ευρώ (2.170,00€) συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης 
του χώρου στην κεντρική είσοδο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο 

έτος 2016. 
Β. Απευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας. 
 

Για το θέμα 2.21 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 Εγκρίνει: 
Α. Τη δαπάνη ποσού δύο χιλιάδων εκατό εβδομήντα ευρώ (2.170,00€) 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών 
αποκατάστασης της τοιχοποιίας και του λογότυπου της σχολής καθώς και 
διαμόρφωση του παρτεριού έμπροσθεν της τοιχοποιίας που βρίσκονται στην 

Κεντρική Είσοδο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι.  

Β. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρεία με 

επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ –ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ Ο.Ε. και 
διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ».  

Γ.  Τη δέσμευση πίστωσης για την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού δύο 
χιλιάδων εκατό εβδομήντα ευρώ (2.170,00€).  

 
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει την 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε σχέση με την ανωτέρω δέσμευση.  



 
Ε. Ορίζει τον ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, Διοικητικό Υπάλληλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως 

υπεύθυνο παρακολούθησης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας. 
Ο ανωτέρω θα ενημερώνει επίσης την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και για 

τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών.  

     

ΘΕΜΑ 2.22:  Έγκριση πληρωμής Δαπάνης για την καταβολή 

αποζημίωσης σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ 
(Ιδιώτες), για την διενέργεια των εξετάσεων  περιόδου Ιουνίου 2016 

χειμερινού   εξαμήνου. 
 

Για το θέμα 2.22 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης ποσού 5.830,11 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών (1.077,27 ευρώ), 
που αφορά την δαπάνη για την καταβολή αποζημίωσης σε έκτακτο 

εκπαιδευτικό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ιδιώτες), για την διενέργεια των 
εξετάσεων  περιόδου Ιουνίου 2016 χειμερινού  εξαμήνου.  
 

ΘΕΜΑ 2.23 Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδων 
ευρώ (17.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 

παροχή υπηρεσιών συντήρησης Εργαστηριακού Εξοπλισμού 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 και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή.    

 

Για το θέμα 2.23 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική 

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Eγκρίνει: 

 
Την δαπάνη ποσού δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

 
 

  



 

ΘΕΜΑ 3.1: Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΕΠ 

του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Α) Την τροποποίηση της πρότασης της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών όσον αφορά τη βαθμίδα 

προκήρυξης της θέσης από Αναπληρωτής Καθηγητής / Επίκουρος 

Καθηγητής σε Αναπληρωτή Καθηγητή, ώστε η εκλογή να εξυπηρετεί τα 

κριτήρια αυτοδυναμίας του Τμήματος όπως ορίζονται στις κείμενες διατάξεις 

(βλ. αριθ. σχετ. 6).  

Β) Εγκρίνει την προκήρυξη (1) μιας θέσης Εκπαιδευτικού προσωπικού 

βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικών 

Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο 

«Θεωρητική και πειραματική μελέτη λειτουργίας εμβολοφόρων κινητήρων» 

 
ΘΕΜΑ 3.2 : Λειτουργία Προγράμματος Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης 

ΔΕ/ΤΕ 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΔΕ να προβεί σε συζητήσεις με το ΥΠΠΕΘ με 

σκοπό τη διερεύνηση δυνατότητας λειτουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού 

προγράμματος κατάρτισης, για τους ήδη υπηρετούντες στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, κατηγορίας ΔΕ/ΤΕ.   

 

ΘΕΜΑ 3.3: Ορισμός λογότυπου στις πόλεις που λειτουργούν τα 
Προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Στις πόλεις που λειτουργούν τα προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ ο λογότυπος που 

θα χρησιμοποιείται στα έντυπα θα περιέχει τον λογότυπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και 

στη θέση του αποστολέα θα αναγράφεται ο τίτλος του προγράμματος και η 

πόλη στην οποία λειτουργεί, με τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία. 

 

 
 
 



ΘΕΜΑ 3.4: Λειτουργία Πιλοτικού Δωρεάν Προγράμματος Διδακτικής 
επάρκειας για φοιτητές ΑΕΙ. 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Α. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο επέκτασης της ακαδημαϊκής της 

δραστηριότητας, να προβεί σε ενέργειες διερεύνησης συνεργασίας με άλλα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τη λειτουργία προγραμμάτων με 
αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΔΕ Καθηγητή κ. Ιωάννη Σαριδάκη να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύναψη προγραμματικών 
συμφωνιών με άλλα Α.Ε.Ι. για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού. 

 

ΘΕΜΑ 3.5: Φοίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ στο ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει τη φοίτηση της εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής στο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) για το ακαδημαϊκό έτος 

2016-2017 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 
Ι. ΕΠΠΑΙΚ ΑΡΓΟΥΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ (πτυχίο ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα  

Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. 

 

ΘΕΜΑ 3.6: Παροχή απόψεων της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με την ΑΠ  
ΣΕΕΔ/Φ.2/5/1047/28-01-2016 εντολή διενέργειας επιθεώρησης 

ελέγχου. 
 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει σχέδιο απάντησης προς τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας 

Διοίκησης.   



ΘΕΜΑ 3.7: Επικύρωση επιτροπών διενέργειας κλήρωσης 
υποψηφίων προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ. 

 

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

συζήτηση των μελών: 

Αποφασίζει 

Αποδέχεται και επικυρώνει την αριθμ. πρωτ.: Δ/2244/12-8-2016 Απόφαση 
του Προέδρου της ΔΕ με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών υποστήριξης των 
διαδικασιών ηλεκτρονικής κλήρωσης ανάδειξης υποψηφίων για φοίτηση στο 

ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2016-2017».  
 

 

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΣΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΙΖΟΥΝ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΥΤΟ. 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ  

Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης 

 

  



Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

 

Η Αντιπρόεδρος της ΔΕ 

 

  

  

Ι.Σαριδάκης Ε. Αντωνίου 

  

  

Τα Μέλη 

 

P. Normand 

 

 

Γ. Μουστάκας 

 

 

Χ. Κροντηράς 

 

 

Β. Ρίζος 

 

 

 

Η Γραμματέας της Δ.Ε. 

 

 

Χ. Κεσιμίδου 

 


