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Στο Μαρούσι σήμερα, 19-5-2020 ημέρα Τρίτη, η Διοικούσα Επιτροπή της 
ΑΣΠΑΙΤΕ που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 54591/Ζ1/2016 (ΦΕΚ 191/τ. 

ΥΟΔΔ/11-04-2016) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ», 
πραγματοποίησε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Ιωάννη 

Σαριδάκη, Συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με 
τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι:  
 

1. Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως Πρόεδρος. 

2. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής 
του ΤΕΙ Αθήνας, ως Αντιπρόεδρος. 

3. Κροντηράς Χριστόφορος, Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών, ως Μέλος 
4. Κωστάκη Αναστασία, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, ως Μέλος 
5. Normand Pascal, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης 

και Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών 

Επιστημών «Δημόκριτος», ως Μέλος 
6. Μουστάκας Γεώργιος, π. Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Τεχνολόγων 

Εκπαιδευτικών, ως Μέλος 
 

Απουσίασε το Μέλος της ΔΕ  Ρίζος Βασίλειος.   

 
Τα πρακτικά τήρησε η Παπαγιαννάκη Αικατερίνη, Γραμματέας της ΔΕ που 

ορίστηκε με την αριθμ 16/19-4-2019 (θέμα 2.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η Ημερήσια Διάταξη, ξεκίνησε η 

Συνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων. 
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Θέμα 1: Έγκριση ματαίωσης και επαναπροκήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

των χώρων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι, για έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) 

ημέρες, στο πλαίσιο της αριθμ. 8531_2020/11-5-2020 διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 

20PROC006685418. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3027/28-06-02 ( ΦΕΚ 152/τ.Α΄ ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων 

οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με 
την «’Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 

2. Το Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, 
συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  
(ΑΣΠΑΙΤΕ)». 

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις».  

4. Την αριθμ. 54591/Ζ1/01-04-16 (ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/11-04-16) 
Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

6. Τον Ν. 1404/1983 ( ΦΕΚ 173/τ. Α’ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
μέχρι σήμερα.  

7. Τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι 

σήμερα.  
8. Τον Ν. 4270/2014 ( ΦΕΚ 143/τ. Α’ ) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει μέχρι σήμερα. 

9. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  
10.Το Π.Δ. 80/2016 ( ΦΕΚ 145 Α’ ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

11.Το αριθμ. πρωτ. 8647_7.5.2020 αίτημα του Προϊσταμένου της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  με τις τεχνικές προδιαγραφές καθαριότητας των 

εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι.  
12.Το γεγονός ότι η ΑΣΠΑΙΤΕ κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 

21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 8 

του Ν. 4506/2017 και των διατάξεων της κοινής Υ.Α. με αριθ.  
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/637/ΟΙΚ.2613(ΦΕΚ79/22.1.2018)σύναψε συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) προσωπικού 
καθαριότητας, οι οποίες λήγουν 30/06/2020.  
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13.Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4635/19 για την 
έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απαιτείται προηγουμένως έγκριση 
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 

14.Το γεγονός ότι η εν λόγω έγκριση δεν έχει ακόμα εκδοθεί γεγονός που 
απαγορεύει την έναρξη των διαδικασιών (έγκριση της σχετικής 
πρόσκλησης από το ΑΣΕΠ) και καθιστά αδύνατη την έγκαιρη σύναψη 

των σχετικών συμβάσεων (αμέσως μετά τη λήξη των υφιστάμενων 
συμβάσεων). 

15.Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας των φοιτητών και των εργαζόμενων στην ΑΣΠΑΙΤΕ. 

16.Την αριθμ. 16/07-05-2020 (θ. 1.9) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

περί ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των 
χώρων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) 

ημέρες με ΑΔΑ: Ω2ΦΙ46Ψ8ΧΙ-3ΞΡ.  
17.Την αριθμ. πρωτ. ΟΥΔ/184/07-05-2020 σχετική Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κ.Α.Ε. 0845 
οικονομικού έτους 2020 με ΑΔΑ: 75Τ246Ψ8ΧΙ-ΝΚ0. 

18.Την αριθμ. πρωτ. 8531_2020/11-5-2020 σχετική διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 
20PROC006685418 και με ΑΔΑ:ΨΧΒ146Ψ8ΧΙ-7Σ2. 

19. Το αριθμ. πρωτ. 8560_2020/12-5-2020 υπόμνημα της εταιρείας 
ΑΡΙΑΝΘΗ ΗΛΙΑ ΕΠΕ για επανεξέταση του προϋπολογισμού του 
ανωτέρω διαγωνισμού διότι  η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν επαρκεί 

για  έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές. 

20. Το γεγονός ότι μετά την επανεξέταση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλήφθηκαν στην 
ανωτέρω αναφερόμενη διακήρυξη και διαπιστώθηκε ο λανθασμένος 

υπολογισμός, προτάθηκε από την τεχνική υπηρεσία της ΑΣΠΑΙΤΕ 
τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το κατωτέρω 

αίτημα.  
21. Το με αρ. 8609_2020/14-5-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για 

αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών, ματαίωση του συνοπτικού 

διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη αυτού με τροποποίηση των όρων 
σύμφωνα με τον του Ν. 4412/2016 άρθρο 106 παράγραφο 5. 

22. Την από 15-5-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος 
Οικονομικών Υποθέσεων. 

 

Η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της 
 

Ομόφωνα αποφασίζει 

Εγκρίνει: 
 

Α) Την ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο 

Μαρούσι για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, 
δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 8531_2020/11-5-2020 διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 

20PROC006685418 και με ΑΔΑ:ΨΧΒ146Ψ8ΧΙ-7Σ2(περίληψη διακήρυξης) 

για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης στο πλαίσιο των ανωτέρω 
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σχετικών (19)-(21), λόγω λανθασμένου υπολογισμού της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης.  

 
Β) Την επαναπροκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανωτέρω 

υπηρεσία, με τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης στο πλαίσιο 
του ανωτέρω σχετικού (21), δηλαδή των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα 
και με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 106 παράγραφος 5 η οποία θα καθορίζει 

τους όρους συμμετοχής, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, προθεσμίας διενέργειας δέκα (10) ημερών 
τουλάχιστον από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),   

Γ)Το τεύχος της διακήρυξης και την περίληψη αυτής.   

Η σχετική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

www.aspete.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων.   

Η περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον 

διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr.   

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 16/07-05-2020 (θ. 1.9) Πράξη της Δ.Ε. της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: Ω2ΦΙ46Ψ8ΧΙ-3ΞΡ.  
 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0845 Τακτικού προϋπολογισμού 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2020.  

Θεματική ενότητα: 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ    

CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων       
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Ο Πρόεδρος της ΔΕ                                       Η Αντιπρόεδρος της ΔE 

 

 

      Ι. Σαριδάκης                                                   Ε. Αντωνίου  

 

                                           
  
  

  
  

  
  

Τα Μέλη 

 
 

 
 

Χ. Κροντηράς 

 
                                           

 
 
                                            P. Normand 

 
 

 
 

Α. Κωστάκη 
 

 
 

Γ. Μουστάκας 
 
 

 
 

 
     Η Γραμματέας της ΔΕ 

 

 
 

  Α. Παπαγιαννάκη  
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