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1. Εκπαιδευτικά θέματα 
 
ΘΕΜΑ 1.1: Αναθέσεις εκπαιδευτικού έργου σε Επιστημονικούς και 

Εργαστηριακούς Συνεργάτες των Τεχνολογικών Τμημάτων Εκπαίδευσης της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

Εισηγητές: Πρόεδροι Τμημάτων. 
 
ΘΕΜΑ 1.2: Ορισμός εκπροσώπων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε Επιτροπή Παρακολούθησης 

Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Erasmus+/ΚΑ1. 

Εισηγήτρια: Μαρία Καντωνίδου. 
 
ΘΕΜΑ 1.3: Ένσταση – Καταγγελία της κα. Γαλάνη Γεωργίας, υποψήφιας για 

φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ. 
Εισηγήτρια: Ουρανία Καλούρη. 

 
ΘΕΜΑ 1.4: Παράταση ολοκλήρωσης σπουδών του κ. Ζιούζιου Δημητρίου 
φοιτητή του ΠΕΣΥΠ Θεσσαλονίκης. 

Εισηγήτρια: Ουρανία Καλούρη. 
 

ΘΕΜΑ 1.5: Οργανισμός και θέσεις προσωπικού Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την υποστήριξη 
ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ. 

Εισηγητής: Ιωάννης Σαριδάκης. 
 

2. Οικονομικά θέματα 

 
Θέμα 2.1: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση υπερωριακής 

απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για το 
χρονικό διάστημα από 1-7-2016 έως 31-8-2016 διοικητικού υπαλλήλου που έχει 
αποσπαστεί και διατεθεί σε Βουλευτικό γραφείο.  

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 

Θέμα 2.2 Έγκριση δαπάνης και εξόφληση  ποσού χιλίων επτά  ευρώ και επτά 
λεπτά του ευρώ (1.007,07€) που αφορά φαρμακευτική περίθαλψη σπουδαστή 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 

 



 

Θέμα 2.3: Εξόφληση  του  Τ.Π.Υ.  της  εταιρείας  ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. 

«ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ε.Π.Ε.», που αφορά παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης  
δολωματικών σταθμών κλειστού τύπου, τοποθέτηση νέων δολωματικών 

σταθμών κλειστού τύπου, διενέργεια ψεκασμού για βαδιστικά έντομα σε χώρους 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2016.  
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 
Θέμα 2.4: Έγκριση εξόφλησης του Τ.Π.Υ. του Στέργιου Β. Γεωργίου που αφορά 

απόφραξη-συντήρηση της αποχέτευσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι από 10-
5-16 έως 9-8-16.  
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 
Θέμα 2.5: Εξόφληση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα  εννέα  ευρώ  
(13.959,00€),  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%, για το χρονικό 
διάστημα από 1-8-16 έως 31-8-16. 

 
Θέμα 2.6: Εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας Π. Νικολακόπουλος-Διάγραμμα 

Ανώνυμη Εμπορική & Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία με δ.τ. «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.».  
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 
Θέμα 2.7: Εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης  και αποχέτευσης της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 31-3-16 έως 30-8-16, συνολικού 

ποσού δεκαπέντε χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (18.279,00€) 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 
Θέμα 2.8: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση 

Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι κατά το έτος 2016, με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.   
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 

Θέμα 2.9: Α. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης για την 
κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για το έτος  2016.   

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

Θέμα 2.10: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Χαρτιού Ενταλμάτων  και 
Επιταγών (Μηχανογράφησης) για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

στο Μαρούσι κατά το έτος 2016. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 

Θέμα 2.11: 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 10-3-16 έως 24-6-16 και 
εξετάσεις Ιουνίου. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 



 

Θέμα 2.12: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση σπουδαστών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που πραγματοποιούν της πρακτική άσκηση στη Σχολή για το 

χρονικό διάστημα από 1-7-16 έως 30-9-16. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 
Θέμα 2.13: Έγκριση εξόφλησης του Τ.Δ.Α. της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε.-Τροφοδοσία Προϊόντων Χάρτου και Ειδών Καθαρισμού που 

αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας  και  θηκών   ρολών   υγείας  για   
την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 
Θέμα 2.14:  Έγκριση εξόφλησης του ΤΠΜ της εταιρείας Ηλίας Μπερνιδάκης & 

Σια Ε.Ε. που αφορά που  αφορά  παροχή  υπηρεσιών συντήρησης και υπο-         
στήριξης του λογισμικού συστήματος μισθοδοσίας του Τμήματος Οικονομικών  

Υποθέσεων  της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το  χρονικό  διάστημα  από 1-5-16 έως 31-
8-16.   
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 
Θέμα 2.15: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€) για 

την  έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής έτους 2016 για έξοδα φιλοξενίας. 
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 

 
Θέμα 2.16: Έγκριση πληρωμής Δαπάνης για την αποζημίωση  έκτακτου  
εκπαιδευτικού προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ), για την παροχή 

διδακτικού έργου για το χρονικό διάστημα από 03/11/2014 έως 13/02/2015 & 
εξετάσεις Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015. 

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 
Θέμα 2.17:: Έγκριση τροποποίησης δεσμεύσεων που αφορούν σε έγκριση 

δαπάνης συμφωνά με την αριθμ. 34/15-09-2016 (θέμα 2.20) Πράξη της Δ.Ε. 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: Ω0Φ546Ψ8ΧΙ-Ω31 και ΑΔΑΜ: 16REQ005129938.     

Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 
Θέμα 2.18: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών 

Σωμάτων LED για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά 
το έτος 2016, με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.     
Εισηγήτρια: Ξανθή Μπλάνη. 
 

ΘΕΜΑ 2.19: Εξόφληση του αριθμ. 2626/3-10-16 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. 
 

1. Διοικητικά θέματα 
 

ΘΕΜΑ 3.1: Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του μόνιμου διοικητικού 
προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

Εισηγήτρια: Νίκη Κυριακοπούλου. 
 



 

ΘΕΜΑ 3.2: Ορισμός Οικονομικού Υπόλογου Εστίας – Εστιατορίου έναντι του 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και συγκρότηση Επιτροπών:  

Α) Φοιτητικής Μέριμνας  
Β) Επιλογής –Εισδοχής Δικαιούχων Οικότροφων  

Γ) Σίτισης Σπουδαστών  
 
ΘΕΜΑ 3.3: Αιτήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μετάταξη 

στην ΑΣΠΑΙΤΕ ( σε εφαρμογή του άρθρου 33, παράγρ. 7 του Ν. 4386/2016. 
 

  



 

ΘΕΜΑ 1.1: Αναθέσεις εκπαιδευτικού έργου σε Επιστημονικούς και 
Εργαστηριακούς Συνεργάτες των Τεχνολογικών Τμημάτων Εκπαίδευσης 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-
2017. 

 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: 
α) Tις προτεινόμενες από την ΓΣ του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών αναθέσεις 

Εργαστηριακών Συνεργατών στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών, επειδή 

επιβάλλονται για λόγους ασφαλείας αλλά και δεν διαταράσσουν την αξιολογική 

κατάταξη των υποψηφίων. 

β) Την ανάθεση εκπαιδευτικού έργου σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς 
Συνεργάτες στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, για το χειμερινό 

εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 σύμφωνα με τους πίνακες αναθέσεων 
διδακτικού έργου των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των τμημάτων που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της Πράξης. 
 
γ) Αναπέμπει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών 

Μηχανικών την υποβληθείσα εισήγηση (σχ.:19) προκειμένου να 
επανεκτιμηθούν οι Πίνακες Ανάθεσης σε σχέση με τους Αξιολογικούς Πίνακες.   

 
δ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε να υπογράψει τις 
σχετικές συμβάσεις. 

 
ε) Τονίζει ιδιαίτερα την αναγκαιότητα έγκαιρης έναρξης όλων των 

απαιτούμενων διαδικασιών από τα Τμήματα για την πρόσληψη έκτακτου 
εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακαδ. έτος 2017-2018 και συγκεκριμένα τη 
δημοσίευση της προκήρυξης το πρώτο δεκαήμερο του Μαϊου του 2017 και την 

ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας έως τις 30 Ιουνίου του 2017, ώστε τον 
Σεπτέμβριο του 2017 να προβούν στις αναθέσεις των μαθημάτων. 

 
ζ) Οι αναθέσεις σε Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες οι οποίες 
προκύπτουν με την παρούσα απόφαση πρέπει να απεικονιστούν με ακρίβεια 

(ημέρα, ώρα, αίθουσα και όνομα διδάσκοντος) στα ωρολόγια προγράμματα των 
Τμημάτων. Τα ωρολόγια προγράμματα πρέπει να αποσταλούν εγκαίρως στο 

Γραφείο Πρόεδρου της ΔΕ προκείμενου να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. 
 



 

ΘΕΜΑ 1.2: Ορισμός εκπροσώπων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε Επιτροπή 
Παρακολούθησης Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Erasmus+/ΚΑ1. 
 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Συγκροτεί επιτροπή παρακολούθησης Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Αθήνας 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ΚΑ1 αποτελούμενη από τα εξής Μέλη 
ΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:Παγιατάκη Γεράσιμο, Παύλο Ζαλιμίδη και την Ιδρυματική 

Υπεύθυνη του Προγράμματος Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Καντωνίδου. 

ΘΕΜΑ 1.3: Ένσταση – Καταγγελία της κα. Γαλάνη Γεωργίας, υποψήφιας 
για φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ. 
 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Απορρίπτει το αίτημα εκπρόθεσμης εγγραφής της κ. Γαλάνη Γεωργίας. 

Επανεξέταση νέων αιτημάτων εγγραφής από τις κατηγορίες Α και Β πιθανόν να 
δοθεί σε επόμενη πρόσκληση εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.  
 

ΘΕΜΑ 1.4: Παράταση ολοκλήρωσης σπουδών του κ. Ζιούζιου Δημητρίου 

φοιτητή του ΠΕΣΥΠ Θεσσαλονίκης. 
 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την κατά παρέκκλιση παράταση σπουδών κατά ένα εξάμηνο του κ. 

Δημητρίου Ζιούζιου προκειμένου να ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές 
υποχρεώσεις του στο ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη. 
 

 
ΘΕΜΑ 1.5: Οργανισμός και θέσεις μόνιμου προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

για την υποστήριξη ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ. 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Να απασχοληθούν πρόσθετα μόνιμοι υπάλληλοι της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα 
Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το 



 

ακαδ. Έτος 2016-2017, προκειμένου να παρέχονται εχέγγυα ορθής λειτουργίας 
του προγράμματος και επίλυσης των ανακυπτόντων  θεμάτων διοικητικών, 
οικονομικών και γραμματειακής υποστήριξης  που ανακύπτουν, τηρουμένων 
των προβλεπόμενων ορίων  αμοιβών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 
4354/2015.  

 
Θέμα 2.1: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση 

υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας για το χρονικό διάστημα από 1-7-2016 έως 31-8-2016 

διοικητικού υπαλλήλου που έχει αποσπαστεί και διατεθεί σε Βουλευτικό 
γραφείο.  
 

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

Αποφασίζει 

 

1. Την πληρωμή δαπάνης ποσού 343,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των 
εργοδοτικών εισφορών (27,18 ευρώ), που αφορά την δαπάνη αποζημίωσης 
της υπαλλήλου της ΑΣΠΑΙΤΕ   Ανδριάνη Ευμορφίας, που  είναι αποσπασμένη 

και έχει διατεθεί σε γραφείο  Βουλευτή, για την αποζημίωση υπερωριακής 
απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και  εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 

για το χρονικό διάστημα από 1-7-2016 έως 31-8-2016, μέσω της Ενιαίας 
Αρχής Πληρωμής, καθώς και την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής 
σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση μισθοδοσίας.  

            
Θέμα 2.2 Έγκριση δαπάνης και εξόφληση  ποσού χιλίων επτά  ευρώ και 

επτά λεπτά του ευρώ (1.007,07€) που αφορά φαρμακευτική περίθαλψη 
σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο έτος 2016. 
 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: 

Α. Τη δαπάνη ποσού χιλίων επτά  ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (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. Ο.Υ./540/13-
9-16 αίτηση.  

              Β. Τη δέσμευση πίστωσης για την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού χιλίων 
επτά  ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ (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 του ευρώ (1.007,07€) 
στον σπουδαστή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μπεκίρι Λέοναρντ, καθώς και την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον παραπάνω δικαιούχο.             
  



 

Θέμα 2.3: Εξόφληση  του  Τ.Π.Υ.  της  εταιρείας  ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ε.Π.Ε.», που αφορά παροχή 
υπηρεσιών αναγόμωσης  δολωματικών σταθμών κλειστού τύπου, 

τοποθέτηση νέων δολωματικών σταθμών κλειστού τύπου, διενέργεια 
ψεκασμού για βαδιστικά έντομα σε χώρους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2016.  

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

 Εγκρίνει την πληρωμή ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€) συμπεριλαμβανομένου 

και του ΦΠΑ 24%, στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
Ε.Π.Ε.», που αφορά παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης  δολωματικών σταθμών 

κλειστού τύπου, τοποθέτηση νέων δολωματικών σταθμών κλειστού τύπου, 
διενέργεια ψεκασμού για βαδιστικά έντομα σε χώρους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2016, καθώς και την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην παραπάνω δικαιούχο.                

 
Θέμα 2.4: Έγκριση εξόφλησης του Τ.Π.Υ. του Στέργιου Β. Γεωργίου 
που αφορά απόφραξη-συντήρηση της αποχέτευσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

στο Μαρούσι από 10-5-16 έως 9-8-16.  
 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δεκαεπτά 
λεπτών του ευρώ (458,17€) συμπεριλαμβανομένου και του  ΦΠΑ 24%  στον 
Στέργιο Β. Γεώργιο,  για  την εξόφληση του αριθμ. 191/16-9-16 Τ.Π.Υ., που 

αφορά απόφραξη-συντήρηση της αποχέτευσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι 
από 10-5-16 έως 9-8-16, καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής στον παραπάνω δικαιούχο.    
 

Θέμα 2.5: Εξόφληση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. 

Α.Ε. συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα  εννέα  
ευρώ  (13.959,00€),  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%, για το 

χρονικό διάστημα από 1-8-16 έως 31-8-16. 
 
Για το θέμα 2.5 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει 

             Εγκρίνει  την  πληρωμή  συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων 

πενήντα εννέα ευρώ (13.959,00€), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%, 
για την εξόφληση του αριθμ. 1058729086/5-9-16  λογαριασμού ηλεκτρικού 

ρεύματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών με τον 



 

ανωτέρω λογαριασμό Τελών και Φόρων, για το χρονικό διάστημα από 1-8-16 
έως 31-8-16, καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον 

παραπάνω δικαιούχο. 
 

Θέμα 2.6: Εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας Π. Νικολακόπουλος-
Διάγραμμα Ανώνυμη Εμπορική & Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία με δ.τ. 
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.».  

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή ποσού τριάντα  επτά ευρώ και εξήντα  λεπτών του ευρώ  

(37,60€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%, στην εταιρεία Π. 

Νικολακόπουλος-Διάγραμμα Ανώνυμη Εμπορική & Παροχής Υπηρεσιών 

Εταιρεία με δ.τ. «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.», για την εξόφληση του αριθμ. Τ-ΔΑ 
21087/17-9-16 τιμολογίου που αφορά τη μίσθωση ενός (1) 

φωτοαντιγραφικού μηχανήματος βαρέως τύπου και τη λειτουργία αυτού 
(παραγωγή φωτοαντιγράφων), για την κάλυψη διδακτικών και λοιπών  

αναγκών της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  για τους  μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2016, 
καθώς και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην παραπάνω 

δικαιούχο.  
 

Θέμα 2.7: Εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης  και αποχέτευσης της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 31-3-16 έως 30-8-16, 

συνολικού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ 

(18.279,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή συνολικού ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων 
εβδομήντα εννέα ευρώ (18.279,00€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ στην 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ΑΦΜ: 094079101, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, για την εξόφληση   των  
αριθμ.   201600043749557687/12-5-16, 201600056274926628/14-6-16, 

201600066795722804/15-7-16,        201600067864364404/19-7-16, 
201600077385795992/17-8-16 και 20160008789518/19-9-16 λογαριασμών 
ύδρευσης και αποχέτευσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 31-3-

16 έως 30-8-16, καθώς και την  έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στην 
παραπάνω δικαιούχο. 

 
  



 

Θέμα 2.8: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση 
Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2016, με τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: 

Α. Την δαπάνη ποσού εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ 
(66.960,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια και 

εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2016. 
Β. Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια και 

εγκατάσταση.  
Γ. Το τεύχος της διακήρυξης και την περίληψη αυτής.  

Δ. Την δέσμευση πίστωσης σε σχέση με την ανωτέρω δαπάνη ποσού εξήντα έξι 
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (66.960,00€) σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 9349Π 

του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της 
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε 
σχέση με την ανωτέρω δέσμευση καθώς και το σχετικό τεύχος της διακήρυξης 

και την περίληψη αυτής.  
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί από αρμόδια 

επιτροπή.  
 

Θέμα 2.9: Α. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης 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 2.9 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: 

Α. Τη δαπάνη ποσού τριών χιλιάδων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα 
λεπτών του ευρώ (3.069,49€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την 

προμήθεια Γραφικής Ύλης.  
Β. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία με επωνυμία 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ αντί του ποσού των 

τριών χιλιάδων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών του ευρώ 
(3.069,49€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 

Ο.Υ./611/03-10-2016 προσφορά  της.  
Γ. Τη δέσμευση πίστωσης για την ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού τριών 
χιλιάδων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών του ευρώ (3.069,49€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 1261Α Τακτικού 
προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2016.  

 



 

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 καθώς 

και την σχετική σύμβαση.  
 

Θέμα 2.10: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Χαρτιού Ενταλμάτων  
και Επιταγών (Μηχανογράφησης) για την κάλυψη των αναγκών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2016. 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει 

Α. Την δαπάνη ποσού χιλίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ 
(1.091,20€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια τριών 
χιλιάδων (3.000) Χαρτιών Ενταλμάτων (4/τυπα με μονόχρωμη εκτύπωση) και 

χιλίων (1.000) Επιταγών (Μηχανογράφησης) (2/χρωμές, 2/τυπές).  
Β. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θ. 

ΔΕΛΔΗΜΟΥ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, αντί του ποσού 
χιλίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1.091,20€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Ο.Υ./591/26-
09-2016 προσφορά της.  
Γ. Την δέσμευση πίστωσης σε σχέση με την ανωτέρω δαπάνη ποσού χιλίων 

ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1.091,20€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 1293Α του Τακτικού 

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

 
Θέμα 2.11: 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 10-3-16 έως 
24-6-16 και εξετάσεις Ιουνίου 2016. 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

                                                             

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης ποσού 28.009,66 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών (4.938,30 ευρώ), που 
αφορά την δαπάνη αποζημίωσης του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού της 

Σχολής  για την παροχή διδακτικού έργου για το χρονικό διάστημα από 
10/03/2016 έως 24/06/2016 & εξετάσεις Ιουνίου 2016. Η δαπάνη του ποσού 

των 23.071,36  ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
της ΑΣΠΑΙΤΕ, οικονομικού έτους 2016 (Κ.Α.Ε. 0267) 
  



 

Θέμα 2.12: Έγκριση πληρωμής δαπάνης για την αποζημίωση 
σπουδαστών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που πραγματοποιούν της πρακτική 

άσκηση στη Σχολή για το χρονικό διάστημα από 1-7-16 έως 30-9-16. 
 

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

των μελών: 

Αποφασίζει                  

Εγκρίνει  την πληρωμή δαπάνης ποσού 1.243,85 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 

και των εργοδοτικών εισφορών (68,35 ευρώ), που αφορά την δαπάνη 

αποζημίωσης σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ που πραγματοποιούν την πρακτική τους 

άσκηση στην Σχολή για το χρονικό διάστημα από 01/07/2016  έως 30/09/2016.  

 
Θέμα 2.13: Έγκριση εξόφλησης του Τ.Δ.Α. της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε.-Τροφοδοσία Προϊόντων Χάρτου και Ειδών 
Καθαρισμού που αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας  και  θηκών   
ρολών   υγείας  για   την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι. 
 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

 Εγκρίνει την πληρωμή ποσού  χιλίων  επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και 
ενενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (1.735,95€) συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ 24% στην εταιρεία  ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε., Τροφοδοσίας Προϊόντων 

Χάρτου και Ειδών Καθαρισμού, για την εξόφληση του αριθμ. 10115/15-9-16 
Τ.Δ.Α., που αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και  θηκών  ρολών  

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

Θέμα 2.14:  Έγκριση εξόφλησης του ΤΠΜ της εταιρείας Ηλίας Μπερνιδάκης 
& Σια Ε.Ε. που αφορά που  αφορά  παροχή  υπηρεσιών συντήρησης και 

υποστήριξης του λογισμικού συστήματος μισθοδοσίας του Τμήματος 
Οικονομικών  Υποθέσεων  της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το  χρονικό  διάστημα  από 

         1-5-16 έως 31-8-16.   
 
Για το θέμα 2.14 της ημερήσιας διάταξης η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση 

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή χιλίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και σαράντα 

λεπτών του ευρώ (1.314,40€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%  στην 
εταιρεία Ηλίας Μπερνιδάκης & Σια Ε.Ε., για την εξόφληση του ΤΠΜ 000025 

162/29-9-19 τιμολογίου, που αφορά παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
υποστήριξης του λογισμικού συστήματος μισθοδοσίας του Τμήματος 
Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για το χρονικό διάστημα από 1-5-16 

έως 31-8-16. 



 

Θέμα 2.15: Έγκριση δαπάνης και πληρωμής συνολικού ποσού 

τετρακοσίων ευρώ (200,00€) για την έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής έτους 

2016 για  έξοδα φιλοξενίας.  

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

 
Εγκρίνει:  

     Α. Δαπάνη ποσού τετρακοσίων ευρώ (200,00€), για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής έτους 2016, στην Μόνιμη Δ.Υ. του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού-Λογιστικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Κεσιμίδου Χαρίκλεια για την 

παροχή υπηρεσιών που αφορά σε υπηρεσίες φιλοξενίας και υπηρεσίες 
δημοσίων σχέσεων για το έτος 2016,  για τις ανάγκες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι.  
     Β. Την δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού τετρακοσίων ευρώ (200,00€), 

σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0859 Τακτικού Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

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

δέσμευση.     
Δ. Την πληρωμή ποσού τετρακοσίων ευρώ (200,00€) στην μόνιμη Δ.Υ. του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Κεσιμίδου Χαρίκλεια.  

 
Θέμα 2.16: Έγκριση πληρωμής Δαπάνης για την αποζημίωση  έκτακτου  

εκπαιδευτικού προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ), για την παροχή 
διδακτικού έργου για το χρονικό διάστημα από 03/11/2014 έως 
13/02/2015 & εξετάσεις Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015. 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει την πληρωμή δαπάνης ποσού 1.823,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των 
εργοδοτικών εισφορών (311,93 ευρώ), που αφορά την δαπάνη αποζημίωσης έκτακτου 
εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής  για την παροχή διδακτικού έργου για το χρονικό 
διάστημα από 03/11/2014 έως 13/02/2015 & εξετάσεις Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015. 
Η δαπάνη του ποσού των 1.511,95  ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ, οικονομικού έτους 2016 (Κ.Α.Ε. 0267) 

 

Θέμα 2.17: Έγκριση τροποποίησης δεσμεύσεων που αφορούν σε 

έγκριση δαπάνης συμφωνά με την αριθμ. 34/15-09-2016 (θέμα 2.20) 
Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: Ω0Φ546Ψ8ΧΙ-Ω31 και ΑΔΑΜ: 

16REQ005129938.     

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

των μελών: 

Αποφασίζει 



 

 
Εγκρίνει:  

Α. Την τροποποίηση των δεσμεύσεων που αφορούν σε έγκριση δαπάνης για την 
προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη των 

αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2016 σύμφωνα με την 
ανωτέρω σχετική (10) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως προς την παράγραφο 

Δ και συγκεκριμένα: 

1. Την μερική ανατροπή της δέσμευσης σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω   

ΑΡ.ΠΡΩΤ./ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Α/Α 

Βιβλίο 

Εγκρίσεων 

Εντολών 

Πληρωμής 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 
ΜΕΡΙΚΗ  

ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

34/2.20/15-09-2016 

(ΑΔΑ:Ψ4ΩΗ46Ψ8ΧΙ-ΟΞ0) 
214 0879 1.000,00€ ΜΕΡΙΚΗ 

 

2.Την συμπληρωματική ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με τον πίνακα 
παρακάτω: 

ΑΡ.ΠΡΩΤ./ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Α/Α 

Βιβλίο 

Εγκρίσεων 

Εντολών 

Πληρωμής 

Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΠΛΗ- 

ΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

34/2.20/15-09-2016 

(ΑΔΑ:64ΩΚ46Ψ8ΧΙ-Ε3Δ) 
215 1429Α 1.000,00€ 

ΣΥΜΠΛΗ-

ΡΩΜΑΤΙΚΗ 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει την 
απόφαση μερικής ανατροπής και συμπληρωματικής ανάληψης υποχρέωσης σε 

σχέση με τους ανωτέρω πίνακες.  

Θέμα 2.18: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση 

Φωτιστικών Σωμάτων LED για την κάλυψη των αναγκών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2016, με την διενέργεια 

πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή.     

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Εγκρίνει: 
 



 

 Α. Την δαπάνη ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια και εγκατάσταση 

Φωτιστικών Σωμάτων LED σε αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων για 
την κάλυψη των αναγκών στου εξωτερικούς χώρους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι κατά το έτος 2016. 
Β. Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια και 
εγκατάσταση.  

Γ. Το τεύχος της διακήρυξης και την περίληψη αυτής.  
Δ. Την δέσμευση πίστωσης σε σχέση με την ανωτέρω δαπάνη ποσού πενήντα 

χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να υπογράψει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 

ΘΕΜΑ 2.19: Εξόφληση του αριθμ. 2626/3-10-16 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 2.19 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€) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 

24%, στην εταιρεία «Prolink Ε.Π.Ε.» για την εξόφληση του αριθμ. 2626/3-10-
16 τιμολογίου  που αφορά την μηχανογραφική συντήρηση-υποστήριξη του  

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

 

ΘΕΜΑ 3.1: Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του μόνιμου 
διοικητικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

Συγκροτεί Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
   Α) Tου Μόνιμου Διοικητικού  Προσωπικού. 

   Β) Του Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  
 (Ι.Δ.Α.Χ) ως εξής:    

 

           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   
 

1. Παπαδόπουλος Γεώργιος,  μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Α.Ε.Ι. 

Πειραιά Τ.Τ., κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊστάμενος Δ/νσης 
Οικονομικού ως Πρόεδρος,  με αναπληρώτρια την Ξενογιάννη Μαρία, 



 

μόνιμη διοικητική υπάλληλο του ΤΕΙ Αθήνας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού,  Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού.  

2. Ξενογιάννη Μαρία, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του ΤΕΙ Αθήνας,  κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού, ως 

τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κούνουπα Ανδρέα, μόνιμο διοικητικό 
υπάλληλο του ΤΕΙ Αθήνας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών  Προϊστάμενο της Δ/νσης 
Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών.  

3.  Αγιοπετρίτης Ιωάννης μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Α.Ε.Ι. Πειραιά 
Τ.Τ., κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής και 

Τεχνικών Υπηρεσιών ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την 
Παπαδοπούλου Μαρία, μόνιμη διοικητική υπάλληλο του Α.Ε.Ι. Πειραιά 
Τ.Τ., κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας. 
 

   ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

1. Οικονόμου Απόστολος,  μόνιμος διοικητικός υπάλληλος της               

            Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  κλάδου ΤΕ Μηχανικών με  βαθμό Α΄. 
2. Κανέλλης Ιωάννης,  μόνιμος διοικητικός υπάλληλος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,   

        κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄. 
 

ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΜΕ    

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  (Ι.Δ.Α.Χ.) 
 

1. Φλέσουρας Δημήτριος, διοικητικός υπάλληλος της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου,  Ειδικότητας ΔΕ 
Οικονομικού Υπαλλήλου  με βαθμό Α΄. 

 
2. Παπαγιώτα Κωνσταντίνα, διοικητική υπάλληλος της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό Α΄. 

 

Εισηγήτρια του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η Κυριακοπούλου Νίκη, 
μόνιμη διοικητική  υπάλληλος της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κλάδου ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού με Βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων 
με αναπληρωτή τον Τράπαλη Χαράλαμπο διοικητικό υπάλληλο της  
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ειδικότητας 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του 
Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων. 

 
Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η Κοκλιώτη ΄Ολγα μόνιμη 

διοικητική υπάλληλος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
με  βαθμό Β΄,  με αναπληρώτρια την Τσερετοπούλου Γεωργία,  μόνιμη 
διοικητική υπάλληλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  

με βαθμό Β΄. 
 

Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  λήγει στις  
31 Δεκεμβρίου 2016, με την επιφύλαξη όσον αφορά μόνο τα τακτικά μέλη 
της παρ. 9 της υπ΄ αριθμ. 100338/Ε5/31-8-2011 κοινής υπουργικής απόφασης, 

η οποία συμπληρώθηκε με το στοιχείο Γ της παρ. 1 της υπ΄ αριθμ. 



 

125004/Ζ2/28-8-2016 κοινής απόφασης (ΦΕΚ 2424/τ.Β΄/5-8-2016) των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων.   
 

ΘΕΜΑ 3.2: Ορισμός Οικονομικού Υπόλογου Εστίας – Εστιατορίου έναντι 

του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και συγκρότηση 

Επιτροπών:  

Α) Φοιτητικής Μέριμνας  

Β) Επιλογής –Εισδοχής Δικαιούχων Οικότροφων  
Γ) Σίτισης Σπουδαστών   

 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

1. Ορίζει Οικονομικό Υπόλογο έναντι του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το ακαδημαϊκό έτος  
2016-2017 τον Στρατιδάκη Κωνσταντίνο, Διοικητικό Υπάλληλο της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού. 
2. Αναπληρώτρια του οικονομικού υπόλογου ορίζει την Παπαγιώτα 

Κωνσταντίνα, Διοικητική Υπάλληλο της ΑΣΠΑΙΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικότητας ΔΕ κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού. 
3. Συγκροτεί τις παρακάτω Επιτροπές: 

 
Α) Επιτροπή Φοιτητικής Μεριμνάς, αποτελούμενη από τους: 
 

1) Αντωνίου Ευαγγελία Αντιπρόεδρο της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, ως Πρόεδρο. 
2) Στρατιδάκη Κων/νο, Υπάλληλο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατηγορίας ΠΕ, ως Αναπλ. 

Πρόεδρο και Μέλος. 
3) Τράπαλη Χαράλαμπο, Υπάλληλο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ειδικότητας ΠΕ, ως Μέλος. 
4) Παπαγιώτα Κωνσταντίνα, Υπάλληλο ΑΣΠΑΙΤΕ ειδικότητας ΔΕ, ως Μέλος. 

5) Κλάψη Μαρία Υπάλληλο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατηγορίας ΔΕ, ως Μέλος. 
 

 
Β) Επιτροπή Επιλογής –Εισδοχής Δικαιούχων οικότροφων,  

αποτελούμενη από τους: 
 
1) Αντωνίου Ευαγγελία Αντιπρόεδρο της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως Πρόεδρο. 

2) Κουνενού Καλλόπη Αναπλ. Καθ. του.Παιδ/κού Τμήματος της 
 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως Αναπλ. Πρόεδρο και Μέλος 

3) Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήμ. Εκπ/κών. 
Πολιτικών Μηχανικών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως Μέλος. 

4) Ζκέρη Βασίλειο Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήμ. Εκπ/κών Μηχανολόγων 

Μηχανικών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως Μέλος. 
5) Σταυριανάκη Ειρήνη Φοιτήτρια, ως Μέλος. 

6) Δημήτρη Σταμάτης Φοιτητής ,ως Μέλος   
 

Γραμματέας και Μέλος χωρίς ψήφο της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται η κ. 

Παπαγιώτα Κωνσταντίνα, Διοικητική  Υπάλληλος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

ειδικότητας ΔΕ. 



 

 

Γ) Επιτροπή Σίτισης  Σπουδαστών, αποτελούμενη από τους: 

1) Αντωνίου Ευαγγελία Αντιπρόεδρο της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως Πρόεδρο. 

2) Παπαγιώτα Κωνσταντίνα, Υπάλληλο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ειδικότητας ΔΕ ως  
Αναπλ. Πρόεδρο και Μέλος. 
3) Μαραγκό Χρήστο, Υπάλληλο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατηγορίας ΠΕ, ως Μέλος. 

4) Φλέσουρας Δημήτριος, Υπάλληλο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ειδικότητας ΔΕ, ως Μέλος. 
5) Πασσά Δήμητρα, Μέλος ΕΔΙΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Μέλος. 

 

Πρακτικά της ανωτέρω επιτροπής θα τηρεί το Μέλος της Επιτροπής, 

Μαραγκός Χρήστος. 

 

Για τα Δικαιολογητικά σίτισης που απαιτούνται και τα προνόμια προτεραιότητας 

θα εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΘΕΜΑ 3.3: Αιτήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
μετάταξη στην ΑΣΠΑΙΤΕ ( σε εφαρμογή του άρθρου 33, παράγρ. 7 του 

Ν. 4386/2016. 

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

των μελών: 

Αποφασίζει 

 

Α) Αποδέχεται την εισήγηση των μελών της τριμελούς επιτροπής και εγκρίνει τη 

μετάταξη των κκ. Βουδούκη Νικολάου και Μαυρομμάτη Γεωργίου σε θέσεις 
Ε.ΔΙ.Π στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε βάση του άρθρου 33 παρ. 7 του Ν. 4386/2016. 

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

Θρησκευμάτων για την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.  

 

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΣΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΡΙΖΟΥΝ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

ΑΥΤΟ. 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ  

Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης 

 

           

 


