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ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ          ΑΓΑ:  

Αξηζ.Πξση.: ΣΓΟΓ/    /                                       ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

 

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

πλεδξίαζεο κε αξηζκό  30/4.12.2012 

Σεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

 

        ΩΡΑ  ΔΝΑΡΞΖ : 18:00 

                                          ΩΡΑ  ΛΖΞΖ :  02:15 ηεο 5.12.2012 
 

 

 

  ΥΡΟΝΟ 

ΠΡΟΔ-

ΛΔΤΖ 

ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΥΧ-

ΡΖΖ 

ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Κσλζηαληίλνο Κνπξληψηεο Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέαο 20:55 ΛΖΞΖ 

 Θεφδσξνο εξαθίδεο παξαηηεζείο Β΄ 

Αληηπξφεδξνο 

ΔΝΑΡΞΖ 01:25 

 Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 01:15 

 Γεψξγηνο Εεξβάθεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Κσλζηαληίλνο Μαθέδνο Μέινο 20:05 ΛΖΞΖ 

 Αζαλάζηνο Μπνχκεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Αζεκνχια ηαγηάλλε Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 ππξίδσλ Κνληνκάξεο Μέινο 19:45 01:15 

 Γεψξγηνο Παπαλαζηαζίνπ  Μέινο 20:15 ΛΖΞΖ 

     

AΠΟΝΣΔ: Νηθφιανο Μήιεο Μέινο   

 Ησάλλεο Φνχξθαο Μέινο   

     

Παξίζηαληαη απφ 

ην Πξνεδξείν ηεο 

Αληηπξνζσπείαο 

ΣΔΔ 

Ησάλλεο Θενδσξάθεο 

Παξαζθεπή Μπάηζνπ 

Γεψξγηνο Ζιηφπνπινο 

Πξφεδξνο 

Α΄Αληηπξφεδξνο 

Β΄Αληηπξφεδξνο 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

20:05 

20:40 

22:30 

00:05 

 

Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ 

Γξακκαηέαο :  ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ.  

 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΔΝΑΡΞΖ 

 

22:30 

ΛΖΞΖ 
 

 

 

 



2 
 

ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

1. Eηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ 

2. Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ 

3. Πξνυπνινγηζκφο ΣΔΔ 

4. Αλψηαηε Παηδεία 

5. Δηζήγεζε γηα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  

(Δηζεγεηήο: Κ. Κνπξληψηεο) 

6. Θεζκηθφ Πιαίζην 

7. Δηζήγεζε γηα ηζηνζειίδα πψιεζεο ειιεληθψλ πξντφλησλ 

Γνκηθψλ Τιηθψλ θαη θηηξηαθνχ απνζέκαηνο Διιήλσλ 

Μεραληθψλ 

8. Δλεκέξσζε 

 

ΣΜΖΜΑ Α΄ της 4.12.2012 

 

ΘΔΜΑ Η/30/2012 Παξάζηαζε πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ Σ.Δ.Δ. 

 Αληηπξνζσπεία ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ ΣΔΔ απνηεινχκελε 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ θ. Παλ. Ρήγα θαη ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ θ.θ. Κ. Αβξακίδε, η. 

Καπειάθνπ, Κπξ. Καξχδε, Ζι. Λαδηθφ, θαη Γ. Σζεξγά ελεκέξσζε ηε 

Γηνηθνχζα Δπηηξνπή γηα ηα αηηήκαηα φπσο ηα αλέπηπμε θαη ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ ηελ 20.11.2012 θαη επί πιένλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε ησλ 11 

ζπκβαζηνχρσλ θαη ην επίδνκα ησλ 176 €, θαζψο  θαη γηα ηελ 

εμαγγειζείζα απεξγία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΣΔΔ ηελ 6.12.2012 

 

Απνθ. Α1/30/2012 Απφςεηο ΣΔΔ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ ρσξνηαμηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 Ο Πξφεδξνο ΣΔΔ Υξ. πίξηδεο αθνχ ελεκέξσζε ηε Γ. Δπηηξνπή φηη 

ην ΤΠΔΚΑ δήηεζε ηηο απφςεηο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ απινπνίεζε ησλ 

ρσξνηαμηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνηείλεη ηε ζπγθξφηεζε 5κεινχο 

επηηξνπήο. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο, απνδέρεηαη 

ηελ πξφηαζε ηνπ Γξ. Γξεγνξηάδε κέινπο ηεο, λα παξαπεκθζεί ην 

ζέκα ζηελ αληίζηνηρε Μφληκε Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ. 

 

Απνθ. Α2/30/2012 Θέκαηα Αληηπξνζσπείαο  ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ, απνθαζίδεη ηε 

ζχζηαζε επηηξνπήο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ πξνεδξείνπ ηεο 

Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηεο 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο κειψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο. 
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 ην ζεκείν απηό (20:05) πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη Κ. 

Μαθέδνο, Μέινο Γ.Δ. θαη Γ. Ζιηόπνπινο, Β΄ Αληηπξόεδξνο 

Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ. 

 

Απνθ. Α3/30/2012 Απφδνζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζην Γηπι. Μεραλνιφγν Μεραληθφ 

Παλαγηψηε Δξκείδε ζε εθηέιεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο  ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε: 

1. Όηη ζε εθηέιεζε ηνπ κε αξ.112104/11-9-2012 (αξ.πξση.11229/1, 

4171619/2012) ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο γηα ηελ θαηαβνιή 

επηδηθαζζέλησλ αλαδξνκηθψλ ακνηβψλ βάζεη ηεο ππ΄αξηζκ. 

779/2011 απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ηεο 

ππ΄αξηζκ.80/2009 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Αζελψλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Τπεξεζία δεκνζηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο) πξνέβε ζε 

θαηαβνιή δηα θαηαζέζεσο ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο ηνπ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ ησλ εβδνκήληα ελφο ρηιηάδσλ επξψ θαη νθηαθνζίσλ 

πελήληα επηά επξψ θαη είθνζη ηξηψλ ιεπηψλ (71.857,23 επξψ) ζην 

δηθαηνχρν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ σο εθ ηνπ λφκνπ 

ππνθαηαζηάηνπ ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ 

Παλαγηψηε Δξκείδε, θαηφπηλ δηελέξγεηαο ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ 

(ραξη.2%, ΟΓΑ ραξη, Φ.Δ. 20%, θφξνο επί ησλ ηφθσλ) ζπλνιηθνχ 

πνζνχ απηψλ 19.157,29 Δπξψ (983,73 + 196,73 + 11.654,73 + 

6.322,08 Δπξψ) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ελελήληα ελφο 

ρηιηάδσλ δέθα ηεζζάξσλ επξψ θαη πελήληα δχν ιεπηψλ (91.014,52 

Δπξψ).  

2. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§1.1.1) ηεο παξηζηάκελεο 

Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ 

αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γξ. Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ,  

  απνθαζίδεη ηελ απφδνζε  ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ησλ εμήληα ελλέα 

ρηιηάδσλ επξψ θαη ελληαθνζίσλ ελελήληα ηξηψλ επξψ θαη είθνζη πέληε 

ιεπηψλ (69.993,25 επξψ) ζηνλ σο άλσ ππνθαζηζηάκελν κεραληθφ 

Παλαγηψηε Δξκείδε, πνζφ πνπ αθνξά ζηελ επηδηθαζζείζα θαη 

νθεηιφκελε ακνηβή ηνπ θαηφπηλ παξαθξαηήζεσο εθ ηνπ σο άλσ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 91.014,52 Δπξψ ηεο θξάηεζεο ππέξ ΣΔΔ 

πνζνζηνχ 2% (πιένλ Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ), ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ 

θξαηήζεσο 1863,98 Δπξψ. 

Ζ απφδνζε ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ησλ 69.993,25 Δπξψ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε κεηαθνξά ζηνλ ηεξνχκελν απφ ηνλ αλσηέξσ 

κεραληθφ Παλαγηψηε Δξκείδε  ζηελ Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο 

ινγαξηαζκφ κε αξηζκφ 137/62767252.  

 
Απνθ. Α4/30/2012 ΄Δγθξηζε αζθεζείζαο Αγσγήο θαη παξνρή πιεξεμνπζηφηεηαο ζηε 

δηθεγφξν Λακίαο Αηθαηεξίλε θαξκνχηζνπ γηα ηε δηθαζηηθή 
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δηεθδίθεζε ακνηβήο ηνπ ππνθαζηζηάκελνπ αξρηηέθηνλα κεραληθνχ 

Γεσξγίνπ Θ.ΥΡΗΣΟΤΛΑ. 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

(ΝΠΓΓ) κε ηελ επσλπκία «ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 

ΔΛΛΑΓΑ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Νίθεο αξ.4, κεηά απφ 

εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§1.1.2) ηεο παξηζηάκελεο Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο ΣΔΔ θ. Γ. Καλέιινπ  πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ  Γηθαζηηθνχ θαη έρνληαο ππφςε, φηη ηελ 14
ε
-

12-2012 ζπδεηείηαη ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο 

ε απφ 10-12-2008 Αγσγή κε αξηζκφ εθζέζεσο θαηάζεζεο 

Γηθνγξάθνπ Αγσγήο 4644/ΔΓ511/2008 (εκεξνκελία θαηάζεζεο 24-

12-2009 - εηδηθή δηαδηθαζία ακνηβψλ 677 επ. Κ. Πνι. Γ.), πνπ άζθεζε 

ελψπηνλ ηνπ αλσηέξσ Γηθαζηεξίνπ ην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) κε ηελ επσλπκία «ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 

ΔΛΛΑΓΑ» (εθεμήο θαινχκελν Σ.Δ.Δ.), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, 

νδφο Νίθεο αξ.4 (πξνεγνχκελε δηεχζπλζε Καξαγεψξγε εξβίαο αξ.4, 

Αζήλα), φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη,  θαζ΄ ππνθαηάζηαζε ηνπ 

κέινπο ηνπ Γεσξγίνπ Θ.ΥΡΗΣΟΤΛΑ, δηπισκαηνχρνπ αξρηηέθηνλα 

κεραληθνχ, θαηνίθνπ Αγίνπ ηεθάλνπ Αηηηθήο, νδφο Λεσθφξνο 

Μαξαζψλνο  207
Α
, ζηξεθφκελε ΚΑΣΑ ηεο Αλσλχκνπ Μεηαθνξηθήο 

θαη Δκπνξηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ Κ.Σ.Δ.Λ. 

ΝΟΜΟΤ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ 

Κ.Σ.Δ.Λ. Ν.ΦΘΗΧΣΗΓΑ Α.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηε Λακία Φζηψηηδνο 

θαη επί ηεο νδνχ Λεσζζέλνπο αξ.36, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, γηα 

ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ αγσγή απηή 

νθεηιφκελεο ακνηβήο ηνπ αλσηέξσ ππνθαζηζηάκελνπ κεραληθνχ 

Γεσξγίνπ Θ.ΥΡΗΣΟΤΛΑ, ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε 

απφ 10-12-2008 Αγσγή πνπ άζθεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Σ.Δ.Δ. ε 

Γηθεγφξνο Λακίαο Φζηψηηδνο Αηθαηεξίλε θαξκνχηζνπ ηνπ Ησάλλνπ, 

κε αξηζκφ κεηξψνπ 171 ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Λακίαο 

Φζηψηηδνο, θάηνηθνο Λακίαο Φζηψηηδνο, νδφο Λεσληδίνπ 8-10, θαη 

ΠΑΡΔΥΔΗ ζηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε Γηθεγφξν Λακίαο Φζηψηηδνο 

Αηθαηεξίλε θαξκνχηζνπ ηνπ Ησάλλνπ, κε αξηζκφ κεηξψνπ 171 ηνπ 

Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Λακίαο Φζηψηηδνο, θάηνηθν Λακίαο 

Φζηψηηδνο, νδφο Λεσληδίνπ 8-10, ηελ εηδηθή εληνιή θαη 

πιεξεμνπζηφηεηα λα παξαζηεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Σ.Δ.Δ. θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο απφ 10-12-2008 αζθεζείζαο 

Αγσγήο ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λακίαο Φζηψηηδνο 

ζηελ αλσηέξσ δηθάζηκν απηνχ ηεο 14
εο

-12-2012 (εηδηθή δηαδηθαζία 

ακνηβψλ άξζξα 677 επ. Κ Πνι Γ) ή ζε θάζε κεη‟ αλαβνιήλ ή 

καηαίσζε δηθάζηκν απηνχ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο σο άλσ αγσγήο, 

εθπξνζσπψληαο ην Σ.Δ.Δ., θαη γηα ηελ θαηά λφκν πξνάζπηζε ησλ 
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ζπκθεξφλησλ ηφζν ηνπ Σ.Δ.Δ. φζν θαη ηνπ αλσηέξσ 

ππνθαζηζηάκελνπ κεραληθνχ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

Απνθ. Α5/30/2012 Γαπάλε γηα ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ ΣΔΔ ζην RIPE NCC 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε  (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§1.2.1) 

ηεο παξηζηάκελεο αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο ηεο 

Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ θ. ΄Αλλαο Αλαγλσζηάθε, απνθαζίδεη ηελ 

πιεξσκή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζην RIPE 

NCC (RIPE NCC, Singel 258, 1016 AB Amsterdam, The 

Netherlands) γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δηεπζχλζεσλ IPv4 πνπ  

ρξεζηκνπνηεί. Σν θφζηνο ηεο ζπλδξνκήο απηήο δελ κπνξεί λα 

μεπεξάζεη ην πνζφ ησλ 2.000 επξψ. 

 

Απνθ. Α6/30/2012   Γαπάλε πξνο ΔΔΣΣ γηα θαηαρσξεηέο κε νλφκαηα .gr 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε  (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§1.2.2) 

ηεο παξηζηάκελεο αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο ηεο 

Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ θ. ΄Αλλαο Αλαγλσζηάθε, απνθαζίδεη ηελ 

πιεξσκή ηεο εηήζηαο δαπάλεο ζηελ ΔΔΣΣ γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

domain names  γηα ην έηνο 2013, χςνπο 6.000 επξψ, ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά (ζε δφζεηο), ζα εθηακηεχεηαη θάζε θνξά 

απφ ηελ παγία πξνθαηαβνιή θαη ζα θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔΣΣ, αλάινγα κε ην ρξφλν αλαλέσζεο ησλ domain 

names ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή αθνινπζήζεθε επηηπρψο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

2012.  

 

Απνθ. Α7/30/2012  Πξνκήζεηεο αδεηψλ ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε  (αξ. πξση. 192/4.12.2012-

§1.2.3) ηεο παξηζηάκελεο αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηνπ 

Σκήκαηνο ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ θ. ΄Αλλαο Αλαγλσζηάθε, 

απνθαζίδεη: 

α) ηελ ηελ πξνκήζεηα 8 αδεηψλ ινγηζκηθνχ γηα ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα Windows 8 Pro, ζπλνιηθήο αμίαο 1.200 επξψ 

πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.,  

β) ηελ πξνκήζεηα 8 κλεκψλ 4GB 1333MHz DDR3 SODIMM, 

ζπλνιηθήο αμίαο πεξίπνπ 320 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη  

γ) ηελ πξνκήζεηα δχν ππνινγηζηψλ "ηακπιέηαο" ηερλνινγίαο iOS 

(Apple iPad Wi-Fi + Cellular 16GB) θαη Android (Samsung Tablet 

GT-N8010 Galaxy Note 10.1 Wifi) γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΣΠ/ΣΔΔ. Σν 

θφζηνο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 1.250 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
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Απνθ. Α8/30/2012  Πξνκήζεηα Ζ/Τ 

H Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απνθαζίδεη ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή-Ζ/Τ γηα ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ 

(Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο), ν νπνίνο ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ήδε 

ππάξρνληα ιφγσ πξνβιήκαηνο Hardware.  

Πξνδηαγξαθέο: Intel Core i5 3570 (3.4 GHZ), RAM DDR3  8GB, 

Vga Nvidia GT 630, Hdd 128 GB SSD, Microsoft Windows 

Rrofessional Greec. 

Πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε 750,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 ην ζεκείν απηό (20:15) πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν Γ. 

Παπαλαζηαζίνπ, Μέινο Γ.Δ. 

 

 

ΣΜΖΜΑ Β΄ της 4.12.2012 

 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΩΜΟΤΝΔ 

Απνθ.Β1/30/2012 Σαθηνπνίεζε παξαβφινπ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο ΚΤΘΔΑ ΑΔ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζε ε ¨ΚΤΘΔΑ ΑΔ¨ θαη πνπ 

ήδε ηειείσζαλ νη Πξαγκαηνγλψκνλεο θ.θ. Απφζηνινο Πεληζίδεο θαη 

Νηθφιανο Υξφλεο νη νπνίνη νξίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 

Α18/20/2007 απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ θαη ηελ ππ' αξηζ. 17372/11 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, εηζπξάρζεθε κε ηα ππ' αξηζ. 

1517097/11 θαη 1541170/12 γξακκάηηα είζπξαμεο ηνπ ΣΔΔ 

παξάβνιν απφ 12.194 €, ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλσκφλσλ 7.000,00 € 

Β) Φ.Π.Α. 1.610,00 € __________ 

 8.610,00 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 3.500,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 84,00 € 

 __________ 

 χλνιν 12.194,00 € 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη 

λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα 

πέληε (4.305,00) € ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θ. ΠΔΝΣΗΓΖ 

ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ Ησάλλε, Γηπι. Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ, Α.Μ. 

69147, Αξαρψβεο  6, 10680 ΑΘΖΝΑ, σο εμήο: 

3.500,00 € σο ακνηβή θαη 805,00 € Φ.Π.Α. 

θαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα πέληε (4.305,00) € ζηνλ 
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πξαγκαηνγλψκνλα ΥΡΟΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ Αλδξέα, Γηπι. Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ, Α.Μ. 70223, Κξέζλαο 70, 12131 ΠΔΡΗΣΔΡΗ, σο εμήο: 

3.500,00 € σο ακνηβή θαη 805,00 € Φ.Π.Α. 

Κ.Α.3394
α
 ,β  

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

Απνθ.Β2/30/2012 Σαθηνπνίεζε παξαβφινπ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ησλ θ.θ.  Νίθνπ 

Δπαγγειάηνπ &Σαηηάλαο ηεθαλίδνπ 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζαλ νη θ.θ.  Νίθνο Δπαγγειάηνο 

& Σαηηάλα ηεθαλίδνπ θαη πνπ ήδε ηειείσζε ν Πξαγκαηνγλψκνλαο θ. 

Νηθφιανο Σζηάιηαο ν νπνίνο νξίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 

Α18/20/2007 απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ θαη ηελ ππ' αξηζ. 28236/11 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, εηζπξάρζεθε κε ηα ππ' αξηζ. 

1521442/11 θαη 1541032/12 γξακκάηηα είζπξαμεο ηνπ ΣΔΔ παξάβνιν 

απφ 4.180,8 €, ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλψκνλα 2.400,00 € 

Β) Φ.Π.Α.            552,00 € __________ 

 2.952,00 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 1.200,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 28,80 € 

 __________ 

 χλνιν 4.180,80 € 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη 

λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην δχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα 

πελήληα δχν (2.952,00) € ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θ. ΣΗΑΛΣΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ Γεσξγηνπ, Γηπι. Πνιηηηθφ Μεραληθφ, Α.Μ. 49033, 

Παξάζρνπ 20, 19013 ΑΝΑΒΤΟ, σο εμήο: 

2.400,00 € σο ακνηβή θαη 552,00 € Φ.Π.Α. 

Κ.Α.3394
α
 ,β  

           Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

Απνθ.Β3/30/2012 Σαθηνπνίεζε παξαβφινπ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ θ. ππξίδσλα 

Ρνκπνηή 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζε ν θ. ππξίδσλαο Ρνκπνηήο 

θαη πνπ ήδε ηειείσζε ν Πξαγκαηνγλψκνλαο θ. Αλαζηάζηνο 

Παπαπαλαγηψηνπ ν νπνίνο νξίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 

Α18/20/2007 απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ θαη ηελ ππ' αξηζ. 14743/11 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, εηζπξάρζεθε κε ηα ππ' αξηζ. 

1514627/11 θαη 1540964/12 γξακκάηηα είζπξαμεο ηνπ ΣΔΔ παξάβνιν 

απφ 871,00 €, ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλψκνλα 500,00 € 

Β) Φ.Π.Α. 115,00 € __________ 
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 615,00 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 250,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 6,00 € 

 __________ 

 χλνιν 871,00 € 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη 

λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην εμαθφζηα δέθα πέληε 

(615,00) € ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ Γεσξγίνπ, Γηπι. Πνιηηηθφ Μεραληθφ, Α.Μ. 87581, 

Γξάκκνπ 6, 15124 ΜΑΡΟΤΗ, σο εμήο: 

500,00 € σο ακνηβή θαη 115,00 € Φ.Π.Α. 

Κ.Α.3394
α
 ,β  

  Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β4/30/2012 Σαθηνπνίεζε παξαβφινπ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο θ. Μαξγαξίηαο  

Βφγθα 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζε ε θ. Μαξγαξίηα Βφγθα θαη 

πνπ ήδε ηειείσζε ν Πξαγκαηνγλψκνλαο θ. Βαζίιεηνο Σδηνχκαο ν 

νπνίνο νξίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. Α18/20/2007 απφθαζε 

ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ θαη ηελ ππ' αξηζ. 11159/12 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ ΣΔΔ, εηζπξάρζεθε κε ηα ππ' αξηζ. 1531700/12 θαη 1540742/12 

γξακκάηηα είζπξαμεο ηνπ ΣΔΔ παξάβνιν απφ 1.742,00 €, ην νπνίν 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλψκνλα 1.000,00 € 

Β) Φ.Π.Α. 230,00 € __________ 

 1.230,00 € 

 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 500,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 12,00 € 

 __________ 

 χλνιν 1.742,00 € 

 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη 

λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην ρίιηα δηαθφζηα ηξηάληα 

(1.230,00) € ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θ. ΣΕΗΟΤΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ 

Πξνθνπίνπ, Γηπι. Πνιηηηθφ Μεραληθφ, Α.Μ. 78834, Τπ. Παξνχζε 86-

88, 17676 ΚΑΛΛΗΘΔΑ, σο εμήο: 

1.000,00 € σο ακνηβή θαη 230,00 € Φ.Π.Α. 

Κ.Α.3394
α
 ,β  

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 



9 
 

 

Απνθ.Β5/30/2012 Σαθηνπνίεζε παξαβφινπ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο  "ΓΑΜΑΚΖΝΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ & ΗΑ Δ.Δ." "NAIL PASSION" 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζε ε  "ΓΑΜΑΚΖΝΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ & ΗΑ Δ.Δ." "NAIL PASSION" θαη πνπ ήδε 

ηειείσζε ν Πξαγκαηνγλψκνλαο θ. Γεψξγηνο Λνχξδεο ν νπνίνο 

νξίζζεθε ζχκθσλα κε  

ηελ ππ' αξηζ. Α18/20/2007 απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ θαη ηελ ππ' 

αξηζ. 7528/11 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, εηζπξάρζεθε κε ηα 

ππ' αξηζ. 1509811/11 θαη 1540982/12 γξακκάηηα είζπξαμεο ηνπ ΣΔΔ 

παξάβνιν απφ 871,00 €, ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλψκνλα 500,00 € 

Β) Φ.Π.Α. 115,00 € __________ 

 615,00 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 250,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 6,00 € 

 __________ 

                                   χλνιν 871,00 € 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη 

λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην εμαθφζηα δέθαπεληε (615,00) 

€ ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θ. ΛΟΤΡΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ Κσλ/λνπ, Γηπι. 

Μεραλνιφγν Μεραληθφ, Α.Μ. 57249, Κηνπξεγθηάλ Αξηηφκ 1 (π15, 

Αξ. 1), 13677 ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΥΧΡΗΟ, σο εμήο: 

500,00 € σο ακνηβή θαη 115,00 € Φ.Π.Α. 

Κ.Α.3394
α
 ,β  

Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β6/30/2012 Σαθηνπνίεζε παξαβφινπ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ησλ θ.θ.  Διέλεο 

Καξβαηάθε & Υξηζηίλαο Βαξειά 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζαλ νη θ.θ.  Διέλε Καξβαηάθε 

& Υξηζηίλα Βαξειά θαη πνπ ήδε ηειείσζε ε Πξαγκαηνγλψκνλαο θ. 

Γέζπνηλα ακνξειε ε νπνία νξίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ' 

αξηζ.Α18/20/2007 απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ θαη ηελ ππ' αξηζ. 

12650/11 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, εηζπξάρζεθε κε ηα ππ' 

αξηζ. 1513439/11 θαη 1541023/12 γξακκάηηα είζπξαμεο ηνπ ΣΔΔ 

παξάβνιν απφ 1.742,00 €, ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλψκνλα 1.000,00 € 

Β) Φ.Π.Α. 230,00 € __________ 

 1.230,00 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 500,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 12,00 € 

 _________ 
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 χλνιν 1.742,00 € 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, 

εγθξίλεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην ρίιηα δηαθφζηα 

ηξηάληα (1230,00) € ζηελ πξαγκαηνγλψκνλα θ. ΑΜΟΡΔΛΖ 

ΓΔΠΟΗΝΑ ηνπ Γεσξγίνπ, Γηπι. Πνιηηηθφ Μεραληθφ, Α.Μ. 

81410, Παπαξεγνπνχινπ  7, 15343 ΑΓ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, σο εμήο: 

1.000,00 € σο ακνηβή θαη 230,00 € Φ.Π.Α. 

Κ.Α.3394
α
 ,β  

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β7/30/2012 Σαθηνπνίεζε παξαβφινπ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ησλ θ.θ.  

Απφζηνινπ & Αγγειηθήο  Ζιηνπνχινπ 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζαλ νη θ.θ.  Απφζηνινο & 

Αγγειηθή Ζιηνπνχινπ θαη πνπ ήδε ηειείσζε ν 

Πξαγκαηνγλψκνλαο θ. Φξαγθηζθνο Σζηγαξίδαο ν νπνίνο 

νξίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. Α18/20/2007 απφθαζε ηεο 

Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ θαη ηελ ππ' αξηζ. 16537/12 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ ΣΔΔ, εηζπξάρζεθε κε ηα ππ' αξηζ. 1533692/12 θαη 

1540779/12 γξακκάηηα είζπξαμεο ηνπ ΣΔΔ παξάβνιν απφ 

1.916,20 €, ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλψκνλα 1.100,00 € 

Β) Φ.Π.Α.  253,00 € __________ 

 1.353,00 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 550,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 13,20 € 

 __________ 

 χλνιν 1.916,20 € 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, 

εγθξίλεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην ρίιηα ηξηαθφζηα 

πελήληα ηξία (1.353,00) € ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θ. 

ΣΗΓΑΡΗΓΑ ΦΡΑΓΚΗΚΟ ηνπ Υξήζηνπ, Γηπι. Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ, Α.Μ. 74559, Αι. Παλαγνχιε 48, 15343 ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ, σο εμήο: 

1.100,00 € σο ακνηβή θαη 253,00 € Φ.Π.Α. 

Κ.Α.3394
α
 ,β  

Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β8/30/2012 Σαθηνπνίεζε παξαβφινπ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ θ. Παλαγηψηε 

Μάγεηξα 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζε ν θ. Παλαγηψηεο Μάγεηξαο 
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θαη πνπ ήδε ηειείσζε ν Πξαγκαηνγλψκνλαο θ. Αλαζηάζηνο 

Καξαθφδνγινπ ν νπνίνο νξίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. 

Α18/20/2007 απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ θαη ηελ ππ' αξηζ. 20774/12 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, εηζπξάρζεθε κε ηα ππ' αξηζ. 

1535020/12 θαη 1541128/12 γξακκάηηα είζπξαμεο ηνπ ΣΔΔ παξάβνιν 

απφ 1393,6 €, ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλψκνλα 800,00 € 

Β) Φ.Π.Α. 184,00 € __________ 

 984,00 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 400,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 9,60 € 

 __________ 

 χλνιν 1.393,60 € 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη 

λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην ελληαθφζηα νγδφληα ηέζζεξα 

(984,00) € ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θ. ΚΑΡΑΚΟΕΟΓΛΟΤ 

ΑΝΑΣΑΗΟ ηνπ Ησάλλε, Γηπι. Πνιηηηθφ Μεραληθφ, Α.Μ. 93656, 

Βνησηίαο 16, 15231 ΥΑΛΑΝΓΡΗ, σο εμήο: 

800,00 € σο ακνηβή θαη 184,00 € Φ.Π.Α. 

Κ.Α.3394
α
 ,β  

Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β9/30/2012 Eπηζηξνθή  παξαβφινπ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζηελ θ. Μφζρνπ  

Παξαζθεπή 

Μεηά ηε καηαίσζε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ είρε δεηήζεη ε θ. 

Μφζρνπ Παξαζθεπή (ε νπνία ζηε ζπλέρεηα δήηεζε κε αίηεζή ηεο ηε 

καηαίσζε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο) θαη γηα ηε δηελέξγεηα ηεο νπνίαο 

είρε πξνθαηαβάιεη ζην Σακείν ηνπ ΣΔΔ κε ην ππ‟ αξηζ. 1539800/12 

Γξακκάηην Δίζπξαμεο ην πνζφ ησλ 500,00 €, ε Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο ,εγθξίλεη λα επηζηξαθνχλ απφ ην πην πάλσ 

πνζφ ηεηξαθφζηα ελελήληα έμη € θαη ζαξάληα επηά ιεπηά (496,47) 

ζηελ θ. Μφζρνπ  Παξαζθεπή ηνπ Παλαγηψηε, Αγ. ππξίδσλνο 5  ,190 

16  ΑΡΣΔΜΗΓΑ 

Κ.Α.3199 

  Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

Απνθ.Β10/30/2012 Eπηζηξνθή  παξαβφινπ πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζηελ θ. Αβέξσθ-

Σνζίηζα Ναηαιία. 

Μεηά ηε καηαίσζε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ είρε δεηήζεη ε θ. 

Αβέξσθ-Σνζίηζα Ναηαιία. (ε νπνία ζηε ζπλέρεηα δήηεζε κε αίηεζή 

ηεο ηε καηαίσζε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο) θαη γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 
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νπνίαο είρε πξνθαηαβάιεη ζην Σακείν ηνπ ΣΔΔ κε ην ππ‟ αξηζ. 

1515087/11 Γξακκάηην Δίζπξαμεο ην πνζφ ησλ 500,00 €, ε Γ. 

Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο ,εγθξίλεη λα επηζηξαθνχλ 

απφ ην πην πάλσ πνζφ ηεηξαθφζηα ελελήληα έμη € θαη ζαξάληα επηά 

ιεπηά (496,47) ζηελ θ. Αβέξσθ- Σνζίηζα Ναηαιία ηνπ Δπαγγέινπ 

Ν.Γνχθα 11  16,106 74  ΑΘΖΝΑ. 

Κ.Α.3199 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

ΒΗΒΛΗΑ-ΔΝΣΤΠΑ-ΔΚΣΤΠΩΔΗ-ΥΑΡΣΗ-ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ- 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 
 

Απνθ.Β11/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 4.078,68 € ζηελ CLIP NEWS AE Τπεξεζίεο 

Απνδειηίσζεο γηα ηελ απνδειηίσζε ηχπνπ (ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή ) γηα ην δηάζηεκα απφ 12/9/2012 έσο 11/10/2012.                                                                         

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο  ηελ απφ 5.7.2011 απφθαζή ηεο πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα 

ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

θαη ηεο ζπιινγήο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ αλαθνξψλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηφηεηαο & Δπηθνηλσλίαο θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή  ηεζζάξσλ  

ρηιηάδσλ εβδνκήληα νθηψ επξψ θαη εμήληα νθηψ ιεπηψλ (4.078,68) €  

ζηελ CLIP NEWS A.E. , Μνλαζηεξίνπ 90, ΣΚ 546 27 Θεζζαινλίθε , 

γηα ηελ απνδειηίσζε ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ απφ 14/7/2011 ζχκβαζε 

(δηάξθεηα ζχκβαζεο  απφ 12/7/2011 έσο 11/7/2012) ζχκθσλα κε ην 

παξαθάησ ηηκνιφγην. 

Σηκνιφγην  Παξνρήο Τπεξεζηψλ  Νν  3073/9-10-2012  4.078,68  € 

(Καζ. αμία € 3.316,00+ 23%ΦΠΑ € 762,68 = πλ € 4.078,68) 

Κ.Α. 1259. 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β12/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 188,37 € ζηελ εηαηξία «Αιεμ. Ησαλ. 

Παξακπζηψηε –BIBLIOS SERVICE» γηα ζπλδξνκέο ηνπ ΣΔΔ γηα ην 

2010 (αλαλέσζε ζπλδξνκψλ μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο)                                                          

Ζ. Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςηλ ηεο  ηελ ππ‟ αξηζκ. Γ8/44/2009 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο   

πνπ αθνξά ζπλδξνκέο θαη ζηα πεξηνδηθά Journal of the American 

Institute for Conservation of  Historic and Artistic Works θαη 

Transports Urbains γηα ην έηνο 2010, εγθξίλεη ηελ  θαηαβνιή εθαηφλ 
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νγδφληα νθηψ επξψ θαη ηξηάληα επηά ιεπηψλ  (188,37 επξψ) ζηελ 

εηαηξία: Αιεμ. Ησαλ. Παξακπζηψηε, εηζαγσγή θαη εκπνξία βηβιίσλ – 

πεξηνδηθψλ, BIBLIOS SERVICE, Αθαξλαλίαο 7, 11526, Αζήλα, γηα 

ζπλδξνκέο   ζηνπο   παξαπάλσ ηίηινπο πεξηνδηθψλ, ζχκθσλα κε ην 

ππ‟αξ. 1658/14-11-2012 ηηκνιφγην. 

(Καζ.αμία € 176,88 + 6,5% ΦΠΑ € 11,49 = πλ. € 188,37)  

Κ.Α.1259 

               Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β13/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.987,98 € ζηελ εηαηξία «Αιεμ. Ησαλ. 

Παξακπζηψηε –BIBLIOS SERVICE» γηα ζπλδξνκέο ηνπ ΣΔΔ γηα ην 

2011 (αλαλέσζε ζπλδξνκψλ μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο)                                                                    

Ζ. Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςηλ ηεο  ηελ ππ‟ αξηζκ. Γ8/44/2009 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο   

πνπ αθνξά ζπλδξνκέο θαη ζηα πεξηνδηθά Built Environment, IEEE 

Spectrum, Wasser Energie Luft, Communications of the ACM, Coal 

Age, NFPA Journal, Women & Environments, Structural Engineering 

International,  Heating – Plumbing – Air Conditioning θαη Shipping 

World & Shipbuilder γηα ην έηνο 2011, εγθξίλεη ηελ  θαηαβνιή ρηιίσλ 

ελληαθνζίσλ νγδφληα επηά θαη ελελήληα νθηψ ιεπηψλ  (1.987,98 ) € 

ζηελ εηαηξία: Αιεμ. Ησαλ. Παξακπζηψηε, εηζαγσγή θαη εκπνξία 

βηβιίσλ – πεξηνδηθψλ, BIBLIOS SERVICE, Αθαξλαλίαο 7, 11526, 

Αζήλα, γηα ζπλδξνκέο   ζηνπο   παξαπάλσ ηίηινπο πεξηνδηθψλ, 

ζχκθσλα κε ην ππ‟αξ. 1659/14-11-2012 ηηκνιφγην. 

(Καζ.αμία € 1.866,64 + 6,5% ΦΠΑ € 121,34 = πλ. € 1.987,98) 

Κ.Α.1259 

     Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

 

Απνθ.Β14/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 235.17  € ζηελ ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS 

Α.Δ.Β.Δ γηα ηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ Ζ/Τ γηα ην ΣΔΔ.  

Ζ  Γ. Δπηηξνπή, κεηά  απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο  ππ‟αξηζκ. Γ5/13/2012  απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ 

πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ Ζ/Τ, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ησλ δηαθνζίσλ 

ηξηάληα πέληε € θαη δέθα επηά ιεπηψλ (235,17) € ζηελ ΠΛΑΗΗΟ 

COMPUTERS Α.Δ.Β.Δ., Θέζε θιεξή 19600 Μαγνχια Αηηηθήο γηα 

ηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ Ζ/Τ γηα ην ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα 
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ππ‟αξηζ. ΓΑ-ΣΗΜ. ΠΧΛΖΖ 802003/10-9-2012,1831451/19-10-

2012 ηηκνιφγηα.  

(Καζ. αμία € 191,20 + 23% ΦΠΑ € 43,97 = πλ € 235,17) 

Κ.Α. 7123
α
. 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β15/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 36.154,66 € 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, απνθαζίδεη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα έμη ρηιηάδσλ εθαηφλ πελήληα 

ηεζζάξσλ επξψ θαη εμήληα έμη ιεπηψλ (36.154,66) € ζηελ Σξάπεδα 

Αηηηθήο, Καηάζηεκα  466, Λένληνο νθνχ, Θεζ/λίθε, σο δφζε ησλ 

ηφθσλ απφ 10.08.2012 έσο 12.11.2012, γηα ην δάλεην ηνπ πνζνχ ησλ 

2.000.000,00 €, εθ ησλ νπνίσλ 10.238,52 € αθνξνχλ ηφθν δφζεο θαη 

25.166,14 € αθνξνχλ θεθάιαην δφζεο θαη 750,00€ αθνξνχλ έμνδα 

γ΄ηξηκήλνπ 2012 ζχλνιν ηξηάληα έμη ρηιηάδσλ εθαηφλ πελήληα 

ηεζζάξσλ επξψ θαη εμήληα έμη ιεπηψλ (36.154,66) €, πνπ έρεη πάξεη 

ην ΣΔΔ απφ ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

ΣΔΔ ζηε Θεζζαινλίθε. 

 Κ.Α. 6111, 6121. 

               Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη  π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β16/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.244,76 € ζηελ HIPAC Α.Δ.Β.Δ. γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ 

ΣΔΔ <<ΠΑΠΤΡΟ>>  γηα ην δηάζηεκα απφ 1/6/ /2012 έσο 

30.11.2012 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςηλ ηεο ηελ ππ‟αξηζκ  & Α6/7/2012 απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ 

ΣΔΔ <<ΠΑΠΤΡΟ>>  γηα ην α΄εμάκελν ηνπ έηνπο  , εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ρηιίσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα 

έμη ιεπηψλ (1.244,76) € ζηελ HIPAC Α.Δ.Β.Δ. Κξάηεηνο 10 , ΣΚ 171 

21 Ν. κχξλε Αζήλα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο 

Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ <<ΠΑΠΤΡΟ>>  γηα ην δηάζηεκα 

απφ 1/6/2012 έσο 30.11.2012 ζχκθσλα κε ην ππ‟αξ. 185/6.11.2012 

ηηκνιφγην. 

(Καζ.αμία 1.012,00 +23% ΦΠΑ 232,76 €  =πλ 1.244,76 € )  

Κ.Α. 1899
α
. 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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Απνθ.Β17/30/2012   Έγθξηζε θαηαβνιήο 86.336,53 €  ζηνλ   ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ (ΟΣΔ) γηα ηελ 

εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ ηνπ ΣΔΔ & ηεο 

Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα απφ 1/9/2012 έσο 

30/9/2012 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή νγδφληα έμη ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα έμη επξψ θαη 

πελήληα ηξηψλ  ιεπηψλ  (86.336,53) € ζηνλ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ   ΔΛΛΑΓΟ   Α.Δ   (ΟΣΔ) Κεθηζίαο 99  

ΣΚ 15124 Μαξνχζη , γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ ηνπ ΣΔΔ & ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ 

ηνπ ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα απφ 1/9/2012 έσο 30/9/2012 ζχκθσλα κε ηηο  

ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο  

ΚΑ : 9749 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β18/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 84.734,57 €  ζηνλ   ΟΡΓΑΝΗΜΟ  

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ (ΟΣΔ) γηα ηελ 

εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ ηνπ ΣΔΔ & ηεο 

Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα απφ 1/10/2012 έσο 

31/10/2012 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή νγδφληα ηεζζάξσλ  ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ 

επξψ θαη πελήληα επηά  ιεπηψλ  (84.734,57) € ζηνλ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ   ΔΛΛΑΓΟ   Α.Δ   (ΟΣΔ) Κεθηζίαο 99  

ΣΚ 15124 Μαξνχζη , γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ ηνπ ΣΔΔ & ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ 

ηνπ ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα απφ 1/10/2012 έσο 31/10/2012 ζχκθσλα κε 

ηηο  ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο  

ΚΑ : 9749 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Aπνθ.Β19/30/2012      Έγθξηζε θαηαβνιήο 970,11 € ζηελ CONFERENCE SUPPORT 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΗΡΖ, γηα ηελ απνκαγλεηνθψλεζε – 

δαθηπινγξάθεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ  ηνπ ΣΔΔ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 4/10/2012 & 16/10/2012.    

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο & έρνληαο ππ‟φςε 

ηεο ηελ ππ‟αξηζκ.A4/34/2011 απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ  

απνκαγλεηνθψλεζε δαθηπινγξάθεζε  ησλ πξαθηηθψλ ησλ 
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ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ  ηνπ ΣΔΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 

4/10/2012 & 16/10/2012 , εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ελληαθνζίσλ 

εβδνκήληα επξψ θαη έληεθα  ιεπηψλ (970,11) €, ζηελ CONFERENCE 

SUPPORT ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΗΡΖ, Καηξάκε 18 ΣΚ115 24 

Αζήλα, γηα ηελ απνκαγλεηνθψλεζε – δαθηπινγξάθεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ  ηνπ ΣΔΔ  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο  ζχκθσλα  κε ην 

ππ‟αξηζκ. 5875/24-10-2012 ηηκνιφγην. 

(Καζ. αμία € 788,70 + 23%ΦΠΑ € 181,41 = πλ € 970,11)  

Κ.Α. 857.  

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Aπνθ.Β20/30/2012       Έγθξηζε θαηαβνιήο 204,36 € ζηελ CONFERENCE SUPPORT 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΗΡΖ, γηα ηελ απνκαγλεηνθψλεζε – 

δαθηπινγξάθεζε  ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ  ηνπ ΣΔΔ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 23/10/2012,30/10/12,2/11/12&4/11/12    

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο & έρνληαο ππ‟φςε 

ηεο ηελ ππ‟αξηζκ. A4/34/2011 απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ  

απνκαγλεηνθψλεζε δαθηπινγξάθεζε  ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ  

ηνπ ΣΔΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο  

23/10/2012,30/10/12,2/11/12&4/11/12 εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

δηαθνζίσλ ηεζζάξσλ επξψ θαη ηξηάληα έμη  ιεπηψλ (204,36) €, ζηελ 

CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΗΡΖ, Καηξάκε 18 

ΣΚ115 24 Αζήλα, γηα ηελ απνκαγλεηνθψλεζε – δαθηπινγξάθεζε  

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ  ηνπ ΣΔΔ  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 

παξαπάλσ εκεξνκελίεο  ζχκθσλα  κε ην ππ‟αξηζκ. 5892/6-11-2012 

ηηκνιφγην. 

(Καζ. αμία € 166,14 + 23%ΦΠΑ € 38,22 = πλ € 204,36)  

Κ.Α. 857.  

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Aπνθ.Β21/30/2012      Έγθξηζε θαηαβνιήο 723.23 € ζηελ CONFERENCE SUPPORT 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΗΡΖ, γηα ηελ καγλεηνθψλεζε ηεο 

πλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο θαζψο θαη ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε-δαθηπινγξάθεζε ησλ πξαθηηθψλ  ηνπ ΣΔΔ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 29/9/2012&30/9/12 .    

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο & έρνληαο ππ‟φςε 

ηεο ηελ ππ‟αξηζκ. A4/34/2011 απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ 

καγλεηνθψλεζε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο θαζψο θαη ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε-δαθηπινγξάθεζε ησλ πξαθηηθψλ  ηνπ ΣΔΔ,  
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εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή επηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη είθνζη 

ηξηψλ  ιεπηψλ (723,23) €, ζηελ CONFERENCE SUPPORT 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΗΡΖ, Καηξάκε 18 ΣΚ 111524 Αζήλα, γηα ηελ  

καγλεηνθψλεζε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο θαζψο θαη ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε-δαθηπινγξάθεζε ησλ πξαθηηθψλ  ηνπ ΣΔΔ  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο  ζχκθσλα  κε ην 

ππ‟αξηζκ. 5865/22-10-2012 ηηκνιφγην. 

(Καζ. αμία € 587,99 + 23%ΦΠΑ € 135,24 = πλ € 723,23)  

Κ.Α. 857. 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Aπνθ.Β22/30/2012       Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.737,99 € ζηελ CONFERENCE SUPPORT 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΗΡΖ, γηα ηελ καγλεηνθψλεζε ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ζηηο 3-4/11/2012 θαζψο θαη ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε-δαθηπινγξάθεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΔ ζηηο 

9/11/12 &20/11/12  ηνπ ΣΔΔ  .    

                                  Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο & έρνληαο ππ‟φςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. A4/34/2011 απφθαζε ηεο πνπ αθνξά  ηελ 

καγλεηνθψλεζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ζηηο 3-

4/11/2012 θαζψο θαη ηελ απνκαγλεηνθψλεζε-δαθηπινγξάθεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο ΓΔ ζηηο 9/11/12 &20/11/12  ηνπ ΣΔΔ   ,  εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ησλ ρηιίσλ επηαθνζίσλ ηξηάληα επηά επξψ θαη ελελήληα 

ελλέα ιεπηψλ (1.737,99) €, ζηελ CONFERENCE SUPPORT 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΗΡΖ, Καηξάκε 18 ΣΚ 111524 Αζήλα, γηα ηελ  

καγλεηνθψλεζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ζηηο 3-

4/11/2012 θαζψο θαη ηελ απνκαγλεηνθψλεζε-δαθηπινγξάθεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο ΓΔ ζηηο 9/11/12 &20/11/12 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο  ζχκθσλα  κε ηα ππ‟ αξηζκ. 5914/26-11-

2012,5915/28-11-2012 ηηκνιφγηα. 

(Καζ. αμία € 1.412,99 + 23%ΦΠΑ € 325,00 = πλ € 1.737,99)  

Κ.Α. 857.  

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

  

Aπνθ.Β23/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.828,57 € ζηελ ΑLPHA COM 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ ησλ δχν  

θσηναληηγξαθηθψλ  κεραλεκάησλ ηνπ Γξαθείνπ Γηεθπεξαίσζεο   ηνπ 

ΣΔΔ.  

                                  Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά  απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο ηελ ππ‟αξίζκ.Γ5/5/2012 απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ 

πξνκήζεηα αλαισζίκσλ ησλ δχν  θσηναληηγξαθηθψλ  κεραλεκάησλ 
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ηνπ Γξαθείνπ Γηεθπεξαίσζεο   ηνπ ΣΔΔ, εγθξίλεη  ηελ  θαηαβνιή 

ρηιίσλ νθηαθνζίσλ είθνζη νθηψ € θαη πελήληα επηά ιεπηψλ (1.828,57) 

€ ζηελ ALPHA COM ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα 

αλαισζίκσλ ησλ δχν  θσηναληηγξαθηθψλ  κεραλεκάησλ ηνπ 

Γξαθείνπ Γηεθπεξαίσζεο   ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα ππ‟αξηζ. 349/29-

10-2012 &350/29-10-2012 ηηκνιφγηα.  

(Καζ. αμία € 1.486,64 + 23% ΦΠΑ € 341,93 = πλ 1.828,57 € ) 

Κ.Α. 1899
α
. 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Aπνθ.Β24/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 307,50 € ζηελ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΓΗΑΜΑΝΣΖ θαη 

ΗΑ Ο.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα κπινθ εληνιψλ πιεξσκήο γηα ηελ Πάγηα 

Πξνθαηαβνιή  γηα ην ΣΔΔ.  

                                  Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο ηελ απφ 15-11-2012 πξνέγθξηζε ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο 

ηνπ ΣΔΔ, εγθξίλεη ηελ  θαηαβνιή  ησλ ηξηαθνζίσλ επηά επξψ θαη 

πελήληα ιεπηψλ   (307,50 €) ζηελ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΓΗΑΜΑΝΣΖ θαη ΗΑ 

Ο.Δ. Υαιθνθνλδχιε 30, Αζήλα ΣΚ 104 32, γηα ηελ πξνκήζεηα κπινθ 

εληνιψλ πιεξσκήο γηα ηελ Πάγηα Πξνθαηαβνιή  γηα ην ΣΔΔ, 

ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ ηηκνιφγην 419/22-11-2012 

Καζ. αμία  250,00 € + 57,50 23% ΦΠΑ  57,50  € =πλ.  307,50 

€) 

Κ.Α.1899  

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Aπνθ.Β25/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.690,00 € ζηελ θα Υξηζηίλα Σζηρξηληδή γηα ηελ 

πξνκήζεηα αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο παξαγσγήο ειεθηξνληθνχ 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πξνβνιήο – απνζηνιήο ηνπ κέζσ 

δηαδηθηχνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 5/10/2012-5/12/2012 γηα ην 

ΣΔΔ.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο ηελ  ππ‟αξηζκ. Α1/19/2012 απφθαζε θαηαθχξσζεο   γηα 

ηελ  αλάζεζε δεκηνπξγίαο Newsletter γηα έλα (1) έηνο, εγθξίλεη ηελ  

θαηαβνιή ηξηψλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ελελήληα  € (3.690,00 €)  ζηελ 

θα Υξηζηίλα Σζηρξηληδή ηνπ Ζιία,  Βειεζηίλνπ 17 Αζήλα, γηα ηελ 

πξνκήζεηα αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο παξαγσγήο ειεθηξνληθνχ 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πξνβνιήο –απνζηνιήο ηνπ κέζσ 

δηαδηθηχνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 5/10/2012-5/12/2012 γηα ην 

ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή  ζχκβαζε  (δηάξθεηα ζχκβαζεο απφ 

5/9/2012 έσο 4/9/2013) θαη ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην. 
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(Καζ. αμία  € 3.000,00 + 23% ΦΠΑ 690,00 = πλ € 3.690,00 €) 

Κ.Α. 891.  

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β26/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 875,12 € ζηελ Α.&Μ. ΓΑΛΑΝΖ Ο.Δ. γηα ηελ 

πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο  θαη 

ησλ κεραλψλ γξαθείνπ  ηνπ  TEE  

             Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο  ηελ ππαξηζκ Α7/11/2012 απφθαζή θαηαθχξσζεο 

αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ 

πιηθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ κεραλψλ γξαθείνπ ηνπ  

TEE , εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή νθηαθφζησλ εβδνκήληα πέληε επξψ θαη 

δψδεθα ιεπηψλ   (875,12) € ζηελ Α.&Μ. ΓΑΛΑΝΖ Ο.Δ  Αξκνλίαο 6 , 

Ληφθπηη  – ΣΚ 19004 ΠΑΣΑ- ΣΘ 1119 γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε 

ζχκθσλα κε ηελ απφ 18/7/2012 ζχκβαζε (δηάξθεηα ζχκβαζεο απφ 

11/7/2012 έσο 10/7/2013) θαη  ηα ππ‟ αξηζκ. 12074/4-9-12, 12380/14-

9-12, 13292/10-10-12 ηηκνιφγηα. 

     (Καζ. αμία 711,48 € + 23% ΦΠΑ 163,64 € =πλ 875,12 €) 

     ΚΑ 1899 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β27/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 940,95 € ζηελ SYSCOM Α.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηξηψλ ζθιεξψλ δίζθσλ ΗΒΜ 500ΓΒ SFF 7. 2K SATA for X3400 

M3(NOT 7379KFG),X3550 M3,X3650 M3 γηα ην ζχζηεκα 

ππνζηήξημεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείν θαη εκεξνινγίνπ ηνπ 

Πξνεδξείνπ ηεο Γ.Δ  ηνπ  ΣΔΔ 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Β11/19/2012 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά θαη ηελ πξνκήζεηα ηξηψλ ζθιεξψλ δίζθσλ ΗΒΜ 500ΓΒ SFF 7. 

2K SATA for X3400 M3(NOT 7379KFG),X3550 M3,X3650 M3 γηα 

ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείν θαη εκεξνινγίνπ 

ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Γ.Δ  ηνπ ΣΔΔ, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 

ησλ ελληαθνζίσλ ζαξάληα επξψ θαη ελελήληα πέληε ιεπηψλ (940,95 ) 

€ ζηε SYSCOM A.E ΜΠΌΣΑΡΖ 10, 12-14 ΠΔΗΡΑΗΑ Σ.Κ. 18538 

ΣΗΜ/ΓΑ 650-14/9/2012 

 (Καζ. Αμία 765,00€+23% ΦΠΑ 175,95 € = 940,95  €)                                   

 ΚΑ : 9749 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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Aπνθ.Β28/30/2012       Έγθξηζε θαηαβνιήο 73.800,00 € ζηελ ΟΛ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

Α.Δ. , γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ Σ.Δ.Δ. 2009,2010  

απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο. 

                                  Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο & έρνληαο ππ‟φςε 

ηεο ηελ ππ‟αξηζκ.Γ3/33/2011 απφθαζε  ηεο  πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ Σ.Δ.Δ. 2009,2010 απφ Οξθσηνχο 

Διεγθηέο, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή  ησλ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ 

νθηαθφζησλ  επξψ  (73.800,00) €, ζηελ ΟΛ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

Α.Δ Φσθ. Νέγξε 3 ΣΚ 112 57  Αζήλα, γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε 

ζχκθσλα  κε ηελ 31/10/2011 επηζηνιή ηεο ΟΛ Α.Δ. (αξ.πξση.ΣΔΔ 

22766/1.11.11)  ζχκθσλα  κε ην ππ‟αξηζκ. 123556/26.11.2012 

ηηκνιφγην. 

(Καζ. αμία € 60.000,00+ 23% ΦΠΑ € 13.800,00 = πλ € 73.800,00)  

Κ.Α. 439 

 O Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. απέρεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

θαη ν π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β29/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.047,95 € ζηελ ELIDOC-ΜΑΡΗΑ           

ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ-ΜΟΛΥΟ - ΓΔΧΡΓ.ΒΟΤΓΗΟΤΚΛΖ Ο.Δ., γηα ηε 

ζπληήξεζε     ηνπ πξνγξάκκαηνο Απηνκαηνπνίεζεο (ADVANCE) ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΔ,  γηα ην δηάζηεκα απφ 1/3/2012 έσο 30/5/2012.                                                                       

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε  ηεο Τπεξεζίαο θαη έρνληαο  

ππφςε  ηεο  ηελ ππ‟αξηζκ. A14/10/2012 απφθαζή ηεο πνπ αθνξά ηελ 

αλαλέσζε ζπληήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Βηβιηνζήθεο, εγθξίλεη 

ηελ θαηαβνιή δχν ρηιηάδσλ ζαξάληα επηά € θαη ελελήληα πέληε 

ιεπηψλ (2.047,95) € ζηελ ELIDOC - ΜΑΡΗΑ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ-

ΜΟΛΥΟ - ΓΔΧΡΓ.ΒΟΤΓΗΟΤΚΛΖ Ο.Δ., Ζξαθιείνπ 168 Ρηδνχπνιε, 

γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Απηνκαηνπνίεζεο (ADVANCE) 

ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα απφ 1/3/2012 έσο 

30/5/2012, ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 441/20-11-2012 ηηκνιφγην 

παξνρήο ππεξεζηψλ. 

(Καζ. αμία  € 1.665,00 + 23%ΦΠΑ € 382,95 = πλ € 2.047,95)  

Κ.Α. 887 . 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β30/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο  755,06 € ζηελ ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS 

Α.Δ.Β.Δ. γηα ηελ αγνξά ελφο Ζ/Τ γηα ην ΣΔΔ                                 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο  

ππφςηλ  ηεο ηελ ππ‟αξηζκ Α4/20/2012 απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ 
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πξνκήζεηα ελφο (1) ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ην ΣΔΔ  εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή επηαθνζίσλ πελήληα πέληε επξψ θαη έμη ιεπηψλ  (755,06) €   

ζηελ ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS Α.Δ.Β.Δ. Θέζε θιεξή , ΣΚ 196 00 

Μαγνχια  γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε ζχκθσλα κε ην ππ‟αξ 

1811952/2.10.2012 ηηκνιφγην. 

(Καζ.αμία  613,87 € +23% ΦΠΑ 141,19 € = πλ € 755,06)  

ΚΑ :1899 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β31/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο  1.476,00 € ζηελ INFORMATION 

TECHNOLOGY MON. EΠΔ ΔΜΠΟΡΗΟ Ζ/Τ & ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ  γηα 

ηελ αγνξά δχν scanner  γηα ην ΣΔΔ                                 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο  

ππφςηλ  ηεο ηελ ππ‟αξηζκ Α4/20/2012 απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ 

πξνκήζεηα  δχν (2) scanner  γηα ην ΣΔΔ εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ 

ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα έμη επξψ (1.476,00) €  ζηελ INFORMATION 

TECHNOLOGY MON. EΠΔ ΔΜΠΟΡΗΟ Ζ/Τ & ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ  Λ. 

Μεζνγείσλ 575, ΣΚ 153 43 Αγία Παξαζθεπή   γηα ηελ παξαπάλσ 

δαπάλε ζχκθσλα κε ην ππ‟αξ 3274/26.10.2012 ηηκνιφγην. 

(Καζ.αμία  1.200,00 € +23% ΦΠΑ 276,00 € = πλ € 1.476,00)  

ΚΑ :1899 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Aπνθ.Β32/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.125,43 € ζηελ A&G PAPER ΑΔΒΔ. γηα ηελ 

πξνκήζεηα ρηιίσλ εθαηφ  (1100) παθέησλ θσηνηππηθφ ραξηί Α4 γηα ην 

ΣΔΔ.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο ηελ Σ3/25/2012 απφθαζή ηεο πεξί θαηαθχξσζεο 

αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε πξνκήζεηαο 

α) θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ θαη β) εληχπσλ θαη θαθέισλ γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ γηα δχν έηε, εγθξίλεη 

ηελ θαηαβνιή ηξηψλ ρηιηάδσλ εθαηφλ είθνζη πέληε επξψ θαη ζαξάληα 

ηξία ιεπηψλ (3.125,43€) ζηελ A&G PAPER ΑΔΒΔ, 21ν ρικ ε.ν. 

Αζελψλ Λακίαο, Κξπνλέξη Αηηηθήο    ΣΚ 14568, γηα ηελ πξνκήζεηα 

ρηιίσλ εθαηφ  (1100) παθέησλ θσηνηππηθφ ραξηί Α4 γηα ην ΣΔΔ 

ζχκθσλα κε ηα ΣΠΤ 0437733/28-11-20102 & 0433826/31-10-2012 

(Καζ. αμία  € 2.541,00 + 584,43 (23% ΦΠΑ) =ΤΝΟΛΟ  

3.125,43 €) 

Κ.Α. 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 
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Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ – ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ – ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

Aπνθ.Β33/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 179,43 € ζηελ XEROX Hellas Α.Δ.Δ. γηα ηελ    

ζπληήξεζε θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο.   

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο, ηελ ππ‟ αξηζκ. Α8/39/2011 Απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, 

γηα ηελ   αλάζεζε ζπληήξεζεο  θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ γηα 

ην έηνο 2012 εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή  εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα επξψ 

θαη ζαξάληα ηξηψλ  ιεπηψλ  (179,43€) ζηελ εηαηξία   XEROX  Α.Δ.Δ., 

γηα ηελ  ζπληήξεζε θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο,  κε έδξα Λεσθ. 

πγγξνχ 127 Αζήλα ΣΚ 117 45, ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ ΣΠΤ:  Γ 

090127/25-9-2012. 

  (Καζ. αμία€ 145,88+ 23% ΦΠΑ 33,55 € =πλ. 179,43 €) 

Κ.Α.887 

 O Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. απέρεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

θαη ν π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ. Β34/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 6.457,50 € ζηελ  BARPHONE ΦΖΦΗΑΚΖ 

Α.Δ.Β.Δ  γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ηξηψλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ ηνπ 

ΣΔΔ  γηα ην δηάζηεκα απφ 1/11/2011 έσο 31.10.2012. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο  ηελ ππ‟ αξίζκ Α8/31/2010 απφθαζε θαηαθχξσζεο 

πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο 

ησλ ηξηψλ  ηειεθσληθψλ θέληξσλ ηνπ, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή  έμη 

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα επηά επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ 

(6.457,50) €  ζηελ BARPHONE ΦΖΦΗΑΚΖ Α.Δ.Β.Δ, Πι. Αηγχπηνπ 1 

(Πεδίνλ Άξεσο ) ΣΚ 104 34 Αζήλα  , γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ηξηψλ 

ηειεθσληθψλ θέληξσλ ηνπ ΣΔΔ  ζχκθσλα κε ηελ απφ 2/11/2010 

ζχκβαζε (δηάξθεηα ζχκβαζεο  απφ 1/11/2010  έσο 31/10/2013) 

ζχκθσλα κε ην ππ‟ αξηζκ 4912/31.10.2012 ηηκνιφγην  

(Καζ. αμία € 5.250,00 + 23 % ΦΠΑ € 1.207,50 = πλ € 6.457,50) 

Κ.Α. 887 

      O π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

Aπνθ.Β35/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.080,44 € ζηελ XEROX Hellas Α.Δ.Δ. γηα ηελ    

ζπληήξεζε θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο.   

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο, ηελ ππ‟ αξηζκ. Α8/29/2011 Απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, 
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γηα ηελ   αλάζεζε ζπληήξεζεο  θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ γηα 

ην έηνο 2012 εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή  ρίιηα νγδφληα   επξψ θαη 

ζαξάληα ηέζζεξα  ιεπηψλ  (1.080,44€) ζηελ εηαηξία   XEROX  

Α.Δ.Δ., γηα ηελ  ζπληήξεζε θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο,  κε έδξα 

Λεσθ. πγγξνχ 127 Αζήλα ΣΚ 117 45, ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ ΣΠΤ 

87799/26-6-2012& 87798/26-6-2012 

(Καζ. αμία€ 878,40+ 202,04 (23% ΦΠΑ) =ΤΝΟΛΟ 1.080,44€) 

Κ.Α. 887 π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

O Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. απέρεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη 

ν π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Aπνθ.Β36/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 5.765,87€ ζηελ ΠΑΠΑΚΟΜΑ Νηαηαηέρληθα 

Δ.Π.Δ. γηα ηελ αλάζεζε ζπληήξεζεο ησλ κεραλψλ θαθεινπνίεζεο 

καδηθήο αιιεινγξαθίαο θαη γξακκαηνζήκαλζεο.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο ηελ ππ‟αξηζκ. Γ5/9/2012 απφθαζε θαηαθχξσζεο πνπ 

αθνξά ηελ αλάζεζε ζπληήξεζεο ησλ κεραλψλ θαθεινπνίεζεο 

καδηθήο αιιεινγξαθίαο θαη γξακκαηνζήκαλζεο. γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ γηα ην 2012, εγθξίλεη ηελ  θαηαβνιή  

πέληε ρηιάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα πέληε επξψ θαη νγδφληα επηά ιεπηά 

(5.765,87 €) ζηελ ΠΑΠΑΚΟΜΑ Νηαηαηέρληθα Δ.Π.Δ, Γειεγηψξγε 

55-59 Αζήλα, ΣΚ 104 37, γηα ηελ αλάζεζε ζπληήξεζεο ησλ κεραλψλ 

θαθεινπνίεζεο καδηθήο αιιεινγξαθίαο θαη γξακκαηνζήκαλζεο. γηα 

ην 2012, ζχκθσλα κε ππ‟αξηζ ΣΠΤ: Α ΣΠΔ 0519/15-11-2012. 

(Καζ. αμία  € 4.687,70+ 1.078,17 (23% ΦΠΑ) =ΤΝ.  5.765,87 €) 

Κ.Α. 887 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

Απνθ.Β37/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 9.400,47 € ζηελ ΔΛΔΚΣ Α.Δ.  γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα απφ 1/11/2012 

έσο 30/11/2012 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο  ηελ ππαξηζκ Α14/14/2012 απφθαζή αλάζεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα γηα 

έλα έηνο (01.07.2012 έσο 01.07.2013) , εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ελλέα 

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ  επξψ θαη ζαξάληα επηά ιεπηψλ  (9.400,47) € 

ζηελ ΔΛΔΚΣ  Α.Δ Ησαλλίλσλ 23   ΣΚ 183 45  Μνζράην   γηα ηελ 

παξαπάλσ δαπάλε ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα. 
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(Καζ. αμία 7.642,66 € + 23% ΦΠΑ 1.757,81 € =πλ 9.400,47 ) 

ΚΑ 845 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

ΤΝΔΓΡΗΑ-ΖΜΔΡΗΓΔ-ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

 

  Απνθ. Β38/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 540,74 € γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο 

ζπλάληεζεο Μειψλ ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο επαξρίαο Heilongjiang 

ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο κε αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ ζηελ 

Αζήλα ζηηο 30 Μαΐνπ 2012.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππ‟φςηλ ηεο ηηο ππ‟αξηζκ Γ11/13/2012 θαη Β8/19/2012 Απνθάζεηο 

ηεο πνπ αθνξά ζηε δηνξγάλσζε ηεο ζπλάληεζεο Μειψλ ηεο 

αληηπξνζσπείαο ηεο επαξρίαο Heilongjiang ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο 

ηεο Κίλαο κε αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

πεληαθνζίσλ ζαξάληα  επξψ θαη εβδνκήληα ηεζζάξσλ  ιεπηψλ 

(540,74€) γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο σο άλσ εθδήισζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ηελ 30 Μαΐνπ 2012.   

Αλαιπηηθά: 

1. ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ 

Κνπκπάξε 1, 10674 Αζήλα  

Σηκ. Νν  21144/25.5.2012       207,00 € 

(Καζαξή αμία 168,29€ + 23% ΦΠΑ 38,71€ = 207,00€) 

Σηκ. Νν  21140/25.5.2012       60,30 € 

(Καζαξή αμία 49,02€ + 23% ΦΠΑ 11,28€ = 60,30€) 

Γηα ηελ πξνζθνξά δψξσλ ζην πιαίζην θηινμελίαο ησλ Μειψλ ηεο 

Αληηπξνζσπείαο.   

 

2. «ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS ΑΔΒΔ» 

Θέζε θιεξή, 19018 Μαγνχια  

Σηκ. Νν 779803/25.5.2012       15,14 € 

(Καζαξή αμία  12,31€ + 23% ΦΠΑ 2,84€ = 15,14€) 

Γηα ηελ αγνξά δηάθαλσλ θαθέισλ Α4. 

 

3. «ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΔΠΔ» 

Τπεξεζίεο Σξνθνδνζίαο 

Αγ. Γεσξγίνπ 52, πάηα 18004 

258,30 € 

(Καζαξή αμία 210,00€ + 23% ΦΠΑ 48,30€ =258,30€) 

Γηα ηελ παξάζεζε θαθέ θαη ειαθξνχ γεχκαηνο  

ζηα Μέιε ηεο Αληηπξνζσπείαο. 

Γ. χλνιν : 540,74 € 
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Κ.Α.857 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β39/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 462,00  € γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο 

ζπλάληεζεο αληηπξνζσπείαο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο κε 

αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα ζηηο 6 επηεκβξίνπ 2012.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππ‟φςηλ ηεο ηελ ππ‟αξηζκ Α20/18/2012 Aπφθαζή ηεο πνπ αθνξά 

ζηε δηνξγάλσζε ηεο ζπλάληεζεο αληηπξνζσπείαο ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο κε αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ηεηξαθνζίσλ εμήληα δχν επξψ (462,00) γηα ηελ θάιπςε 

ησλ δαπαλψλ ηεο σο άλσ εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Αζήλα ηελ 6 επηεκβξίνπ 2012.   

Αλαιπηηθά: 

 

1. ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ 

Κνπκπάξε 1, 10674 Αζήλα  

Σηκ. Νν  000616/3.9.2012      342,00 €

  

(Καζ. αμία 278,05€ + 23% ΦΠΑ 63,95€ =342,00€ ) 

Γηα ηελ πξνζθνξά δψξσλ ζην πιαίζην  

θηινμελίαο ησλ Μειψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο   

 

2. Κπιηθείν «Βαζίιεηνο Γεσξγ. Μπνηδαξφπνπινο  

- Βνηδαξφπνπινο», Καξ. εξβίαο 4, Αζήλα 10248 

Σηκ. Νν 67/10.9.2012        120,00 € 

(Καζ. αμία 110,00 € +  ΦΠΑ 10,00 € = 120,00 €) 

 

Γ. χλνιν : 462,00 € 

Κ.Α.857 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β40/32/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.025,34 € γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηνπ 

εκηλαξίνπ «Κηίδσ Πέηξα» ζηηο 27 επηεκβξίνπ 2012.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ αξηζ. Απφθ. 

Α4/18/2012 πνπ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ  ηνπ εκηλαξίνπ 

κε ζέκα: «Κηίδσ Πέηξα»
 
ζηηο 27 επηεκβξίνπ 2012, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ρηιίσλ είθνζη πέληε επξψ θαη ηξηάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ 

(1.025,34 €)  

                            Αλαιπηηθά: 
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1) FLAIR GOURMET 

Γνξπιαίνπ 4, Λεχθα Πεηξαηά  

Σηκ. Νν 50278/27.9.12       676,84 € 

(Καζ. αμία € 580,00 + ΦΠΑ € 96,84 = πλ € 676,84) 

Γηα ηελ παξάζεζε θαθέ - κπνπθέ ζηελ Ζκεξίδα 

  

2) COPYART 

Νίθεο 2, Αζήλα  

Σηκ. Νν 768/10.9.12                       €78,72 

(Καζ. Αμία  € 64,00 + ΦΠΑ € 14,72 = πλ € 78,72) 

Γηα ηελ εθηχπσζε πξνγξακκάησλ-αθηζψλ ηεο Ζκεξίδαο 

 

3) Καξαβαζίιε Οπξαλία 

Μεηαθίλεζε: Θεζ.- Αζήλα Aεξ.(27-9-.12)            €37,75  

Μεηαθίλεζε: Αζήλα – Θεζ. Αεξ. (28-9-12)           € 73,21 

Γηακνλή: 1 βξ. x 44,02 € + 20% Θεξ. πξνζ.          € 52,82              

                                                                                        ------------ 

€ 163,78                                                 

4)  Πηπεξάθεο Μαλψιεο 

Μεηαθίλεζε: Κξήηε – Αζήλα Πινίν.(24-9-.12)     €56,00

  

Μεηαθίλεζε: Αζήλα –Κξήηε Πινίν.(28-9-12)    € 50,00 

------------ 

106,00 €                                                                 

               =========

      Γ. ΤΝΟΛΟ:                € 1.025,34 

Κ.Α. 542 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β41/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 10.000,00 € γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ηνπ 

πλεδξίνπ κε ζέκα: «Energy in Buildings», 13 Οθησβξίνπ 2012.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ αξηζ. Γ24/17/2012 

Απφθαζή, πνπ αθνξά ηε δηνξγάλσζε πλεδξίνπ κε ζέκα: «Energy in 

Buildings»,
 
ζηηο 13 Οθησβξίνπ 2012, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή   δέθα 

ρηιηάδσλ επξψ (10.000,00) €. 

Αλαιπηηθά: 

 

1. THE HUB, Αλψλπκε Δηαηξεία  

   Γηνξγάλσζεο Δθδειψζεσλ 

   ΣΠΤ Νν 180/17.10.2012              € 3.236,23 

   Καζ.Αμία 2.631,08+ΦΠΑ 605,15= πλ € 3.236,23) 
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   (Γηα ηελ ελνηθίαζε αίζνπζαο θαη  

    παξνρή ινηπψλ ζπλεδξηαθψλ ππεξεζηψλ )  

2. THE HUB, Αλψλπκε Δηαηξεία  

    Γηνξγάλσζεο Δθδειψζεσλ 

    ΣΠΑ Νν 1/17.10.2012              € 6.763,77 

    Καζ.Αμία 5.499,00+ΦΠΑ 1.264,77= πλ € 6.763,77) 

    (Γηα ηελ παξάζεζε δεμίσζεο θαη δηαιεηκκάησλ θαθέ )                 

========= 

                                                 ΤΝΟΛΟ:                  € 10.000,00 

Κ.Α. 542                           

 Oη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη  π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β42/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 5.350,00 € ζηα ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΡΑΒΔΛ Α.Δ. 

γηα ηα έμνδα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ θαηά ηελ 10
ε
  ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 θαη 30/9/2012 (ελνηθίαζε 

ηεο αίζνπζαο, πξνζθνξά αλαςπθηηθψλ, θαθέδσλ, βνπηεκάησλ θαη 

κπνπθέ ).  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο ηελ ππ‟αξηζκ. Α3/21/2012 απφθαζή ηεο πνπ αθνξά ηελ 

10
ε
 Σαθηηθή πλεδξίαζε Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ, εγθξίλεη ηελ  

θαηαβνιή πέληε  ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα  επξψ  (5.350,00) € 

ζηα ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΡΑΒΔΛ Α.Δ. , Βαζ. Αιεμάλδξνπ 2,  ΣΚ 161 

21 Αζήλα, γηα ηα έμνδα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ θαηά ηελ 10
ε
 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 θαη 30/9/2012 

(ελνηθίαζε ηεο αίζνπζαο, πξνζθνξά αλαςπθηηθψλ, θαθέδσλ, 

βνπηεκάησλ θαη κπνπθέ ) ζχκθσλα κε ηελ ππ‟αξηζκ. 197759/1-10-

2012 απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ.  

 

(Καζ. αμία € 4.349,59 + 23 %ΦΠΑ € 1.000,41 = πλ € 5.350,00)  

ΚΑ : 856 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

 Απνθ.Β43/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 367,77 € ζηνλ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔΧΡΓ. 

ΜΠΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΒΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΤΛΗΚΔΗΟ γηα  ηελ 

πξνζθνξά θαθέ , αλαςπθηηθψλ , ρπκψλ θαη ζάληνπηηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζπλάληεζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ΓΔ  ΣΔΔ κε Βνπιεπηέο 

Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο ζηηο 6/9/2012 

             Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  εγθξίλεη ηελ   

πξνζθνξά  αλαςπθηηθψλ θαθέ θαη ρπκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζπλάληεζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ΓΔ  ΣΔΔ κε Βνπιεπηέο Πνιηηηθνχο 
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Μεραληθνχο ζηηο 6/9/2012, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηξηαθνζίσλ εμήληα 

επηά επξψ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηψλ  (367,77) € ζηνλ ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΓΔΧΡΓ. ΜΠΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΒΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΤΛΗΚΔΗΟ 

Καξ. εξβίαο 4 ΑΘΖΝΑ γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε ζχκθσλα κε ην 

ππ‟αξηζκ 75/26.11.2012 ηηκνιφγην. 

    (Καζ. Αμία 299,86 + ΦΠΑ 67,90 € =πλ 367,77 €) 

     ΚΑ  542 

     Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β44/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 591,63 € ζηνλ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔΧΡΓ. 

ΜΠΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΒΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΤΛΗΚΔΗΟ γηα ηελ 

παξάζεζε κπνπθέ ηελ πξνζθνξά  αλαςπθηηθψλ θαθέ θαη ρπκψλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ζπλάληεζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ΓΔ  ΣΔΔ κε 

Δπηζηεκνληθνχο πιιφγνπο ζηηο 17/10/2012 

             Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  εγθξίλεη ηελ   

πξνζθνξά  αλαςπθηηθψλ θαθέ θαη ρπκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζπλάληεζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ΓΔ  ΣΔΔ κε Δπηζηεκνληθνχο πιιφγνπο 

ζηηο 17/10/2012 , εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή πεληαθνζίσλ ελελήληα ελφο 

επξψ θαη εμήληα ηξηψλ ιεπηψλ (591,63) € ζηνλ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔΧΡΓ. 

ΜΠΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΒΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΤΛΗΚΔΗΟ Καξ. εξβίαο 

4 ΑΘΖΝΑ γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζκ 

76/26.11.2012 ηηκνιφγην. 

    (Καζ. αμία 481,00 + 23%ΦΠΑ 110,63 =πλ 591,63 €) 

Κ.Α. 542 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β45/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 717,09 € ζηνλ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔΧΡΓ. 

ΜΠΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΒΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΤΛΗΚΔΗΟ γηα ηελ 

παξάζεζε κπνπθέ ηελ πξνζθνξά  αλαςπθηηθψλ θαθέ θαη ρπκψλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ζπλάληεζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ΓΔ  ΣΔΔ κε 

Δπηζηεκνληθνχο πιιφγνπο θαη Γεκνζηνγξάθνπο  ζηηο 22/11/2012 

             Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  εγθξίλεη ηελ   

πξνζθνξά  αλαςπθηηθψλ θαθέ θαη ρπκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζπλάληεζεο ηνπ Πξνεδξείνπ ΓΔ  ΣΔΔ κε Δπηζηεκνληθνχο πιιφγνπο 

θαη Γεκνζηνγξάθνπο ζηηο 22/11/2012 , εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

επηαθνζίσλ δέθα επηά επξψ θαη ελλέα ιεπηψλ (717,09) € ζηνλ 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔΧΡΓ. ΜΠΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ ΒΟΣΕΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΚΤΛΗΚΔΗΟ Καξ. εξβίαο 4 ΑΘΖΝΑ γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε 

ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζκ 77/26.11.2012 ηηκνιφγην. 

    (Καζ. αμία 583,00 + 23%ΦΠΑ 134,09 =πλ 717,09 €) 



29 
 

     ΚΑ  542 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

ΔΝΟΗΚΗΑ – ΚΟΝΟΥΡΖΣΑ – ΚΣΗΡΗΑ 

 

Απνθ.Β46/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 4.673,00 € ζηελ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ 

ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΟΚΣΧ   Α.Δ.» γηα   ρξήζε  κηζζίνπ   αθηλήηνπ  ηεο νδνχ  

Κεξακεηθνχ 40,  φπνπ   ζηεγάδεηαη  ε  Απνζήθε  ηνπ  ΣΔΔ, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα  απφ 01.9.2012 κέρξη 31.10.2012. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο α) ηελ ππ‟ αξηζ. Β/53/25/2001 πξνεγνχκελε απφθαζε, πνπ αθνξά 

ηελ θαηαθχξσζε δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κίζζσζεο 

απνζήθεο επί ηεο νδνχ Κεξακεηθνχ 40 ζηελ Αζήλα, β) ην απφ 

02.01.2002 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ (δηάξθεηα κίζζσζεο απφ 

01.12.2001 έσο 30.11.2006), γ) ην απφ 15.04.2003 έγγξαθν ηνπ θ. 

Μηράιε Φσθ. Βνπλάηζνπ, πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηεο εθκηζζψηξηαο 

εηαηξείαο «πκβνπιεπηηθή Αθηλήησλ Οθηψ Α.Δ.», πεξί ηεο 

κεηαβίβαζεο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηεο Οηθνγ. 

Ρφδε ζηελ σο άλσ εηαηξεία, δ) ην θσηναληίγξαθν ηνπ ππ‟ αξηζ. 

18.873/21.01.2003 αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηεο παξαπάλσ 

αγνξαπσιεζίαο, ε) ην απφ 09.07.03 εζσηεξηθφ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα 

ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ε θαηαβνιή 

ησλ κηζζσκάησλ ζα γίλεηαη ζηε λέα ηδηνθηεζία ηεο Απνζήθεο, ζη) ην 

ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα 

κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαηά 20%, 

ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη δ) αληίγξαθν 

ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε α΄δφζε 

(650,00€) ηνπ Δθηαθηνπ Δηδηθνχ Σέινπο Ζιεθηξνδνηνχκελσλ 

Γνκεκέλσλ Δπηθαλεηψλ (Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ.)πνπ εμνθιήζεθε απφ ην ΣΔΔ 

κέζσ Παγίαο Δλη.16561/8-10-2012
 

ε) θαζψο θαη κείσζε ησλ 

κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ  βάζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.4081/2012(Α΄184) 8-11-2012, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ εβδνκήληα ηξηψλ   επξψ   (4.673,00) € ζηελ 

«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΟΚΣΧ Α.Δ.» αξηζ. ινγ/ζκνχ 

0505881257 CityBank γηα ρξήζε κηζζίνπ αθηλήηνπ ηεο νδνχ 

Κεξακεηθνχ 40, φπνπ ζηεγάδεηαη ε Απνζήθε ηνπ ΣΔΔ, επηθαλείαο 

637,80 κ2, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01.9.2012 κέρξη 31.10.2012 

θαη βεβαηψλεη ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. 

Αλαιπηηθά :  

Γηα ην κήλα επηέκβξην             2.783,68 

Γηα  ην κήλα Οθηψβξην               2.376,94 

                                                 ------------- 
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                                                    5.160,62 

(3.250,00/5=650,00)                  -   650,00 α΄δφζε 

 Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ                               -----------      

                                                          4.510,62                               

                        Υαξη 3,6%         + 162,38 

                                                    ----------                                                                   
                                                                                         4.673,00                                             

                                      εκεηψλεηαη  φηη  ην κίζζσκα  θαηαβάιιεηαη  κε  ηελ αηηηνινγία  

«Υξήζε κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 

30.11.2006 θαη κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ. 

Κ.Α. 813. 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β47/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 985,10 € ζηελ θα Βαζηιηθή Σξηαληαθχιινπ γηα 

ρξήζε κηζζίνπ ησλ Γξαθείσλ ζηέγαζεο ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ νδφ 

Λέθθα 23-25, 1νο φξνθνο, γηα ην δηάζηεκα απφ 01.09.12 

κέρξη.31.10.12 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Α5/15/2008 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, πνπ αθνξά 

ηε κίζζσζε Γξαθείσλ ηδηνθηεζίαο Βαζηιηθήο Σξηαληαθχιινπ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ 1ν φξνθν θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Λέθθα 23-25, γηα ηε 

ζηέγαζε ηεο Μνλάδαο Σεθκεξίσζεο & Πιεξνθφξεζεο ηνπ ΣΔΔ, ην 

ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα 

κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαηά 20% 

ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ηελ ππ‟αξηζκ. 

Γ2/5/2012 απφθαζε ηεο Γ.Δ. πνπ αθνξά ην θαζνξηζκφ κηζζψκαηνο 

ζε 7,00 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ησλ  

ελληαθνζίσλ νγδφληα πέληε επξψ θαη δέθα ιεπηψλ  (985,10) € ζηελ θα 

Βαζηιηθή Σξηαληαθχιινπ ηνπ Γεσξγίνπ, γηα ρξήζε κηζζίνπ ησλ σο 

άλσ Γξαθείσλ ζηέγαζεο ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ, γηα ην δηάζηεκα απφ 

01.09.2012 κέρξη 31.10.2012, ζχκθσλα κε ην απφ 17.6.2008 Ηδησηηθφ 

πκθσλεηηθφ θαη βεβαηψλεη ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.  

Αλαιπηηθά : 

529,20 € αλά κήλα 

529,20 €  x  2  κήλεο    =   €   1.058,40 

 

πλνιηθφ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. φπσο πξνθχπηεη απφ ην Λνγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ 

νπνίνο πιεξψζεθε κέζσ πάγηαο πξνθαηαβνιήο αξηζκ.εληαικ. 

16546/21-9-2012   

                75,60ηκ Υ 1Υ 6,00 €= 453,60€                                            

     453,60/5=90,72€ β΄δφζε Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ                   

Άξα: 
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1.058,40€       -    90,72€   =967,68 € 

   967,68€    X 1,8% ραξη.=  17,42 € 

                                          ------------- 

                      χλνιν          985,10 € 

εκεηψλεηαη  φηη  ην κίζζσκα  θαηαβάιιεηαη  κε  ηελ αηηηνινγία  

«Υξήζε κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 

30.04.2011 θαη κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ. 

Κ.Α. 813.  

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

  

Απνθ.Β48/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 5.029,73 € ζηελ θα Μαξία Θενραξάθε ηνπ 

Νηθνιάνπ γηα ρξήζε κηζζίνπ ησλ Γξαθείσλ ζηέγαζεο Τπεξεζηψλ ηνπ 

ΣΔΔ (Λέθθα 23-25, 1
νο

 φξνθνο) γηα ην δηάζηεκα απφ 01.9.2012 κέρξη 

31.10.2012. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Β8/16/2008 θαη Β2/21/2008 πξνεγνχκελεο 

απνθάζεηο ηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ κίζζσζε γξαθείσλ ζην 1
ν
 φξνθν ηνπ 

θηηξίνπ ηεο νδνχ Λέθθα 23-25 ηδηνθηεζίαο Μαξίαο Θενραξάθε, γηα 

ηελ ζηέγαζε ηεο Γηεχζπλζεο Σεθκεξίσζεο θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΣΔΔ, ην ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, θαζψο 

θαη ηελ ππ‟αξηζκ. Γ2/5/2012 απφθαζε ηεο Γ.Δ. πνπ αθνξά ην 

θαζνξηζκφ κηζζψκαηνο ζε 7,00 €  αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, εγθξίλεη 

ηελ θαηαβνιή πέληε ρηιηάδσλ είθνζη ελλέα επξψ θαη εβδνκήληα ηξηψλ 

ιεπηψλ (5.029,73) € ζηελ θα Μαξία Θενραξάθε ηνπ Νηθνιάνπ, 

Παηεζίσλ & Παιιήλεο 1, Αζήλα γηα ρξήζε κηζζίνπ ησλ σο άλσ 

γξαθείσλ ζηέγαζεο ηνπ ΣΔΔ, γηα ην δηάζηεκα απφ 01.9.2012 κέρξη 

31.10.2012, ζχκθσλα κε ην απφ 10.07.2008 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ 

(δηάξθεηα κίζζσζεο απφ 01.06.2008 κέρξη 30.04.2011) θαη βεβαηψλεη 

ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.  

Αλαιπηηθά :   

2.702,00 € αλά κήλα 

2.702,00 € x 2 κήλεο  =   € 5.404,00 

πλνιηθφ Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. φπσο  πξνθχπηεη απφ ην Λνγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ 

νπνίνο πιεξψζεθε ζηηο 21/9/2012 κέζσ παγίαο πξνθαηαβνιήο αξηζκ. 

εληαικ. 16546/21-9-2012 

386η.κ Υ 1Υ6,00 =2.316,00 

2.316,00/5(δφζεηο)=463,20 β΄δφζε Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 

 

Άξα 

5.404,00 €     -     463,20 € = 4.940,80 € 
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4.940,80 €   x     1,8%ραξη.=     88,93 € 

                   -------------- 

                                              5.029,73 € 

 

εκεηψλεηαη  φηη  ην κίζζσκα  θαηαβάιιεηαη  κε  ηελ αηηηνινγία  

«Υξήζε κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 

30.04.2011 θαη κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ. 

Κ.Α. 813. 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β49/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.632,84 € ζηνπο θ.θ. Γηνλχζην Παηξηλφ, 

Γεκήηξην Παηξηλφ θαη Άγγειν Παηξηλφ γηα ρξήζε κηζζίνπ ησλ 

Γξαθείσλ ζηέγαζεο Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ (Λέθθα 23-25, 1
νο

 φξνθνο) 

απφ ην δηάζηεκα 01.9.2012 κέρξη 31.10.2012. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο : 

α) Σελ ππ‟ αξηζ. Α6/15/2008 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, πνπ αθνξά 

ηε κίζζσζε γξαθείσλ ζηνλ 1
ν
 φξνθν θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Λέθθα 

23-25, ηδηνθηεζίαο Γηνλπζίνπ, Γεκεηξίνπ θαη Αγγέινπ Γ. 

Παηξηλνχ γηα ηε ζηέγαζε ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ, 

β) Σν απφ 23.5.2008 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ Μίζζσζεο Αθηλήηνπ 

(δηάξθεηα κίζζσζεο απφ 01.05.2008 κέρξη 30.04.2011),  

γ) Σν απφ 5.11.2008 εζσηεξηθφ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ, 

πνπ απαληά ζε ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ & 

Γηαρείξηζεο Τιηθνχ γηα ηελ θαηαβνιή εγγχεζεο ελφο (1) 

κηζζψκαηνο ζηνλ εθκηζζσηή (παξ. 3γ ηνπ σο άλσ ζπκθσλεηηθνχ), 

παξ‟ φηη δελ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ σο άλσ απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο 

Δπηηξνπήο, 

δ) ην ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη  

ε)  θαζψο θαη ηελ ππ‟αξηζκ. Γ2/5/2012 απφθαζε ηεο Γ.Δ. πνπ αθνξά 

ην θαζνξηζκφ κηζζψκαηνο ζε 7,00€ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν,  

 εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ εμαθνζίσλ ηξηάληα δχν επξψ θαη 

νγδφληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (1.632,84) € ζηνπο θ.θ. Γηνλχζην Παηξηλφ 

ηνπ Γεσξγίνπ, Γεκήηξην Παηξηλφ ηνπ Γεσξγίνπ θαη ΄Αγγειν Παηξηλφ 

ηνπ Γεσξγίνπ (ΗΒΑΝ GR63 017245200054 52031228537) γηα ρξήζε 

κηζζίνπ ησλ Γξαθείσλ ζηέγαζεο Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ (Λέθθα 23-25, 

1
νο

 φξνθνο) ηνπ ΣΔΔ, γηα ην δηάζηεκα απφ 01.9.2012 κέρξη 

31.10.2012 θαη βεβαηψλεη ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.  

 Αλαιπηηθά : 

€ 877,17 αλά κήλα 
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€ 877,17 x 2 κήλεο         =    €  1.754,34  

   

πλνιηθφ Δ..Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. φπσο πξνθχπηεη απφ ην Λνγαξηαζκφ ηεο             

ΓΔΖ νπνίνο πιεξψζεθε κέζσ παγίαο πξνθαηαβνιήο               

αξηζκ.εληαικ.16546/21-9-12                                                                    

 125,31 η.κ Υ 1 Υ 6,00€=751,86 

                                  751,86/5=150,37€ β΄δφζε Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ. 

 

                                   1.754,34€- 150,37€    =   1.603,97€ 

                                   1.603,97€Υ 1,8%  ραξη.=    28,87€ 

                                                                -------------- 

                                                                            1.632,84 € 

α) Γηνλχζηνο Παηξηλφο ηνπ Γεσξγίνπ 

                 1.603,97 

                                       ---------------  =          €  534,66 

                                               3 

       534,66 € x 1,8% ραξ. =         €       9,62 

                                           -----------------                                   

                                                                                            €    544,28 

 

 

 

β) Γεκήηξηνο Παηξηλφο ηνπ Γεσξγίνπ  

        1.603,97 

---------------   =           €  534,66 

      3 

        534,66 € x 1,8% ραξ. =       €      9,62 

         -------------------       

                                                                                          €   544,28 

  γ) Άγγεινο Παηξηλφο ηνπ Γεσξγίνπ 

     1.603,97 

                                  ---------------   =           €   534,66 

                                          3 

      534,66 € x 1,8% ραξ. =       €       9,62 

            -------------------     

                                                                          €   544,28 

                                                                                                                                               

                                                      χλνιν :    €  1.632,84 

 

εκεηψλεηαη  φηη  ην κίζζσκα  θαηαβάιιεηαη  κε  ηελ αηηηνινγία  

«Υξήζε κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 

30.04.2011 θαη κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ. 

Κ.Α. 813. 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 
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Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β50/30/2012      Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.182,60€ ζην Δ.Σ.Α.Α -Σνκείο Μερ/θσλ & 

Δ.Γ.Δ γηα ελνίθην  ζηέγαζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπ ΣΔΔ 

ζηελ νδφ Μαπξνκκαηαίσλ 17, 3
νο

 φξνθνο  γηα ην δηάζηεκα απφ 1-9-

2012 κέρξη 31-10-2012.  

                                 Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Α9/15/2012 πνπ αθνξά ηε κίζζσζε Γξαθείσλ 

ηδηνθηεζίαο Δ.Σ.Α.Α-Σνκείο Μερ/θσλ & Δ.Γ.Δ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

3
νο

 φξνθν επί ηεο νδνχ Μαπξνκκαηαίσλ 17 γηα ηε ζηέγαζε  ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία 

Παλειιήληα Οκνζπ. Δλψζεσλ  Μεραληθψλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ (Π.Ο.Δ.Μ.Γ.Τ.Γ.Α.) 

πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζεη εθεί ππεξεζία εμππεξέηεζεο ησλ κειψλ 

ηνπ ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα απφ 1-9-2012 κέρξη 31-10-2012 Ηδησηηθφ 

πκθσλεηηθφ θαη βεβαηψλεη ηελ ρξήζε κηζζίνπ  θαζψο θαη κείσζε 

ησλ κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ  βάζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.4081/2012(Α΄184) 8-11-2012 εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ησλ δχν 

ρηιηάδσλ εθαηφλ νγδφληα δχν επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ 

                                Αλαιπηηθά:  

                                Γηα ην κήλα εκπηέβξην     1.152,76 Υ 1 κήλα = 1.152,76 

                                   «         «       Οθηψβξην     1.029,84Υ  1 κήλα=  1.029,84 

                                                                                                              -----------          

Κ.Α. 813                                                               2.182,60 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

         

Απνθ.Β51/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο    1.323,40 € ζηελ θα Αιίθε εκαληψλε γηα 

ρξήζε κηζζίνπ αθηλήηνπ ζηνλ Πεηξαηά (Δι. Βεληδέινπ 11 & Φίισλνο), 

φπνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπ ΣΔΔ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

01.9.2012 κέρξη 31.10.2012.       

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο α) ηελ ππ‟ αξηζ. Β23/23/2005 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ηελ θαηαθχξσζε δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ 

ελνηθίαζεο γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ ζηνλ Πεηξαηά, (Δι. Βεληδέινπ 11 & 

Φίισλνο), β) ηελ απφ 12.07.2005 ζχκβαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ 

(δηάξθεηα κίζζσζεο απφ 12.07.2005 κέρξη 11.07.2010), γ) ην απφ 

12.01.2006 έγγξαθν ηνπ θ. Κσλ/λνπ Υξηζηνδνχινπ, πιεξεμνχζηνπ 

δηθεγφξνπ ηεο εθκηζζψηξηαο Καο Αιίθε εκαληψλε πεξί ηεο 

κεηαβίβαζεο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ απφ ηελ «Κσλ/λνο Δ. ΚΑΛΛΟ & 

ΗΑ Ο.Δ - Οηθνδνκηθέο Δπηρεηξήζεηο» ζηελ Κα Αιίθε εκαληψλε, δ) 

ην ππ‟αξηζ. 5259/16.11.2005 αγνξαπσιεηήξην ζπκβφιαην ηεο 
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παξαπάλσ αγνξαπσιεζίαο, ε) ην ππ‟αξηζ. 19139/18.11.2005 έγγξαθν 

ηνπ κεηαγξαθνθχιαθα Πεηξαηά, πνπ πηζηνπνηεί ηελ κεηεγγξαθή ηνπ 

αθηλήηνπ ζηελ λέα ηδηνθηήηξηα, ζη) ην απφ 19.01.2006 εζσηεξηθφ 

ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη ε θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ ζα γίλεηαη ζηε λέα 

ηδηνθηεζία ησλ γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ ζηνλ Πεηξαηά, δ) ην ππ‟ αξηζ. 

23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε 

ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ 

λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ε) θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ 

ελνηθίνπ ζχκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ. πξσηνθ. 26398-5/6/2012 απφ 

1.299,59 € ην κήλα γίλεηαη 650,00 € ην κήλα, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ   επξψ  θαη ζαξάληα ιεπηψλ 

(1.323,40) € ζηελ θα Αιίθε εκαληψλε ηνπ ππξίδσλα, Όζσλνο 10, 

Υαιάλδξη γηα ρξήζε κηζζίνπ ησλ γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ ζηνλ Πεηξαηά 

(Δι. Βεληδέινπ 11 & Φίισλνο), επηθαλείαο 129,00 η.κ., γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 01.9.2012 κέρξη  31.10.2012 θαη βεβαηψλεη ηελ ρξήζε 

ηνπ κηζζίνπ.  

Αλαιπηηθά : 

€ 650,00 αλά κήλα        

 € 650,00 x  2 κήλεο   =       1.300,00 €  

 

 1.300,00 x 1,8% ραξη=                         23,40€    

                              --------------- 

            χλνιν   1.323,40 €  

                                ========= 

εκεηψλεηαη  φηη  ην κίζζσκα  θαηαβάιιεηαη  κε  ηελ αηηηνινγία  

«Υξήζε κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 

11.07.2010 θαη κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ. 

Κ.Α. 813. 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β52/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο  75.532,68 € ζηελ «ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ» γηα ελνίθην αθηλήηνπ ζηέγαζεο 

ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ (Νίθεο 4, 2
νο

-8
νο

 φξνθνο) γηα ην δηάζηεκα απφ 

01.9.2012 κέρξη 31.10.2012. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Α3/13/2009 απφθαζε θαηαθχξσζεο αλνηθηνχ 

δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κίζζσζεο γξαθείσλ ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο έσο 3.000 η.κ. γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ Κεληξηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ, ην ππ‟ αξηζκ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θαηά 20% ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 
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β)θαζψο θαη κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ  βάζε ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ λ.4081/2012(Α΄184) 8-11-2012 εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ηξηάληα δχν  επξψ θαη εμήληα 

νθηψ ιεπηψλ (75.532,68) € ζηελ «ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ», Γ. Μνπηζνπνχινπ 17 

Πεηξαηάο, γηα ελνίθην ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ (Νίθεο 4, 2
νο

 – 8
νο

 

φξνθνο), γηα ην δηάζηεκα απφ 01.9.2012 κέρξη 31.10.2012, ζχκθσλα 

κε ηελ απφ 31.10.2009 ζχκβαζε κίζζσζεο (δηάξθεηα κίζζσζεο απφ 

01.11.2009 κέρξη 31.10.2016). Αλαιπηηθά : 

Δλνίθηα:  

                    45.963,36 γηα ην κήλα επηέκβξην 2012 

                    34.772,52  «         «      Οθηψβξην    2012 

χλνιν       ------------ 

                    80.735,88 

Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ - 5.203,20 β΄δφζε ΔΝΣ.ΠΛΖΡ 16556/3-10-2012  

                   ------------- γ΄δφζε ΔΝΣ.ΠΛΖΡ  16613/12-112012   

                    75.532,68€(Πιεξσκή απφ Παγ.Πξνθαηαβνιή) 

Κ.Α.813 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

                                                                                                

Απνθ.Β53/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 22.560,00  € ζηελ «ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ» γηα κίζζσζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ρψξσλ επηθαλείαο 760 η.κ. ηνπ κεγάξνπ επί ηεο νδνχ Νίθεο 4 (310 η.κ. 

ηκήκαηνο ηνπ α‟ νξφθνπ, 162 η.κ. ηκεκάησλ α‟ θαη β‟ ππνγείνπ, 

θαζψο θαη 235 η.κ. πνπ αθνξνχλ ζηελ θεληξηθή είζνδν, ην κεζψξνθν, 

ην θιηκαθνζηάζην θαη ηελ απφιεμε ηνπ ζην δψκα), γηα ην δηάζηεκα 

απφ 01.9.2012 κέρξη 31.10.12 . 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Α1/40/2009 απφθαζε κίζζσζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ρψξσλ επηθαλείαο 760 η.κ. ηνπ κεγάξνπ επί ηεο νδνχ Νίθεο 4 

ηδηνθηεζίαο εηαηξείαο «ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. 

ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ» θαη ην ππ‟ αξηζκ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ β)θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ  

βάζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4081/2012(Α΄184) 8-11-2012, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή είθνζη δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εμήληα επξψ (22.560,00) 

€ ζηελ «ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. 

ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ», Γ. Μνπηζνπνχινπ 17, Πεηξαηάο, κίζζσζεο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ρψξσλ επηθαλείαο 760 η.κ. ηνπ κεγάξνπ επί ηεο 

νδνχ Νίθεο 4 (310 η.κ. ηκήκαηνο ηνπ α‟ νξφθνπ, 162 η.κ. ηκεκάησλ α‟ 

θαη β‟ ππνγείνπ, θαζψο θαη 235 η.κ. πνπ αθνξνχλ ζηελ θεληξηθή 
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είζνδν, ην κεζψξνθν, ην θιηκαθνζηάζην θαη ηελ απφιεμε ηνπ ζην 

δψκα), γηα ην δηάζηεκα απφ 01.9.12 κέρξη 31.10.2012. 

 Αλαιπηηθά : 

Δλνίθηα: 

                    12.720,00 γηα ην κήλα επηέκβξην 2012 

                      9.840,00   «        «      Οθηψβξην   2012         

               χλνιν        ------------ 

                                   22.560,00 €                                  

 Κ.Α. 813. 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β54/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 33.229,83 € ζηελ ΟΣΔ ESTATE γηα ηε ρξήζε 

κηζζίνπ αθηλήηνπ ζηέγαζεο ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ γηα 

ην δηάζηεκα απφ 01.9. 12 κέρξη 31.10.12 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Β4/9/2006 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, πνπ αθνξά 

ηελ θαηαθχξσζε δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κίζζσζεο 

αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ θαη ινηπψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ θαη ην ππ‟ αξηζκ. 23186/30-8-2010 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ β)θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ ησλ αθηλήησλ  

βάζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4081/2012(Α΄184) 8-11-12, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ηξηάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ είθνζη ελλέα επξψ θαη 

νγδφληα ηξίσλ ιεπηψλ (33.229,83) € ηελ ΟΣΔ ESTATE, Δζληθή 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (θαηάζηεκα Γηνηθεηηθνχ Μεγάξνπ ΟΣΔ), αξηζ. 

ινγ/ζκνχ 67147009962, γηα ηε ρξήζε κηζζίνπ ηνπ 3νπ θαη 4νπ 

νξφθνπ ηνπ αθηλήηνπ ηεο νδνχ φισλνο 53 & ίλα, γηα ηε ζηέγαζε 

ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ, γηα ην δηάζηεκα απφ 01.9.2012 

κέρξη 31.10.2012 θαη βεβαηψλεη ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.  

 Αλαιπηηθά :  

Δλνίθηα:   

                                 18.481,30 € Γηα ην κήλα επηέκβξην 

                                 14.160,97 €      «        «      Οθηψβξην 

                                 -------------- 

                                 32.642,27 €                                                                                   

  Υαξη/ζεκν 1,8%        587,56 € 

                                                                  ---------------- 

                                                                   33.229,83 € 

εκεηψλεηαη  φηη  ην κίζζσκα  θαηαβάιιεηαη  κε  ηελ αηηηνινγία  

«Υξήζε κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 

15.03.2011 θαη κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ. 
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Κ.Α. 813. 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β55/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο  2.156,53 € ζηνλ θ. Δκκαλνπήι Παληνπβάθε θαη 

ζηελ θα Παλαγηψηα Παληνπβάθε γηα ρξήζε κηζζίνπ αθηλήηνπ  ηεο 

νδνχ Αληηνρείαο 33, φπνπ ζηεγάδεηαη ε Απνζήθε ηνπ ΣΔΔ, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01.9.2012 κέρξη 31.10.2012. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Γ7/3/2009 απφθαζε Παξάηαζεο κίζζσζεο ηνπ 

αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Αληηνρείαο 33 θαη ην ππ‟ αξηζ. 23186/30-8-

2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα κείσζε ησλ 

Μηζζσκάησλ θηηξίσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαηά 20%, ιφγσ ησλ λέσλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ β) θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ 

ησλ αθηλήησλ  βάζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4081/2012(Α΄184) 8-11-12 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφλ πελήληα έμη επξψ θαη 

πελήληα ηξηψλ  ιεπηψλ (2.156,53) € ζηνλ θ. Δκκαλνπήι Παληνπβάθε 

ηνπ Υξηζηνθφξνπ θαη ζηελ θα Παλαγηψηα Παληνπβάθε ζχδ. 

Δκκαλνπήι, Ν. Γελλεκαηά 13, 115 24 Αζήλα, γηα ρξήζε κηζζίνπ ηεο 

Απνζήθεο ηνπ ΣΔΔ (Αληηνρείαο 33, Παηήζηα), ζχκθσλα κε ην απφ 

20.05.2009 Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ (δηάξθεηα κίζζσζεο απφ 

01.03.2009 κέρξη 28.02.2010), γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

01.9.2012 κέρξη 31.10.2012 θαη βεβαηψλεη ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ.  

Αλαιπηηθά: 

€1.267,76 αλά κήλα 

1.  Παληνπβάθεο Δκκαλνπήι 

      Απφ 01.9.2012 κέρξη 31.10.2012 

€ 1.267,76 x 61%  =  € 773,33  

€ 773,33 γηα ην κήλα επηέκβξην 773,33 € 

€ 1.140,97 Υ 61% =   € 695,99 

               € 695,99 γηα ην κήλα Οθηψβξην   695,99 € 

                                                      ----------- 

                                                         1.469,32 € 

 847/5 δφζεηο=169,40                        -169,40 α΄δφζε                                     

  (Δλη.16560/8-10-2012  Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ) ----------- 

                                                                                             1.299,92 € 

                                                                          Υαξη 1,8%   + 23,40 € 

                                                                                              ------------- 

                                                                                 χλνιν 1.323,40 €         

                                    2.  Παληνπβάθε Παλαγηψηα 

      Απφ 01.9.2012 κέρξη 31.10.2012 

€ 1.267,76 x 39% =              € 494,42 
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€   494,42 γηα ην κήλα επηέκβξην      494,42  €                        

1.140,97 Υ 39%=  Οθηψβξην              444,98  € 

                                                           ------------- 

                                                             939,40 € 

 €605/5δφζεηο=  121,00 € α΄δφζε   -     121,00 €  

   Δλη.16551/28-9-2012                       -------------                                                                                   

 (Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ)                                          818,40 €                                                      

                Υαξη 1,8%             + 14,73 € 

       -------------                                                                                                                                                                            

χλνιν      833,13 €                                                                                                                                          

                                                                                                                

εκεηψλεηαη  φηη  ην κίζζσκα  θαηαβάιιεηαη  κε  ηελ αηηηνινγία  

«Υξήζε κηζζίνπ», ιφγσ ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο κίζζσζεο ζηηο 

28.02.2011 θαη κε πεξαηψζεσο λένπ δηαγσληζκνχ. 

Κ.Α. 813. 

 O π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β56/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο  9.936,14 € γηα θνηλφρξεζηα ησλ Γξαθείσλ ηνπ 

ΣΔΔ (Νίθεο 4) γηα ησλ κήλα Οθηψβξην  2012  

                                 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη   ηελ  

θαηαβνιή ελλέα    ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ηξηάληα έμη   επξψ θαη δέθα 

ηεζζάξσλ ιεπηψλ  (9.936,14) €  , γηα θνηλφρξεζηα ησλ Γξαθείσλ ηνπ 

ΣΔΔ (Νίθεο 4) ζχκθσλα κε ην ππ' αξηζ. 15/7.3.2003 Πξαθηηθφ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ κεγάξνπ), γηα 

θνηλφρξεζηα ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ πνπ ζηεγάδνληαη ζην θηίξην 

Δξκνχ & Νίθεο  4 ,   γηα ησλ   κήλα Οθηψβξην 2012, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο , φπσο παξαθάησ  : 

 

-ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Κ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

Γ. Μνπηζνπνχινπ 17 , Πεηξαηάο 

 Κνηλφρξεζηα                                              € 9.640,00 

 Μ.Σ.Π.Τ. 3%                                                € 289,20 

 Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 2,4% επί ηνπ 3%            € 6,94 

                                                                  ---------------- 

                  € 9.936,14 

 Κ.Α. 813. 

      Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β57/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.364,77 € ζηελ θα Αιεμάλδξα Γέξνληα 

(δηαρεηξίζηξηα ηνπ κεγάξνπ ηεο νδνχ Λέθθα 23-25) γηα θνηλφρξεζηα 
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ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ (Λέθθα 23-25) κελφο Ννεκβξίνπ  2012 θαη 

δψξν Υξηζηνπγέλλσλ .  

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ  εμήληα ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα 

επηά ιεπηψλ    (1.364,77 ) € ζηελ θα Αιεμάλδξα Γέξνληα ηνπ Ησάλλε 

(δηαρεηξίζηξηα ηνπ κεγάξνπ ηεο νδνχ Λέθθα 23-25, ζχκθσλα κε ην ππ' 

αξηζ. 15/7.3.2003 Πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

ζπληδηνθηεηψλ ηνπ κεγάξνπ), γηα θνηλφρξεζηα ησλ Γξαθείσλ ηνπ ΣΔΔ 

πνπ ζηεγάδνληαη ζην κέγαξν ηεο νδνχ Λέθθα 23-25, κελφο Ννεκβξίνπ 

2012 θαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ  , ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

θαηαζηάζεηο, φπσο παξαθάησ: 

 Κνηλφρξεζηα                                                 €  1.324,10 

 Μ.Σ.Π.Τ. 3%                                                €       39,72 

 Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 2,4% επί ηνπ 3%         €         0,95 

                                                                        ---------------- 

                                                      χλνιν      € 1.364,77 

 Κ.Α. 813. 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

METAΒΑΔΗ 

 

Απνθ.Β58/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 179,00 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα κεηάβαζεο ζηελ 

Αζήλα γηα ηελ ζπλεδξίαζε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο εηδηθφηεηαο 

Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ  ηνπ κέινπο ηεο θνπ Σζαθνχκε 

Γεψξγηνπ ζηηο 9/12/2011 

Ζ Γ. Δπηηξνπή  κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο εγθξίλεη  ηελ  

θαηαβνιή εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα επξψ (179,00) € γηα νδνηπνξηθά 

έμνδα  κεηάβαζεο  ζηελ  Αζήλα   γηα  ηελ ζπλεδξίαζε  ηεο 

επηζηεκνληθήο επηηξνπήο εηδηθφηεηαο Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ ηνπ κέινπο ηεο θνπ Σζαθνχκε Γεψξγηνπ ζχκθσλα κε ην 

ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

Σζαθνχκεο Γεψξγηνο  

ΑΜ Σ.Δ.Δ :72550 

πλεδξίαζε ηεο : 9/12/2011 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/λίθε-Αζήλα-Θεζ/λίθε Κηει  (9-11/12/11 )  59,00 € 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο : 1 εκ x 56,00 €      56,00 € 

Έμνδα δηακνλήο :1 βξ.  x 64,00 €        64,00 € 

                                                                              ----------- 

                                                                           ΤΝΟΛΟ : € 179,00 

 

Κ.Α. 771,772 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 
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Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β59/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 469,28   € γηα έμνδα κεηάβαζεο ζηελ Αζήλα θαη 

εθηφο  έδξαο   εκεξήζηα   απνδεκίσζε θαηά ηελ  κεηάβαζε ηνπ θνπ 

Μαθέδνπ Κσλζηαληίλνπ κέινπο ΓΔ ΣΔΔ ζε ζπλάληεζε γηα ην 

Γηαπαξαηαμηαθφ   ( 2/10/2012) θαη  ζηελ Παληερληθή πγθέληξσζε 

ησλ Μεραληθψλ ζηηο 15/10/2012  

Ζ Γ. Δπηηξνπή  κεηά  απφ εηζήγεζε ηεο  ππεξεζίαο & έρνληαο  ππφςε  

ηεο ηελ Α1/32/2010  πξνεγνχκελε απφθαζε  ηεο , πνπ αθνξά  ηελ 

θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο  ηνπ θνπ Μαθέδνπ Κσλζηαληίλνπ, 

εγθξίλεη  ηελ  θαηαβνιή ηεηξαθνζίσλ εμήληα ελλέα  επξψ θαη είθνζη 

νθηψ  ιεπηψλ  (469,28) € γηα έμνδα κεηάβαζεο   θαη εθηφο  έδξαο   

εκεξήζηα  απνδεκίσζε  θαηά ηελ  παξαπάλσ κεηάβαζε , ζχκθσλα κε 

ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

Μαθέδνο Κσλζηαληίλνο  

Μέινο ΓΔ ΣΔΔ 

ΑΜ Σ.Δ.Δ : 52496 

Απφθαζε ΓΔ : Α1/32/2010   

Μεηαθίλεζε :Θεζ/λίθε-Αζήλα- Θεο/λίθε  (2/10/12) Αεξ.       € 146,64 

Μεηαθίλεζε :Θεζ/λίθε-Αζήλα- Θεο/λίθε  (15/10/12) Αεξ.     € 188,64 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα – Αεξ/κην Πξναζη.  €    22,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο : ½ εκ ρ 56,00 € + ½ εκ 56,00 €     € 112,00  

                                                                                     --------------- 

                                                                   ΤΝΟΛΟ :            € 469,28 

ΚΑ : 771 , 772 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β60/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 179,00 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα κεηάβαζεο ζηελ 

Αζήλα γηα ηελ ζπλεδξίαζε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο εηδηθφηεηαο 

Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ  ηνπ κέινπο ηεο θνπ Σνθκαθίδε 

Κσλζηαληίλνπ ζηηο 9/12/2011 

Ζ Γ. Δπηηξνπή  κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο εγθξίλεη  ηελ  

θαηαβνιή εθαηφλ εβδνκήληα ελλέα επξψ (179,00) € γηα νδνηπνξηθά 

έμνδα  κεηάβαζεο  ζηελ  Αζήλα   γηα  ηελ ζπλεδξίαζε  ηεο 

επηζηεκνληθήο επηηξνπήο εηδηθφηεηαο Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθψλ ηνπ κέινπο ηεο θνπ Σνθκαθίδε Κσλζηαληίλνπ ζχκθσλα 

κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

Σνθκαθίδεο Κσλζηαληίλνο 

ΑΜ Σ.Δ.Δ : 30070 

πλεδξίαζε ηεο : 9/12/2011 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/λίθε-Αζήλα-Θεζ/λίθε Κηει  (9-11/12/11 ) 59,00 € 
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Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο : 1 εκ x 56,00 €      56,00 € 

Έμνδα δηακνλήο :1 βξ.  x 64,00 €        64,00 € 

      ------------ 

                                                                           ΤΝΟΛΟ : € 179,00 

Κ.Α. 771,772 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β61/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 195,60   € γηα έμνδα κεηάβαζεο ζηελ Κνδάλε  θαη 

εθηφο  έδξαο   εκεξήζηα   απνδεκίσζε θαηά ηελ  κεηάβαζε ηνπ θνπ 

Μπνχκε Αζαλάζηνπ κέινπο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ ζηηο εθδειψζεηο ηεο 

ΓΔΘ ζηηο 8/9/2012 θαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΔΜΓΤΓΑ ζηηο 

7/9/12 

  Ζ Γ. Δπηηξνπή  κεηά  απφ εηζήγεζε ηεο  ππεξεζίαο & έρνληαο  ππφςε  

ηεο ηελ  Β14/19/2012  πξνεγνχκελε απφθαζε  ηεο , πνπ αθνξά  ηελ 

θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνπ  Μπνχκε Αζαλάζηνπ κέινπο ηεο 

ΓΔ ηνπ ΣΔΔ , εγθξίλεη  ηελ  θαηαβνιή εθαηφλ ελελήληα πέληε επξψ 

θαη εμήληα ιεπηψλ    (195,60) € γηα έμνδα κεηάβαζεο   θαη εθηφο  

έδξαο   εκεξήζηα  απνδεκίσζε  θαηά ηελ  παξαπάλσ κεηάβαζε , 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

Μπνχκεο Αζαλάζηνο  

Μέινο ΓΔ ΣΔΔ 

ΑΜ Σ.Δ.Δ : 25656 

Απφθαζε ΓΔ : Β14/19/2012   

Μεηαθίλεζε : Αζήλα- Θεο/λίθε –Αζήλα  (6-9/9/12) Αεξ.             – 

Μεηαθίλεζε :Θεζ/λίθε-Κνδάλε- Θεζ/λίθε  Κηει          € 11,60 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα – Αεξ/κην Λεσθ.       € 16,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο : 3 εκ x 56,00 €      € 168,00  

                                                                                      --------------- 

                                                                     ΤΝΟΛΟ :            € 195,60 

ΚΑ : 771 , 772 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β62/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 439,32 € ζηελ DESTINO TOURS ΖΛΗΑ ΒΛ. 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ    γηα  έμνδα κεηάβαζεο  θαη δηακνλήο ζηελ 

Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Κνδάλε   ηνπ θνπ  Μπνχκε Αζαλάζηνπ κέινπο 

ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ ζηηο εθδειψζεηο ηεο ΓΔΘ ζηηο 8/9/2012 θαη ζηελ 

Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΔΜΓΤΓΑ ζηηο 7/9/12 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςηλ ηεο ηελ ππ‟αξηζκ  Β14/19/2012 απφθαζε   ηεο πνπ αθνξά ηελ 

παξαπάλσ κεηάβαζε  , εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα 
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ελλέα  επξψ   θαη ηξηάληα δχν  ιεπηψλ    (439,32) € ζηελ DESTINO 

TOURS ΖΛΗΑ ΒΛ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 28
εο

 Οθησβξίνπ 3 ΣΚ 221 

00 Σξίπνιε  γηα  έμνδα κεηάβαζεο  θαη δηακνλήο ζηελ Θεζζαινλίθε 

θαη ζηελ Κνδάλε   ηνπ θνπ  Μπνχκε Αζαλάζηνπ κέινπο ηεο ΓΔ ηνπ 

ΣΔΔ ζηηο εθδειψζεηο ηεο ΓΔΘ θαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

ΔΜΓΤΓΑ, ζχκθσλα κε  ηα ππ‟αξηζκ 204/7.09.2012 θαη 

214/21.9.2012 ηηκνιφγηα θαη ηελ 1328/31.08.2012 απφδεημε  πψιεζεο 

εηζηηεξίσλ.   

ΚΑ : 771 

      Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β63/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 3.708,00 € γηα έμνδα δηακνλήο ζηε Ρψκε (Ηηαιία)  

θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ, ζην 20φ Γηεζλέο 

πλέδξην Δλέξγεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Δλέξγεηαο (WEC), 

θ. Κψζηα Αιεμφπνπινπ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηηο ππ‟ αξηζκ. Γ12/38/2007 θαη Δ10/41/2007 πξνεγνχκελεο 

Απνθάζεηο ηεο, πνπ αθνξνχλ ζηε κεηάβαζε ζηε Ρψκε (Ηηαιία) απφ 10 

έσο 16 Ννεκβξίνπ 2007 ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζην 20φ Γηεζλέο 

πλέδξην Δλέξγεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Δλέξγεηαο (WEC), 

θ. Κψζηα Αιεμφπνπινπ, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηξηψλ ρηιηάδσλ 

επηαθνζίσλ νθηψ επξψ (3.708,00 €) γηα έμνδα δηακνλήο θαη δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

εκεξνιφγην θίλεζεο. 

Κψζηαο Αιεμφπνπινο 

Α.Μ. ΣΔΔ: 7808 

Απνθάζεηο Γ.Δ.: Γ12/38/2007 θαη Δ10/41/2007 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Ρψκε-Αζήλα  Αεξ.       ----- 

(εκ. αλαρ. 10.11.07 εκ. επηζηξ. 16.11.07) 

Έμνδα δηακνλήο: 6 βξαδ. Υ € 198,00    € 1.188,00 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο:       € 2.520,00 

               ---------------- 

               ΤΝΟΛΟ:   € 3.708,00 

K.A. 781,857 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β64/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 238,00 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ θφπηα (ΠΓΓΜ), ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε ησλ 

Μειψλ ηεο Region II ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (Union 

Internationale des Architectes - UIA), θ. Φαλήο Βαβχιε-Σζηλίθα 
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Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. A32/14/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζηα θφπηα (ΠΓΓΜ) απφ 28 έσο 30 Ηνπλίνπ 

2012, ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε ησλ Μειψλ ηεο 

Region II ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (Union Internationale 

des Architectes - UIA), θ. Φαλήο Βαβχιε-Σζηλίθα, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή δηαθνζίσλ ηξηάληα νθηψ επξψ (238,00 €) γηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο θαη έμνδα δηακνλήο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

Φαλή Βαβχιε-Σζηλίθα 

Α.Μ. ΣΔΔ: 20822 

Απφθαζε Γ.Δ.: A32/14/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/λίθε-θφπηα- Θεζ/λίθε (ΚΣΔΛ)      € 40,00 

(εκ. αλαρ. 28.6.12 εκ. επηζηξ. 30.6.12) 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξαδ. Υ € 99,00       € 198,00 

                 ------------------ 

                  ΤΝΟΛΟ:   €   238,00 

Κ.Α 781 

          Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β65/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 740,22 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ Βεξνιίλν (Γεξκαλία) θαη έμνδα δηακνλήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ΣΔΔ, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο “Public Procurement” 

ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηφλσλ Δπξψπεο (CAE), θ. Θεκηζηνθιή 

ηξνγγπινχ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Α34/14/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζην Βεξνιίλν (Γεξκαλία) απφ 28 έσο 30 Ηνπλίνπ 

2012 ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο “Public Procurement” ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηφλσλ 

Δπξψπεο (CAE), θ. Θεκηζηνθιή ηξνγγπινχ, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

επηαθνζίσλ ζαξάληα επξψ θαη είθνζη δχν ιεπηψλ (740,22 €) γηα 

έμνδα κεηάβαζεο θαη έμνδα δηακνλήο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

Θεκηζηνθιήο ηξνγγπιφο 

Α.Μ. ΣΔΔ: 7557 

Απφθαζε Γ.Δ.: Α34/14/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα- Βεξνιίλν-Αζήλα (Αεξ.)         € 

518,22 

(εκ. αλαρ. 28.6.12 εκ. επηζηξ. 1.7.12) 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξαδ. Υ € 111,00                            € 222,00 

                             -------------- 
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          ΤΝΟΛΟ:   € 740,22 

Κ.Α 781 

          Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β66/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 525,00 € γηα εκεξήζηα απνδεκίσζε εθηφο έδξαο 

θαηά ηε κεηάβαζε ζηε Κίλα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ, ζην 

«πκπφζην γηα επελδχζεηο θαη εκπφξην» πνπ νξγάλσζε ην Δπαξρηαθφ 

Γξαθείν Ξέλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπαξρίαο Zhejiang ηεο Κίλαο 

θ. Αιέμαλδξνπ Καινθσιηά 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Α23/12/2012 πξνεγνχκελε Aπφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζηε Κίλα απφ 5 έσο 13 Ηνπλίνπ 2012 ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζην «πκπφζην γηα επελδχζεηο θαη εκπφξην» 

πνπ νξγάλσζε ην Δπαξρηαθφ Γξαθείν Ξέλσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο 

Δπαξρίαο Zhejiang ηεο Κίλαο θ. Αιέμαλδξνπ Καινθσιηά, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή πεληαθνζίσλ είθνζη πέληε επξψ (525,00 €) γηα εκεξήζηα 

απνδεκίσζε εθηφο έδξαο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε 

ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

 Αιέμαλδξνο Καινθσιηάο 

Α.Μ. ΣΔΔ: 10062 

Απφθαζε Γ.Δ.: Α23/12/2012 

Μεηαθίλεζε:Αζήλα-αλγθάε-Αζήλα      (Αεξ.)                 ---                     

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε: 7 εκέξεο Υ € 75,00     € 525,00   

               ---------------- 

                       ΝΟΛΟ:   € 525,00 

Κ.Α 857 

         Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β67/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 490,00 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ Βξπμέιιεο (Βέιγην) θαη έμνδα δηακνλήο ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ 

ΣΔΔ, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Αξρηηεθηφλσλ Δπξψπεο (Conseil des Architectes d‟Europe - CAE) θ. 

Όιγαο Βελεηζηάλνπ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Γ9/17/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην) απφ 19 έσο 21 

επηεκβξίνπ 2012 ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηφλσλ Δπξψπεο 

(Conseil des Architectes d‟Europe - CAE) θ. Όιγαο Βελεηζηάλνπ, 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηεηξαθνζίσλ ελελήληα επξψ (490,00 €) γηα 
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έμνδα κεηάβαζεο θαη έμνδα δηακνλήο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

Όιγα Βελεηζηάλνπ 

Α.Μ. ΣΔΔ: 91277 

Απφθαζε Γ.Δ.: Γ9/17/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Βξπμέιιεο-Αζήλα (Αεξ.)     € 350,00 

(εκ. αλαρ. 19.9.12 εκ. επηζηξ. 20.9.11) 

Έμνδα δηακνλήο: 1 βξαδ. Υ € 140,00                € 140,00 

                           ------------------ 

          ΤΝΟΛΟ:   € 490,00 

Κ.Α. 781 

         Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β68/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 377,64 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ θφπηα (ΠΓΓΜ), ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε ησλ 

Μειψλ ηεο Region II ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (Union 

Internationale des Architectes - UIA), θ. Διηζάβεη ηφια 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. A33/14/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζηα θφπηα (ΠΓΓΜ) απφ 28 έσο 30 Ηνπλίνπ 

2012, ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε ησλ Μειψλ ηεο 

Region II ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (Union Internationale 

des Architectes - UIA), θ. Διηζάβεη ηφια, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

ηξηαθνζίσλ εβδνκήληα επηά επξψ θαη εμήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ 

(377,64 €) γηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη έμνδα δηακνλήο θαηά ηελ 

παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

Διηζάβεη ηφια 

Α.Μ. ΣΔΔ: 15108 

Απφθαζε Γ.Δ.: A33/14/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Θεζ/λίθε-Αζήλα (Αεξ.)               € 139,64 

(εκ. αλαρ. 28.6.12 εκ. επηζηξ. 1.7.12) 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/λίθε-θφπηα- Θεζ/λίθε (ΚΣΔΛ)     € 40,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξαδ. Υ € 99,00       € 198,00 

                --------------- 

          ΤΝΟΛΟ:   € 377,64 

Κ.Α.781 

         Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β69/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 450,00 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ Νάπνιε (Ηηαιία) θαη έμνδα δηακνλήο ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ 
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ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Δπηζηεκνληθφ πκπφζην ηεο Γηεζλνχο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Ηζηνξηθψλ Πφιεσλ ηνπ ICOMOS 

(CIVVIH), θ. νθίαο Απγεξηλνχ-Κνιψληα 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Γ8/17/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζηε Νάπνιε (Ηηαιία), ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ 

ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξαθείνπ θαη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε θαη ην Δπηζηεκνληθφ πκπφζην ηεο Γηεζλνχο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Ηζηνξηθψλ Πφιεσλ ηνπ ICOMOS 

(CIVVIH), θ. νθίαο Απγεξηλνχ-Κνιψληα απφ 2 έσο 7 επηεκβξίνπ 

2012, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηεηξαθνζίσλ πελήληα επξψ (450,00 €) 

γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

νθία Απγεξηλνχ-Κνιψληα 

Α.Μ. ΣΔΔ: 19178 

Απφθαζε Γ.Δ.: Γ18/17/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Νάπνιε-Αζήλα (Αεξ.)               € 250,00 

(εκ. αλαρ. 2.9.12 εκ. επηζηξ. 7.9.12) 

Έμνδα δηακνλήο: 5 βξαδ. Υ € 40,00                € 200,00 

                     ------------------ 

          ΤΝΟΛΟ:   € 450,00 

Κ.Α. 781 

         Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β70/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 689,27 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ  Εάγθξεκπ (Κξναηία) θαη έμνδα δηακνλήο, ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ 

ΣΔΔ ζην εηήζην θνηλφ πλέδξην ησλ FIG θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ην Κηεκαηνιφγην θαη ηε Γηνίθεζε ηεο Γεο γηα ην 2012, θ. Υξπζήο 

Πφηζηνπ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ.Α20/12/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζην Εάγθξεκπ (Κξναηία) απφ 27 έσο 30 Μαΐνπ 

2012, ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζην εηήζην θνηλφ πλέδξην ησλ FIG 

θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Κηεκαηνιφγην θαη ηε Γηνίθεζε ηεο 

Γεο γηα ην 2012, θ. Υξπζήο Πφηζηνπ, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

εμαθνζίσλ νγδφληα ελλέα επξψ θαη είθνζη επηά ιεπηψλ (689,27 €) γηα 

έμνδα κεηάβαζεο θαη έμνδα δηακνλήο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

Υξπζή Πφηζηνπ 

Α.Μ. ΣΔΔ: 36232 

Απφθαζε Γ.Δ.: Α20/12/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Εάγθξεκπ-Αζήλα (Αεξ.)     € 419,27    
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(εκ. αλαρ. 27.5.12 εκ. επηζηξ. 30.5.12)        

Έμνδα δηακνλήο: 3βξαδ. Υ € 90,00       € 270,00 

             ------------- 

          ΤΝΟΛΟ:  € 689,27 

Κ.Α. 781 

         Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β71/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.247,50 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ Βαξθειψλε (Ηζπαλία) θαη έμνδα δηακνλήο ησλ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ΣΔΔ ζηελ 1
ε
 εθπαηδεπηηθή πλάληεζε ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 2 

(WP2-task 2.1) «Αδειθνπνίεζε εηαίξσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν» 

(Twinning Partnerships at regional level), θ.θ. Υξπζφζηνκνπ Γνχθα 

θαη Νηθφιανπ Αλνπζάθε 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Α36/14/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζηε Βαξθειψλε (Ηζπαλία) απφ 26 έσο 29 

Απγνχζηνπ 2012 ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζηελ 1
ε
 εθπαηδεπηηθή 

πλάληεζε ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 2 (WP2-task 2.1) «Αδειθνπνίεζε 

εηαίξσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν» (Twinning Partnerships at regional 

level), θ.θ. Υξπζφζηνκνπ Γνχθα θαη Νηθφιανπ Αλνπζάθε, εγθξίλεη 

ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα επηά επξψ θαη πελήληα  

ιεπηψλ (1.247,50 €) γηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη έμνδα δηακνλήο θαηά 

ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά εκεξνιφγηα 

θίλεζεο. 

  

1. Υξπζφζηνκνο Γνχθαο 

Α.Μ. ΣΔΔ: 97032 

Απφθαζε Γ.Δ.: Α36/14/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Βαξθειψλε-Αζήλα (Αεξ.)        € 351,51 

(εκ. αλαρ. 26.8.12 εκ. επηζηξ. 29.8.12) 

Έμνδα δηακνλήο: 1 βξαδ. Υ € 79,38                        €   79,38 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξαδ. Υ € 88,56         € 177,12 

                 ------------------ 

             ΤΝΟΛΟ:  € 608,01 

2. Νηθφιανο Αλνπζάθεο 

Α.Μ. ΣΔΔ: 93802 

Απφθαζε Γ.Δ.: Α36/14/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Βαξθειψλε-Αζήλα (Αεξ.)        € 366,99 

(εκ. αλαρ. 26.8.12 εκ. επηζηξ. 29.8.12) 

Μεηαθίλεζε: απφ/πξνο αεξνδξφκηα (Μεηξφ)                  €   16.00 

Έμνδα δηακνλήο: 1 βξαδ. Υ € 79,38                 €   79,38 
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Έμνδα δηακνλήο: 2 βξαδ. Υ € 88,56                  € 177,12 

            ------------------ 

            ΤΝΟΛΟ:   € 639,49 

============ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ:     € 1.247,50 

Κ.Α. 9319β 

         Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

         Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β72/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 712,05 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ Βξπμέιιεο (Βέιγην) θαη έμνδα δηακνλήο ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ 

ΣΔΔ ζηε Γηάζθεςε γηα ηνλ Καλνληζκφ Πξντφλησλ Γνκηθψλ 

Καηαζθεπψλ (305/2011) θαη ηε ζήκαλζε CE, (Construction Products 

Regulation Conference 2012, CE marking –“Quality construction 

products for safe works”), θ. Παλαγηψηαο Μνίξα 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Α25/12/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζηηο Βξπμέιιεο (Βέιγην), ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ 

ΣΔΔ ζηε Γηάζθεςε γηα ηνλ Καλνληζκφ Πξντφλησλ Γνκηθψλ 

Καηαζθεπψλ (305/2011) θαη ηε ζήκαλζε CE, (Construction Products 

Regulation Conference 2012, CE marking –“Quality construction 

products for safe works”) θ. Παλαγηψηαο Μνίξα, απφ 24 έσο 26 

Ηνπλίνπ 2012, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή επηαθνζίσλ δψδεθα επξψ θαη 

πέληε ιεπηψλ (712,05 €) γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη έμνδα δηακνλήο 

θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην 

θίλεζεο. 

 

Παλαγηψηα Μνίξα 

Α.Μ. ΣΔΔ: 29357 

Απφθαζε Γ.Δ.: Α25/12/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Βξπμέιιεο-Αζήλα (Αεξ.)     € 365,00 

(εκ. αλαρ. 24.6.12 εκ. επηζηξ. 26.6.12) 

Απφ/πξνο Αεξνδξνκηα-Αεξνζηαζκνχο (Σξέλν-Λεσθ)    €   28,40 

Έμνδα δηακνλήο: 1 βξαδ. Υ € 109,65      € 109,65 

Έμνδα δηακνλήο: 1 βξαδ. Υ € 209,00      € 209,00 

               ------------------ 

         ΤΝΟΛΟ:   € 712,05 

Κ.Α. 542 

          Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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Απφθ.Β73/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 561,00 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ Πξάγα (Σζερία) θαη έμνδα δηακνλήο, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ 

ζηελ εαξηλή χλνδν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Οκνζπνλδίαο Υεκηθψλ Μεραληθψλ (EFCE) θαη ζην παξάιιειν 

πλέδξην CHISA 2012, θ. Κψζηα Κξεκαιή 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Γ6/17/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζηε Πξάγα (Σζερία) απφ 24 έσο 30 Απγνχζηνπ 

2012, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηελ εαξηλή χλνδν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

(EFCE) θαη ζην παξάιιειν πλέδξην CHISA 2012, θ. Κψζηα 

Κξεκαιή, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή πεληαθνζίσλ εμήληα ελφο επξψ 

(561,00 €) γηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη έμνδα δηακνλήο θαηά ηελ 

παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

 

Κψζηαο Κξεκαιήο 

Α.Μ. ΣΔΔ: 12205 

Απφθαζε Γ.Δ.: Γ6/17/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Πξάγα-Αζήλα  (Αεξ.)                   € 365,00  

(εκ. αλαρ. 24.8.12 εκ. επηζηξ. 26.8.12) 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξάδηα Υ € 98,00                € 196,00 

                ------------------

                   ΤΝΟΛΟ:   € 561,00 

Κ.Α. 781 

         Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β74/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 538,79 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ Παξίζη (Γαιιία) θαη έμνδα δηακνλήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ 

ζηε πλάληεζε ησλ Γ/ληψλ Πξνγξακκάησλ ηεο UIA, θ. Νίθνπ 

Φηληηθάθε 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Α21/12/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζην Παξίζη (Γαιιία) απφ 29 έσο 30 Μαΐνπ 2012 

ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε πλάληεζε ησλ Γ/ληψλ Πξνγξακκάησλ 

ηεο UIA, θ. Νίθνπ Φηληηθάθε, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή πεληαθνζίσλ 

ηξηάληα νθηψ επξψ θαη εβδνκήληα ελλέα ιεπηψλ (538,79 €) γηα έμνδα 

κεηάβαζεο θαη δηακνλήο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε 

ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

 

Νίθνο Φηληηθάθεο 

Α.Μ. ΣΔΔ: 11621 

Απφθαζε Γ.Δ.: Α21/12/2012 



51 
 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Παξίζη-Αζήλα (Αεξ.)               € 290,79 

(εκ. αλαρ. 29.5.12 εκ. επηζηξ. 30.5.12) 

Έμνδα δηακνλήο: 1 βξαδ. Υ € 248,00                € 248,00  

              ------------------ 

         ΤΝΟΛΟ:    € 538,79 

Κ.Α. 781 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β75/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.155,00 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ Αλφβεξν (Γεξκαλία), έμνδα δηακνλήο θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο 

Γεσδαηηψλ Σνπνγξάθσλ (CLGE) θαη ην 3
ν
 πλέδξην ησλ Δπξσπαίσλ 

Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, θ. Ησάλλε Πξέζβεινπ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Γ10/17/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζην Αλφβεξν (Γεξκαλία) απφ 9 έσο 15 

Οθησβξίνπ 2012 ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

Έλσζεο Γεσδαηηψλ Σνπνγξάθσλ (CLGE) θαη ην 3
ν
 πλέδξην ησλ 

Δπξσπαίσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, θ. Ησάλλε Πξέζβεινπ, εγθξίλεη 

ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ εθαηφλ πελήληα πέληε επξψ (1.155,00 €) γηα 

έμνδα κεηάβαζεο, έμνδα δηακνλήο θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαηά ηελ 

παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

  

Ησάλλεο Πξέζβεινο 

Α.Μ. ΣΔΔ: 33240 

Απφθαζε Γ.Δ.: Γ10/17/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Αλφβεξν-Αζήλα (Αεξ.)               € 485,00 

(εκ. αλαρ. 10.10.12 εκ. επηζηξ. 14.10.12) 

Έμνδα δηακνλήο: 4 βξαδ. Υ € 110,00                € 440,00 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο           € 230,00 

                   --------------- 

         ΤΝΟΛΟ:   € 1.155,00 

Κ.Α. 781,857 

          Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β76/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 300,00 € γηα εκεξήζηα απνδεκίσζε εθηφο έδξαο 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ, ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Δπξσπατθψλ Δπηκειεηεξίσλ Μεραληθψλ 

(ECEC) ζηελ Ορξίδα (ΠΓΓΜ), θ.θ. Δπζηάζηνπ Σζέγθνπ θαη 

Αγγειηθήο Καξαιή 
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Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ Α35/14/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζηελ Ορξίδα (ΠΓΓΜ) απφ 29 Ηνπλίνπ έσο 1 

Ηνπιίνπ 2012 ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ, ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Δπξσπατθψλ Δπηκειεηεξίσλ 

Μεραληθψλ (ECEC), θ.θ. Δπζηάζηνπ Σζέγθνπ θαη Αγγειηθήο Καξαιή, 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηξηαθνζίσλ επξψ (300,00 €) γηα εκεξήζηα 

απνδεκίσζε εθηφο έδξαο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε 

ηα ζρεηηθά εκεξνιφγηα θίλεζεο. 

  

1. Δπζηάζηνο Σζέγθνο 

Α.Μ. ΣΔΔ: 17854 

Απφθαζε Γ.Δ.: Α35/14/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Ορξίδα-Αζήλα (Αεξ.)           ----  

(εκ. αλαρ. 28.6.12 εκ. επηζηξ. 4.7.12)      

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε: 2 εκέξεο Υ € 75,00    € 150,00 

           ----------- 

                 ΤΝΟΛΟ:   € 150,00 

2. Αγγειηθή Καξαιή 

Α.Μ. ΣΔΔ: 44205 

Απφθαζε Γ.Δ.: Α35/14/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Ορξίδα-Αζήλα (Οδηθψο)                   ---- 

(εκ. αλαρ. 29.6.12 εκ. επηζηξ. 2.7.12)      

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε: 2 εκέξεο Υ € 75,00     € 150,00 

                     ----------- 

                         ΤΝΟΛΟ:   € 150,00 

    ========= 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ:  € 300,00 

Κ.Α.781 

         Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β77/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.353.15 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ Πεθίλν (Κίλα) θαη έμνδα δηακνλήο ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηελ 

εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξαθείνπ 

ICOMOS, θ. νθίαο Απγεξηλνχ-Κνιψληα 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ. Α38/14/2012 πξνεγνχκελε Απφθαζή ηεο, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζην Πεθίλν (Κίλα) ηεο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ 

ζηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξαθείνπ 

ICOMOS, θ. νθίαο Απγεξηλνχ-Κνιψληα απφ 25 Ννεκβξίνπ έσο 2 
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Ννεκβξίνπ 2012, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ πελήληα 

ηξηψλ επξψ θαη δέθα πέληε ιεπηψλ (1.353,15 €) γηα έμνδα κεηάβαζεο 

θαη δηακνλήο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

εκεξνιφγην θίλεζεο. 

 

νθία Απγεξηλνχ-Κνιψληα 

Α.Μ. ΣΔΔ: 19178 

Απφθαζε Γ.Δ.: Α38/14/2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Πεθίλν-Αζήλα (Αεξ.)               € 740,00 

(εκ. αλαρ. 22.11.12 εκ. επηζηξ. 2.11.12) 

Έμνδα δηακνλήο: 6 βξαδ. Υ € 94,33                € 565,98 

  1 βξαδ. Υ € 47,17                         € 47,17 

                ------------------ 

         ΤΝΟΛΟ:   € 1.353,15 

Κ.Α.781 

         Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απφθ.Β78/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 231,64 € γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 

απφ  Θεζζαινλίθε θαη απνδεκίσζε εθηφο έδξαο, ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ΣΔΔ ζην 40φ εηήζην ζπλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δηαξείαο γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε ησλ Μεραληθψλ (Societe Europeene pour Formation des 

Ingenieurs – SEFI), θ. Ησάλλε Φνχξθα κέινπο ΓΔ ΣΔΔ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηo ππ‟ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 36225/20.9.2012 έγγξαθν ηνπ TEE, πνπ 

αθνξά ζηε κεηάβαζε ζηε Θεζζαινλίθε απφ 25 έσο 26 επηεκβξίνπ 

2012 ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζην 40φ εηήζην ζπλέδξην ηεο 

Δπξσπατθήο Δηαξείαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Μεραληθψλ (Societe 

Europeene pour Formation des Ingenieurs – SEFI), θ. Ησάλλε Φνχξθα 

κέινπο ΓΔ ΣΔΔ , εγθξίλεη ηελ δηαθνζίσλ ηξηάληα ελφο επξψ θαη 

εμήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (231,64 €) γηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη 

απνδεκίσζε εθηφο έδξαο θαηά ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε, ζχκθσλα κε 

ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην θίλεζεο. 

  

Ησάλλεο Φνχξθαο 

Μέινο ΓΔ ΣΔΔ 

Α.Μ. ΣΔΔ: 22082 

Απφθαζε Γ.Δ.: 36225/20.9.2012 

Μεηαθίλεζε: Αζήλα-Θεζζαινλίθε-Αζήλα (Αεξ.)            € 175,64    

(εκ. αλαρ. 25.9.12 εκ. επηζηξ. 26.9.12) 

Ζκεξήζηα απνδεκίσζε: 1 εκέξα Υ € 56,00             € 56,00

                                         ----------- 

                        ΤΝΟΛΟ:    € 231,64 
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Κ.Α. 771,772 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β79/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 321,00   € γηα έμνδα κεηάβαζεο ζηελ Αζήλα θαη 

εθηφο  έδξαο   εκεξήζηα   απνδεκίσζε θαηά ηελ  κεηάβαζε ηνπ θνπ 

Μαθέδνπ Κσλζηαληίλνπ κέινπο ΓΔ ΣΔΔ ζε ζπλεδξηάζεηο ηηο 

επηηξνπήο Ακνηβψλ-Πξνδηαγξαθψλ θαη ηηο Οκάδαο Δξγαζίαο 

ΤΠΟΜΔΓΗ γηα ην ΠΓ 138 ζηηο 14/11/2012  

Ζ Γ. Δπηηξνπή  κεηά  απφ εηζήγεζε ηεο  ππεξεζίαο & έρνληαο  ππφςε  

ηεο ηελ Α1/32/2010  πξνεγνχκελε απφθαζε  ηεο , πνπ αθνξά  ηελ 

θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο  ηνπ θνπ Μαθέδνπ Κσλζηαληίλνπ 

κέινπο ΓΔ ΣΔΔ, εγθξίλεη  ηελ  θαηαβνιή ηξηαθνζίσλ είθνζη ελφο επξψ  

(321,00) € γηα έμνδα κεηάβαζεο   θαη εθηφο  έδξαο   εκεξήζηα  

απνδεκίσζε  θαηά ηελ  παξαπάλσ κεηάβαζε , ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

εκεξνιφγην θίλεζεο. 

 

Μαθέδνο Κσλζηαληίλνο  

Μέινο ΓΔ ΣΔΔ 

ΑΜ Σ.Δ.Δ : 52496 

Απφθαζε ΓΔ : Α1/32/2010   

Μεηαθίλεζε :Θεζ/λίθε-Αζήλα- Θεο/λίθε  (14/11/12) Αεξ.    € 265,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο : ½ εκ ρ 56,00 €              €  56,00  

                                                                                              --------------- 

                                                                    ΤΝΟΛΟ :          € 321,00 

ΚΑ : 771 , 772 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β80/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 23.115,84 € γηα νδνηπνξηθά έμνδα Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλεδξηάζεηο Αληηπξνζσπείαο ηνπ 

ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ηεο ηηο απφ 21/4/2011, 16/9/2011, 

28/6/2012, 19/10/2012 Πξνζθιήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Αληηπξνζσπείαο , εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ 

εθαηφλ δέθα πέληε επξψ θαη νγδφληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (23.115,84) € 

ζηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ΣΔΔ γηα έμνδα θηλήζεσο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε ζπλεδξηάζεηο ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά εκεξνιφγηα θίλεζεο. 

 

1. Εεξβάθεο Γεψξγηνο 

 Μέινο Γ.Δ. ΣΔΔ   
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     Α.Μ. ΣΔΔ: 36070 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 θαη ΓΔ ηηο 4/11/2012 

Μεηαθίλεζε:Ζξάθιεην–Αζήλα–Ζξάθιεην Αεξ.(2-4/11/12)€ 224,00 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα- Αεξ/κην Λεσθ.   €   10,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x 56,00 €          €112,00 

                            ------------- 

                                                                    € 346,00 

2. Παπαλαζηαζίνπ Γεψξγηνο  

    Μέινο Γ.Δ. ΣΔΔ   

    Α.Μ. ΣΔΔ: 64196 

     Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

 Μεηαθίλεζε: Αγξίλην– Αζήλα –Αγξίλην ΚΣΔΛ (2-4/11/12) € 46,10 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x 56,00 €         €112,00 

 Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 €       € 128,00    

                             ------------                                                              

                                                                                   € 286,10 

3. Μαθέδνο Κσλζηαληίλνο 

    Μέινο Γ.Δ. ΣΔΔ    

    Α.Μ. ΣΔΔ: 52496 

     Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

  Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε–Αζήλα–Θεζ/θε Αεξ.(2-4/11/12)       € 201,64 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. 56,00 €         € 112,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 €      € 128,00    

                            ------------- 

                                                                        € 441,64 

4. Κσηνχιαο Γεκήηξηνο 

    Α.Μ. ΣΔΔ: 24930 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

  Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε – Αζήλα – Θεζ/θε Αεξ.(29/9/12)       € 217,64 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα – Αεξ/κην Πξναζη.   €  14,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: ½  εκ. 56,00 €          €  56,00 

                            ------------- 

                                                                                 € 287,64 

 

5. Γηακάληνο Κσλζηαληίλνο     

    Α.Μ. ΣΔΔ: 54137 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

 Μεηαθίλεζε: Λάξηζα–Αζήλα–Λάξηζα ΚΣΔΛ (28-29/9/12)   € 52,00 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 1εκ. x 56,00 €         € 56,00 

 Έμνδα δηακνλήο: 1 βξ. x 64,00 € + 20% Θεξ. πξνζαχμεζε   € 76,80    

                            ------------- 

                                                                         € 84,80 

6. Ράιιε Πελειφπε       

     Α.Μ. ΣΔΔ: 19650 
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      Αληηπξνζσπείαο: 28-30/9/12 

  Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε–Αζήλα–Θεο/θε Αεξ. (28-30/9/12)     € 274,64 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα- Αεξ/κην Λεσθ.  €   16,00 

  Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x  56,00 €         € 112,00 

  Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 75,00 € ( 20% Θεξ. πξνζ.)      € 150,00    

                              ------------- 

  € 552,64 

7. Πξαληήο Αξγχξηνο  

     Α.Μ. ΣΔΔ: 54872 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε: Ρφδνο –Αζήλα–Ρφδνο Αεξ.(28-30/9/12)       € 230,64 

Μεηαθίλεζε: Ρφδνο –Αζήλα–Ρφδνο Αεξ.(2-4/11/12)      € 201,64 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. x 56,00 €         € 224,00 

  Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 76,80 € ( 20% Θεξ. πξνζ.) + 2βξ  

   x  € 64,00               € 281,60 

                            ------------- 

                                                                        € 937,88 

8. Γειενγιάλεο Ησάλλεο   

     Α.Μ. ΣΔΔ: 52655 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 2-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε:Μπηηιήλε–Αζήλα – Μπηηιήλε Αεξ. 

(28/9-1/10/12)                            € 245,00 

Μεηαθίλεζε: Μπηηιήλε– Αζήλα – Μπηηιήλε Αεξ.(2-4/11/12) 

           € 211,00 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα- Αεξ/κην Λεσθ.  €   32,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. x 56,00 €        € 224,00 

  Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 € +20% Θεξ. πξνζ.+ 2 βξ.  

   x 64,00 €                   € 281,60 

                            ------------- 

                                                                  € 993.60 

9. Νηθφιανο Ζιηνχ  

ΑΜ Σ.Δ.Δ :42487 

Αληηπξνζσπεία: 29-30/9/2012 

Μεηαθίλεζε :Θεο/θε  -Αζήλα –Θεζ/θε Κηει  (28-29/9/12)   €  9,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο : 1 εκ  x  56,00 €        € 56,00  

  Έμνδα δηακνλήο: 1 βξ. x 64,00 € + 20% Θεξ. πξνζαχμεζε   € 76,80    

                                                                                                             --------------- 

                                                                                      ΤΝΟΛΟ :          € 191,80 

10. Πεξηδηλίδεο Ζιίαο   

     Α.Μ. ΣΔΔ: 78436 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

Μεηαθίλεζε:Θεζ/θε – Αζήλα – Θεζ/θε Αεξ.(27-29/7/12)  € 242,64 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 1 εκ. 56,00 €          €  56,00

 Έμνδα δηακνλήο: 1 βξαδ. x 75,00 € (20% ζεξ. πξνζ.)           € 75,00    
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                               ------------- 

                                                        € 373,64 

11. Μέγα Οπξαλία         

    Α.Μ. ΣΔΔ: 109818 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

 Μεηαθίλεζε: Άξηα –Αζήλα –Άξηα Κηει (28-30/9/12)        €  64,60 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x 56,00 €                  €112,00 

 Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 € + 20 % Θεξ. πξνζ. 76,80 €    € 153,60    

                               ------------- 

                                                                                         € 330,20 

12. Σζνπξέθαο Γεκήηξηνο    

     Α.Μ. ΣΔΔ: 39310 

  Αληηπξνζσπείαο: 13-14/7/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε – Αζήλα – Θεζ/θε Αεξ.(13/7/12)    € 225,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: ½  εκ. 56,00 €         €   56,00

                             ------------- 

                                                        € 281,00 

13. Γξίβαο Γεκήηξηνο        

    Α.Μ. ΣΔΔ: 48104 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

 Μεηαθίλεζε: Λακία–Αζήλα – Λακία ΚΣΔΛ (29-30/9/12) € 28,00 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 1 εκ. x 56,00 €         € 56,00 

                             ------------- 

                                                                           € 84,00 

14. Γνχξδε Λεηψ        

    Α.Μ. ΣΔΔ: 97323 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

 Μεηαθίλεζε: Νάμνο–Αζήλα – Νάμνο Πινίν  (28/9-2/10/12)  € 91,40 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2εκ. x 56,00 €                             €112,00 

                              ------------- 

                                                                     €203,40 

15. Σζνπξέθαο Γεκήηξηνο    

     Α.Μ. ΣΔΔ: 39310 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε – Αζήλα – Θεζ/θε Αεξ.(29/9/12)    € 200,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: ½  εκ. 56,00 €                  €   56,00

                                ------------- 

                                                         € 256,00 

16. Σζηάθεο Ησάλλεο   

     Α.Μ. ΣΔΔ: 29972 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζζ/θε–Αζήλα–Θεζζ/θε Αεξ. 

(28-30/2/12)                                                                 € 190,00 

Μεηαθίλεζε: Θεζζ/θε–Αζήλα–Θεζζ/θε Αεξ.  
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(2-4/11/12)                                                                   € 188,00 

 « Αεξ/κην - Αζήλα             Λεσθ.         €  10,50 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. x 56,00 €              € 224,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 75,00 € (20% ζεξ. πξνζ.) + 

2 βξ x 64,00                           € 278,00    

                          ------------- 

                                                                             € 890,50 

17. πειηψηεο Ησάλλεο    

     Α.Μ. ΣΔΔ: 51046 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε:Θεζζ/θε–Αζήλα–Θεζζ/θε Αεξ. 

(28-30/9/12)                                                                 € 230,00 

Μεηαθίλεζε: Θεζζ/θε–Αζήλα– Θεζζ/θε Αεξ. 

(2-4/11/12)                                                                   € 235,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. 56,00 €               € 224,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 75,00 € (20% ζεξ. πξνζ.) +  

2 βξ. x 64,00 €                          € 278,00   

                             ------------ 

                                                                              € 967,00 

18. Αληηβαιίδεο Παλαγηψηεο   

     Α.Μ. ΣΔΔ: 53164 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζζ/θε–Αζήλα– Θεζζ/θε Αεξ. 

(28-30/9/12)                                                                 € 230,00 

Μεηαθίλεζε: Θεζζ/θε–Αζήλα– Θεζζ/θε Αεξ. 

(2-4/11/12)                                                                   € 235,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. 56,00 €               € 224,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 75,00 € (20% ζεξ. πξνζ.) + 

2 βξ. x 64,00 €                          € 278,00   

                             ------------- 

                                                                              € 967,00 

19. Γθακπξηέι Μαλζνχξ  

     Α.Μ. ΣΔΔ: 56392 

  Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζζ/θε–Αζήλα–Θεζζ/θε Αεξ. 

(2-4/11/12)                                                                    € 188,00 

   « Αεξ/κην – Αζήλα- Αζήλα       Λεσθ.          €   13,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. 56,00 €                € 112,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 €               € 128,00    

                            ------------- 

                                                                      € 441,00 

20. Γαξδακάλεο Γηάλλεο       

     Α.Μ. ΣΔΔ: 54603 

      Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 
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  Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε – Αζήλα – Θεο/θε Αεξ.  

  (2-4/11/12)                                                                        € 156,64 

  Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x  56,00 €         € 112,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 €                € 128,00    

                              ------------- 

  € 396,64 

21. Παπαθσλζηαληίλνπ Γεψξγηνο     

    Α.Μ. ΣΔΔ: 20109 

     Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

 Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε–Αζήλα– Θεζ/θε Αεξ.(2-4/11/12)       € 198,00 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x  56,00 €         € 112,00     

 Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 €                € 128,00 

                              ------------- 

                    € 438,00 

22. Υξήζηνο Σζψθνο        

    Α.Μ. ΣΔΔ: 36564 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

      Μεηαθίλεζε: Αγξίλην–Αζήλα–Αγξίλην ΚΣΔΛ 

     (28/9-1/10/12)                                                                   €  46,10  

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x 56,00 €         €112,00 

                     ------------ 

                                                                    € 158,10 

23. Παηάβξαο Διεπζέξηνο   

    Α.Μ. ΣΔΔ: 102779 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε–Αζήλα–Θεζ/θε Αεξ.(28-30/9/12)    € 223,64 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα – Αεξ/κην Λεσθ.   €  16,00 

         «             Γξάκα – Θεζ/θε – Γξάκα ΚΣΔΛ   €  26,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x  56,00 €         € 112,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 75,00 € (20% ζεξ. πξνζ.)             € 150,00    

                             ------------ 

                                                                        € 527,64 

24. Μαθξήο Υξήζηνο   

     Α.Μ. ΣΔΔ: 35992 

  Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε–Αζήλα – Θεζ/θε Αεξ. (2-3/11/12)   € 224,92 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα    Λεσθ.    € 13,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 1 εκ. 56,00 €           € 56,00

  

Έμνδα δηακνλήο: 1 βξ. x 64,00 €                  € 64,00   

                             ------------- 

                                                       € 357,92 

25. Σζηάξαο Αγαζάγγεινο    

     Α.Μ. ΣΔΔ: 41149 
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  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε : Σξίθαια–Αζήλα–Σξίθαια ΚΣΔΛ  

(29-30/9/12)                                                                      € 43,00 

Μεηαθίλεζε : Σξίθαια– Αζήλα–Σξίθαια ΚΣΔΛ  

(3-4/11/12)                                                                        € 43,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x 56,00 €       €112,00

                             ------------- 

                                                      € 198,00 

26. Γθνχθαο Νηθφιανο     

     Α.Μ. ΣΔΔ: 70306 

  Αληηπξνζσπείαο: 13-15/7/2012 , 29-30/9/2012  

Μεηαθίλεζε : χξνο– Αζήλα–χξνο Πινίν (13-15/7/12)    € 59,00 

Μεηαθίλεζε : χξνο– Αζήλα–χξνο Πινίν (28/9-1/10/12) € 59,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4  εκ. x  56,00 €                  €224,00

                             ------------- 

                                                       € 342,00 

27. Υξεζαληψλε Μαξία    

     Α.Μ. ΣΔΔ: 121427 

  Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε : Θήβα–Αζήλα–Θήβα ΚΣΔΛ (3-4/11/12)        € 14,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 1 εκ. x 56,00 €                    € 56,00

                        ---------- 

                                                         € 70,00 

28. Μνπξκνχξεο Παληαδήο      

    Α.Μ. ΣΔΔ: 73570 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

 Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε–Αζήλα– Θεζ/θε Αεξ.(29/9/12)           € 189,64 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα    Λεσθ.   €  14,00 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: ½  εκ. x  56,00 €         €  56,00     

                                 ----------- 

                    € 259,64 

29. Κνκπνγηάλλεο ππξίδσλαο 

     Α.Μ. ΣΔΔ: 75748 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε: Γξάκα – Αζήλα–Γξάκα ΚΣΔΛ (28-30/9/12)   € 80,00 

Μεηαθίλεζε: Γξάκα – Αζήλα–Γξάκα ΚΣΔΛ (3-4/11/12)     € 80,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. x 56,00 €                            € 224,00 

  Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 76,80 € + 20% Θεξ. πξνζ. 

  + 2 βξ x 64,00                                                                      €  281,60      

                           ------------- 

                                                             € 665,60 

30. ακδάλεο Κσλζηαληίλνο   

    Α.Μ. ΣΔΔ: 117814 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 
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Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε–Αζήλα–Θεζ/θε Αεξ.(28-30/9/12) € 167,64 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα – Αεξ/κην Λεσθ.  €   16,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x  56,00 €        € 112,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 75,00 € (20% ζεξ. πξνζ.)             € 150,00    

                             ------------ 

                                                                        € 445,14 

31. Μπαδδάλεο Γεψξγηνο   

    Α.Μ. ΣΔΔ: 114557 

  Αληηπξνζσπείαο: 13-14/7/12, 29-30/9/2012,3-4/11/12 

Μεηαθίλεζε:Υαληά – Αζήλα – Υαληά Αεξ.(13-15/7/12)      € 169,33 

Μεηαθίλεζε:Υαληά – Αζήλα – Υαληά Αεξ.(28-30/9/12)      € 147,14 

Μεηαθίλεζε:Υαληά – Αζήλα – Υαληά Αεξ.(2-4/11/12)        € 189,64 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα – Αεξ/κην Λεσθ.   €   15,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 6 εκ. x  56,00 €         € 336,00 

Έμνδα δηακνλήο:4 βξ. x 65,00 € (20% ζεξ. πξνζ.) + 

2 βξ x 64,00                         € 388,00    

                              ----------- 

                                                                       € 1.245,11 

32. Μπάθηληαο Κσλζηαληίλνο   

    Α.Μ. ΣΔΔ: 82163 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

Μεηαθίλεζε:Ζξάθιεην–Αζήλα–Ζξάθιεην 

Αεξ.(28-30/9/12)                                                           € 240,64 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x  56,00 €                € 112,00 

                            ------------- 

                                                                               € 352,64 

33. Φάκκεινο σθξάηεο  

    Α.Μ. ΣΔΔ: 55335 

  Αληηπξνζσπείαο:  29-30/9/2012 & 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε – Αζήλα – Θεζ/θε Αεξ. 

(28-30/9/12)                                                                    € 158,14 

Μεηαθίλεζε:Θεζ/θε–Αζήλα– Θεζ/θε Αεξ.(2-3/11/12)     € 192,93 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x  56,00 €                         € 112,00 

Έμνδα δηακνλήο: 1 βξ. x 75,00 € (20% ζεξ. πξνζ.) + 

1βξ. x 64,00 €                       € 139,00    

                         --------------- 

           € 602,07 

34. Υεξάθε Διέλε    

    Α.Μ. ΣΔΔ: 47342 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε – Αζήλα – Θεζ/θε Αεξ. 

(28-30/9/12)                                                                      € 145,64 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x  56,00 €        € 112,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 76,80 € (+20% ζεξ. πξνζ.)           € 153,60    
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                            ------------- 

                                                                        € 411,24 

35. Λακπαδίηεο Γεκήηξηνο    

     Α.Μ. ΣΔΔ: 93180 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε : Καβάια– Αζήλα  Αεξ. (28/9/2012)      € 98,00 

Μεηαθίλεζε : Αζήλα – Αζήλα   Κηει (30/9/2012)      € 37,50 

Μεηαθίλεζε : Καβάια– Αζήλα– Καβάια ΚΣΔΛ  

(2-4/11/12)                                                                        € 75,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. x 56,00 €           € 24,00

                             ------------- 

                                                            € 434,50 

36. Μπνχξαο Υξήζηνο        

    Α.Μ. ΣΔΔ: 47215 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 3-4/11/2012 

 Μεηαθίλεζε: Πάηξα–Αζήλα–Πάηξα ΚΣΔΛ (28-30/9/11)       € 34,00 

 Μεηαθίλεζε: Πάηξα–Αζήλα–Πάηξα ΚΣΔΛ (2-4/11/11)         € 34,00 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. x 56,00 €                     € 224,00 

 Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 75,00 € (ζεξ. πξνζ.) + 

2βξ. x 64,00                                                                             € 278,00 

      ------------ 

                                                                            € 570,00 

37. πιιηξήο Νηθφιανο         

    Α.Μ. ΣΔΔ: 58575 

     Αληηπξνζσπείαο: 13-14/7/2012 , 3-4/11/2012 

     Μεηαθίλεζε: Καηεξίλε– Αζήλα –Καηεξίλε Σξέλν  

                                       (13-14/7/12)                                                                            € 56,00                     

                                    Μεηαθίλεζε: Κνδάλε– Καηεξίλε– Κνδάλε ΚΣΔΛ              € 24,00 

         Μεηαθίλεζε: Κνδάλε– Αζήλα– Κνδάλε ΚΣΔΛ  

                                    (2-4/11/2012)                                                                     € 70,00 

  Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 3 εκ. x 56,00 €         €168,00 

 Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 € + 1βξ x 60,00 €         €188,00 

                              ------------- 

                                                                            € 506,00 

38. Καληψξεο πχξνο        

    Α.Μ. ΣΔΔ: 39731 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 3-4/11/2012 

 Μεηαθίλεζε: Πξέβεδα – Αζήλα – Πξέβεδα ΚΣΔΛ  

(28-30/9/11)                                                                        € 71,10 

 Μεηαθίλεζε: Πξέβεδα – Αζήλα – Πξέβεδα ΚΣΔΛ  

(2-4/11/12)                                                                          € 71,10 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. x 56,00 €        € 224,00 

 Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 75,00 € (ζεξ. πξνζ)  + 

2βξ x 64,00 €                                                                           € 278,00 
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                              ------------- 

                                                                            € 644,20 

 

39. Μπνχξαο Βελέηηνο     

    Α.Μ. ΣΔΔ: 24152 

     Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε:Θεζ/θε–Αζήλα – Θεζ/θε Αεξ.(2-4/11/12)      € 180,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x  56,00 €         € 112,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 €               € 128,00    

                            ------------- 

                                                                        € 420,00 

 

40. Καθαξδάθνο Θεφδσξνο    

     Α.Μ. ΣΔΔ: 94629 

  Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε : Λάξηζα– Αζήλα–Λάξηζα ΚΣΔΛ (2-4/11/12)  € 52,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x 56,00 €                   €112,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 €               € 128,00    

                            ------------- 

                                                            € 292,00 

41. Κακαξηψηεο ηαχξνο     

     Α.Μ. ΣΔΔ: 43887 

  Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε:Υαιθίδα– Αζήλα–Υαιθίδα ΚΣΔΛ 

 (2-4/11/12)                                                                      €  12,50 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 1 εκ. x 56,00 €                   €  56,00 

Έμνδα δηακνλήο: 1 βξ. x 64,00 €                 € 64,00 

                             ------------                                            

                                               € 132,50 

42. Γθξεκεινγηάλλεο εξαθείκ  

    Α.Μ. ΣΔΔ: 53190 

     Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

  Μεηαθίλεζε: Λακία – Αζήλα – Λακία ΚΣΔΛ  

  (2-4/11/12)                                                                        €  28,00 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2εκ. x 56,00 €                  €112,00 

    Έμνδα δηακνλήο: 2 βξαδ. x 64,00 €           € 128,00 

                     ------------ 

                                                                                   € 268,00 

43. Σζηψιε Υαξίθιεηα    

    Α.Μ. ΣΔΔ: 48899 

     Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

 Μεηαθίλεζε: Σξίπνιε–Αζήλα–Σξίπνιε  ΚΣΔΛ(3-4/11/12)   € 29,00 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 1 εκ. x  56,00 €                     € 56,00 

 Έμνδα δηακνλήο: 1 βξ. x 64,00 €                           € 64,00 
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                             ------------- 

  € 149,00 

44. Κντκηζίδεο Νηθφιανο          

    Α.Μ. ΣΔΔ: 24263 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 , 3-4/11/2012 

          Μεηαθίλεζε: Κνδάλε– Αζήλα–Κνδάλε ΚΣΔΛ 

      (28-30/9/2012)                                                                € 205,64 

     Μεηαθίλεζε:Κνδάλε–Αζήλα– Κνδάλε ΚΣΔΛ  

                                    (2-4/11/2012)                                                                  €   70,00 

                                        «               Αεξ/κην – Αζήλα – Αεξ/κην Λεσθ.           €   16,00 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. x 56,00 €      € 224,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 75,00 € (20% ζεξ. πξνζ.) +  

2 βξ x 64,00                                 € 278,00  

                              ------------- 

                                                                    € 793,64 

45. Εαραξφπνπινο ηπιηαλφο   

    Α.Μ. ΣΔΔ: 27860 

     Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

 Μεηαθίλεζε: Λακία – Αζήλα – Λακία ΚΣΔΛ (2-4/11/12) € 28,00 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x 56,00 €        €112,00 

                ------------ 

                                                                                   € 140,00 

46. Μπισλάο Θεφδσξνο     

     Α.Μ. ΣΔΔ: 39970 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012, 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε:Καξδίηζα–Αζήλα–Καξδίηζα ΚΣΔΛ  

(28-30/9/12)                                                                       € 39,00 

Μεηαθίλεζε:Καξδίηζα–Αζήλα–Καξδίηζα ΚΣΔΛ  

(2-4/11/12)                                                                       €  39,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4 εκ. 56,00 €          €  24,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξαδ. x 55,00 €                         €110,00    

                            -------------                                            

                     € 412,00 

 

47. Μακνπιάθεο Υαξάιακπνο    

     Α.Μ. ΣΔΔ: 94155 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

Μεηαθίλεζε:Ζξάθιεην–Αζήλα–Ζξάθιεην Αεξ. 

(27/9-3/10/12)                                                                € 312,64 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. x  56,00 €                 € 112,00 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 € + 20 % Θεξ.  

πξνζ. 76,80 €                                                                       € 153,60    

                            ------------- 

                                                                       € 578,24 
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48. Παζιήο Βαζίιεηνο         

    Α.Μ. ΣΔΔ: 57712 

     Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

 Μεηαθίλεζε: Λακία –Αζήλα  ΟΔ  (2/11/12)                 € 18,80 

         « Λακία  – Αζήλα  ΚΣΔΛ  (3/11/12)       € 20,50 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 1 εκ. x 56,00 €       € 56,00 

                            ------------- 

                                                                         € 95,30 

 

49. ηάκνπ Παχινο      

    Α.Μ. ΣΔΔ: 22945 

     Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 

  Μεηαθίλεζε: Πάηξα – Αζήλα – Πάηξα ΚΣΔΛ  

  (29-30/9/12)                                                                    € 34,00 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 1 εκ. x 56,00 €       € 56,00 

 Έμνδα δηακνλήο: 1 βξ. x  75,00 € (Θεξ. πξνζαχμεζε)  € 75,00  

                            ------------- 

                                                                         € 165,00 

50. Σζίηνο Ξελνθψληαο  

     Α.Μ. ΣΔΔ: 32883 

  Αληηπξνζσπείαο: 3-4/11/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζ/θε–Αζήλα–Θεζ/θε Αεξ. (2-4/11/12)    € 164,00 

         «             Αεξ/κην – Αζήλα   Λεσθ.   €   13,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 2 εκ. 56,00 €         € 112,00

 Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00 €       € 128,00   

                             ------------- 

                                                                        € 417,00 

51. Βφζδνπ σηήξηνο    

Α.Μ. ΣΔΔ: 73354 

  Αληηπξνζσπείαο: 29-30/9/2012 ,  3-4/2/2012 

Μεηαθίλεζε: Θεζζ/θε–Αζήλα–Θεζζ/θε Αεξ. 

(28-30/9/12)                                                                     € 188,64 

Μεηαθίλεζε:Θεζζ/θε–Αζήλα–Θεζζ/θε Αεξ.(2-4/11/12)   € 133,64 

         « Αεξ/κην - Αζήλα     Λεσθ.            €   10,00 

         « Φιψξηλα–Θεζ/θε– Φιψξηλα  ΚΣΔΛ 2 θνξέο €  48,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4εκ. x 56,00 €     € 224,00 

 

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 76,80 € ( 20% Θεξ. πξνζ.)+  

2 βξ x 64,00 €                   € 281,60    

                        ------------- 

                                                                                            € 885,88 

52. Λίηηλαο Ησάλλεο      

     Α.Μ. ΣΔΔ: 99899 

  Αληηπξνζσπείαο: 7-8/5/2011 , 1-2/10/2011  
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Μεηαθίλεζε:Ζξάθιεην–Αζήλα–Ζξάθιεην Πινίν  

(7-8/5/11)                                                                 €   95,00 

Μεηαθίλεζε:Ζξά/εην–Αζήλα–Ζξάθιεην  Πινίν 

(30/9-2/10/11)                                                          € 140,00 

Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 4  εκ. x  56,00 €          € 224,00  

Έμνδα δηακνλήο: 2 βξ. x 64,00  € + 2 βξ. x 70,00 €  

(Θεξ. πξ.)                                                                      € 268,00     

                      ------------- 

                                                         € 727,00 

                           ============ 

                    Γεληθφ χλνιν :   € 23.115,84  

  Κ.Α. 771,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  O π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

     Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

 

Απνθ.Β81/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 487,08 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

ζπλδξνκή ηνπ ΣΔΔ ζε θεληξηθφ ζηαζκφ ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ 

γηα ην 2012   

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ απφ 12/9/2012 πξνέγθξηζε ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο ηνπ ΣΔΔ, 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηεηξαθνζίσλ νγδφληα επηά επξψ θαη νθηψ 

ιεπηψλ  (487,08) € ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ 

Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

ζπλδξνκή ηνπ ΣΔΔ ζε θεληξηθφ ζηαζκφ ιήςεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ 

γηα ην 2012  , ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 16540/2012 έληαικα πιεξσκήο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

 

SPARTAN L.T.D.  

Υ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ 

Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Νν 14332/12-9-2012              € 487,08 

(Καζ. αμία € 396,00 + 23% ΦΠΑ € 91,08= πλ €   487,08)  

Κ.Α. 1899 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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Απνθ.Β82/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 110,39 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά μχιηλεο ξάκπαο γηα ην ΣΔΔ    

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ απφ 4/9/2012 πξνέγθξηζε ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο ηνπ ΣΔΔ, 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή εθαηφλ δέθα επξψ θαη ηξηάληα ελλέα  ιεπηψλ  

(110,39) € ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα 

Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά 

μχιηλεο ξάκπαο γηα ην ΣΔΔ  , ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 16543/2012 

έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

ΓΑΒΡΗΖΛ Δ. ΗΧΑΝΝΖ 

Σηκνιφγην Πψιεζεο  Νν 427/10-9-2012                               € 110,39 

(Καζ. αμία € 89,75 + 23% ΦΠΑ € 20,64= πλ €   110,39)  

Κ.Α. 1899 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β83/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 246,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

κεηαθνξά εθινγηθνχ πιηθνχ ζην Ξελνδνρείν Caravel γηα ηελ 

ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο  ηνπ ΣΔΔ πνπ έγηλε ζηηο 29-

30/9/2012.   

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ απφ 24/9/2012 πξνέγθξηζε ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο ηνπ ΣΔΔ, 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή δηαθνζίσλ ζαξάληα έμη επξψ (246,00) € ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα  ηελ κεηαθνξά 

εθινγηθνχ πιηθνχ ζην Ξελνδνρείν Caravel γηα ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 

Αληηπξνζσπείαο  ηνπ ΣΔΔ πνπ έγηλε ζηηο 29-30/9/2012, ζχκθσλα κε 

ηα ππ‟αξηζ. 16553/16554/2012 εληάικαηα  πιεξσκήο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο.  

ΖΛΗΑ Δ. ΕΖΖ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΖ 

Φνξησηηθή Νν 625/28-09-2012                                       € 123,00 

Φνξησηηθή Νν 626/1-10-2012                                         € 123,00 

          

      χλνιν   € 246,00 

(Καζ. αμία € 200,00 + 23% ΦΠΑ € 46,00= πλ € 246,00)  

Κ.Α. 857 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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Απνθ.Β84/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 615,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

απνιχκαλζε ηεο απνζήθεο ηνπ ΣΔΔ (Κεξακεηθνχ 40) 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζκ Γ3/17/2012 απφθαζε ηεο  πνπ αθνξά ησλ 

θαζαξηζκφ, απνιχκαλζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 

ηνπ ΣΔΔ, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή  εμαθνζίσλ δέθα πέληε επξψ (615,00) 

€ ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ απνιχκαλζε ηεο 

απνζήθεο ηνπ ΣΔΔ (Κεξακεηθνχ 40 ), ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 

16555/2012 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

Α. ΡΟΓΑΚΖ – Β. ΜΠΔΛΛΟ Ο.Δ. 

Σηκνιφγην Νν 77/2-10-2012                                                 € 615,00 

(Καζ. αμία € 500,00+ 23% ΦΠΑ € 115,00= πλ € 615,00)  

Κ.Α. 845α 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β85/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 6.000,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα κεραλή 

πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ ΔΛΣΑ γηα ην ΣΔΔ.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή έμη ρηιηάδσλ επξψ (6.000,00) € ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, 

γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα 

κεραλή πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ ΔΛΣΑ γηα ην ΣΔΔ, 

ζχκθσλα κε η ππ‟αξηζ. 16544/2012 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο θαη ηελ ζρεηηθή απφδεημε ησλ ΔΛΣΑ.  

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ. 

Απφδεημε Δίζπξαμεο  

ππ΄αξ. 02058290100000131 - 14/09/2012    6.000,00 € 

Κ.Α. 831 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β86/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 835,76 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ επηζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ ΣΔΔ  

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ. αξηζκ Α65/18/2012 απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ηελ 

επηζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ ΣΔΔ , εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

νθηαθνζίσλ ηξηάληα πέληε επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηψλ (835,76)€ 
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ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά 

αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ  επηζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ ΣΔΔ , 

ζχκθσλα κε ηα ππ‟αξηζ. 16557/16558/2012 εληάικαηα πιεξσκήο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

 

ΦΗΛΗΠΠΑ Υ. ΓΗΟΝΤΗΟ-ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

Σηκνιφγην Νν 1241/3-8-2012                                     € 510,45 

(Καζ. αμία € 415,00 + 23% ΦΠΑ € 95,45= πλ € 510,45)  

 

ΓΔΥΟΤΝΗΧΣΖ Κ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΑΝΣ/ΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

Σηκνιφγην Νν 3654/3.8.2012                                      € 325,31 

(Καζ. αμία € 264,48 + 23% ΦΠΑ € 60,82= πλ € 325,31)  

Κ.Α. 881α 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β87/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 145,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ νδηθήο βνήζεηαο γηα ην απηνθίλεην ηνπ ΣΔΔ  

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή  εθαηφλ ζαξάληα πέληε  επξψ (145,00) € ζηε δηαρεηξίζηξηα 

ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ 

Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ νδηθήο 

βνήζεηαο γηα ην απηνθίλεην ηνπ ΣΔΔ , ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 

16559/2012 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

ΔΛΠΑ200, 

Αξηζκ πλδξνκεηή 01301023478/21.10.2012     € 145,00 

Κ.Α. 1899 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β88/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 111,27 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ, 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα 

θνηλφρξεζηα ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ ΣΔΔ (Λ. Γεκνθξαηίαο 42, Παι. 

Φπρηθφ) γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην  2012. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή εθαηφλ έληεθα  επξψ θαη είθνζη επηά  ιεπηψλ (111,27) ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ. θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, 

γηα φζα θαηέβαιε γηα θνηλφρξεζηα ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ ΣΔΔ (Λ. 

Γεκνθξαηίαο 42, Παι. Φπρηθφ) γηα ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην  
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2012, ζχκθσλα κε ηα ππ‟ αξηζ. 16545 & 16549/2012 εληάικαηα 

πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

 Κνηλφρξεζηα € 107,98 

 Μ.Σ.Π.Τ. 3% € 3,22 

 Υαξηφζεκν + ΟΓΑ 2,4% επί ηνπ 3% € 0,07 

                                                                    --------------- 

                                                   χλνιν € 111,27 

 Κ.Α.813 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β89/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 30,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά  θαθέισλ γηα ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο  ηνπ ΣΔΔ 

πνπ έγηλε ζηηο 29-30/9/2012 ζην μελνδνρείν Caravel.   

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ απφ 24/9/2012 πξνέγθξηζε ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο ηνπ ΣΔΔ, 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηξηάληα επξψ (30,00 €)  ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, 

γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά  θαθέισλ γηα ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 

Αληηπξνζσπείαο  ηνπ ΣΔΔ πνπ έγηλε ζηηο 29-30/9/2012 ζην μελνδνρείν 

Caravel , ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 16550/2012 έληαικα  πιεξσκήο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

ΚΑΡΑΣΗΚΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΝΗΚ. 

Σηκνιφγην Νν 869/25-9-2012                                       € 30,00 

 (Καζ. αμία € 24,39 + 23% ΦΠΑ € 5,61= πλ € 30,00)  

Κ.Α. 857 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β90/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 362,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ, 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ Απνζήθεο ΣΔΔ (Αληηνρείαο 33) γηα ην 

δηάζηεκα απφ 17/5/2012 κέρξη 14/9/2012 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ηξηαθνζίσλ εμήληα δχν επξψ (362,00) € ζηε δηαρεηξίζηξηα 

ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ. θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ 

Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα 

θαηέβαιε γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ Απνζήθεο ΣΔΔ 

(Αληηνρείαο 33) γηα ην δηάζηεκα απφ 17/5 έσο 14/9/2012, ζχκθσλα κε 

ην ππ‟ αξηζ. 16560 έληαικα  πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

 Κ.Α.842  
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  Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β91/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.479,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ, 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ ηεο απνζήθεο  ηνπ ΣΔΔ (Κεξακεηθνχ 

40) γηα  ην δηάζηεκα απφ 16/07/2012 έσο 14/9/2012 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ρηιίσλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα ελφο επξψ (1.461,00) € ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ. θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, 

γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ ηεο απνζήθεο  

ηνπ ΣΔΔ (Κεξακεηθνχ 40) γηα ην δηάζηεκα απφ 16/7/2012 έσο 

14/9/2012, ζχκθσλα κε ην ππ‟ αξηζ. 16561/16562/2012 εληάικαηα 

πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

 Κ.Α. 842 

  Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

Απνθ.Β92/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.851,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ, 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ -  Βηβιηνζήθε 

(Λέθθα 23-25) γηα ην δηάζηεκα απφ 7/9/2012 κέρξη 8/10/2012 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή  ρηιίσλ νθηαθνζίσλ πελήληα ελφο επξψ (1.851,00) € ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ. θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, 

γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ - Βηβιηνζήθεο (Λέθθα 23-25) γηα ην δηάζηεκα 

απφ 7/9/2012 κέρξη 8/10/2012, ζχκθσλα κε ην ππ‟ αξηζ. 16569/12 

έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

 Κ.Α.842  

  Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β93/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 8.878,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ, 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ΓΔΖ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ 

(Νίθεο 4) γηα ην δηάζηεκα απφ 27.08.2012 κέρξη 21.09.2012 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή νθηψ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ εβδνκήληα νθηψ επξψ 
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(8.878,00) € ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ 

ΓΔΖ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ (Νίθεο 4) γηα ην δηάζηεκα 

απφ 27.08.2012 κέρξη 21.09.2012, ζχκθσλα κε ην ππ‟ αξηζ. 16570/12 

έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

 Κ.Α. 842 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

 

Aπνθ.Β94/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 387,64 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ, 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα έμνδα 

κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο απφ Αζήλα, έμνδα δηακνλήο θαη εθηφο 

έδξαο εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Μαθέδνπ, Μέινπο 

ηεο Γ.Δ. ΣΔΔ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Δ. ζηηο 

25/9/2012 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Α1/32/2010 

πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηξηαθνζίσλ 

νγδφληα επηά επξψ θαη εμήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (387,64) € ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ ΣΔΔ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα έμνδα κεηάβαζεο θαη 

επηζηξνθήο απφ Αζήλα, έμνδα δηακνλήο θαη εθηφο έδξαο εκεξήζηα 

απνδεκίσζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Μαθέδνπ, Μέινπο ηεο Γ.Δ. ΣΔΔ, 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Γ.Δ. ζηηο 25/9/2012 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ εκεξνιφγην  θίλεζεο θαη ην ππ‟ αξηζ. 

16565/2012 έληαικα  πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

 Μαθέδνο Κσλζηαληίλνο 

 Μέινο Γ.Δ. ΣΔΔ 

 Α.Μ. ΣΔΔ 52496 

 Απφθαζε Γ.Δ.: Α1/32/2010 

 Μεηαθίλεζε: Θεζ/λθε-Αζήλα-Θεζ/λθε  Αεξ. (25/9/2012)  315,64 € 

 Μεηαθίλεζε: Αεξ/κην-Αζήλα ΛΔΧΦ.      16,00 € 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 1 εκ. x 56,00 € 56,00 € 

                  -------------- 

         χλνιν          387,64 € 

      Κ.Α. 771,772 

  Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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Απνθ.Β95/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.000,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ, 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πιεξσκή ηειψλ θαηαρψξεζεο θαη αλαλέσζεο νλνκάησλ ρψξσλ (.gr) 

(domain) πξνο ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηηο ππ‟ αξηζ. Γ3/29/2004 θαη Α2/34/2011 πξνεγνχκελεο 

απνθάζεηο ηεο, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ επξψ (1.000,00) € ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ. θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, 

γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ πιεξσκή ηειψλ θαηαρψξεζεο θαη 

αλαλέσζεο νλνκάησλ ρψξσλ (.gr) (domain) πξνο ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, ζχκθσλα κε ην ππ‟ αξηζκ. 

16574/2012 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ζρεηηθφ 

γξακκάηην είζπξαμεο ηξαπέδεο. 

ΑΣΣICA BANK 

Αξηζ. Γξακκ. Δίζπξαμεο TT1226502209/21-9-2012 € 1.000.00 € 

 Κ.Α. 1899 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β96/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 552,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα 

δηθαζηηθά έμνδα . 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ    

θαηαβνιή πεληαθνζίσλ πελήληα δχν επξψ (552,00) € ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο 

γηα φζα θαηέβαιε γηα δηθαζηηθά έμνδα (ππφζεζε κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 581/2001 , πνπ αθνξά επηζηξνθή θαθέινπ θιπ), 

ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 16575/2012 έληαικα  πιεξσκήο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο.  

Κ.Α 894 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Aπνθ.Β97/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 517,10 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ, 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα έμνδα 

κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο απφ Αζήλα, έμνδα δηακνλήο θαη εθηφο 

έδξαο εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ θ. Παπαλαζηαζίνπ Γεψξγηνπ , 

Μέινπο ηεο Γ.Δ. ΣΔΔ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Γ.Δ. ζηηο 11/9 ,25/9 θαη 4/10/2012. 
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 Ζ Γ. Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Α1/20/2012 

πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή πεληαθνζίσλ δέθα 

επηά επξψ θαη δέθα ιεπηψλ (517,10) € ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ ΣΔΔ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα έμνδα 

κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο απφ Αζήλα, έμνδα δηακνλήο θαη εθηφο 

έδξαο εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ θ. Παπαλαζηαζίνπ Γεψξγηνπ, 

Μέινπο ηεο Γ.Δ. ΣΔΔ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Γ.Δ. ζηηο 11/9 ,25/9 θαη 4/10/2012, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

εκεξνιφγηα θίλεζεο θαη ηα ππ‟ αξηζ. 16564/16567/2012 εληάικαηα 

πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

 Παπαλαζηαζίνπ Γεψξγηνο  

 Μέινο Γ.Δ. ΣΔΔ  

 Α.Μ. ΣΔΔ 64196 

 Απφθαζε Γ.Δ.: Α1/20/2012 

 Μεηαθίλεζε: Αγξίλην -Αζήλα-Αγξίλην  Κηει (11-12/9/12)  46,10 € 

 Μεηαθίλεζε: Αγξίλην -Αζήλα-Αγξίλην  Κηει (25-26/9/12)        46,10 € 

 Μεηαθίλεζε: Αγξίλην -Αζήλα-Αγξίλην  Κηει (4-5/10/12)  46,10 € 

 Έμνδα δηακνλήο: 1βξ x 64,00 € +1βξ. x 76,80 €+ 

                                   1βξ. x70,00 €   210,80 € 

 Απνδεκίσζε εθηφο έδξαο: 3 εκ. x 56,00 €        168,00 € 

                  -------------- 

         χλνιν          517,10 € 

 Κ.Α.771,772 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β98/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 21,53 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

ζπλδξνκή ηνπ ΣΔΔ ζε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ (ζχλδεζε 

GPRS) γηα ην δηάζηεκα απφ 15/9/2012 έσο 31/12/2012.  

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή είθνζη ελφο επξψ θαη πελήληα ηξηψλ ιεπηψλ  (21,53)€ ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα  ηελ ζπλδξνκή ηνπ ΣΔΔ 

ζε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ (ζχλδεζε GPRS) γηα ην 

δηάζηεκα απφ 15/9/2012 έσο 31/12/2012, ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 

16566/2012 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

SPARTAN SECURITY-Υ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 

Δ.Π.Δ. 

Σηκνιφγην Νν 14545/8-10-2012                                       € 21,53 

(Καζ. αμία € 17,50 + 23% ΦΠΑ € 4,03= πλ € 21,53)  

Κ.Α.1899 
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      Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

Απνθ.Β99/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 43,17 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά εμήληα θαζεηψλ γηα ηελ καγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηηο 

ΓΔ ηνπ  ΣΔΔ.   

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ απφ 4/10/2012 πξνέγθξηζε ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο ηνπ ΣΔΔ, 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ζαξάληα ηξηψλ επξψ θαη δέθα επηά ιεπηψλ  

(43,17) € ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα 

Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα  ηελ αγνξά 

εμήληα θαζεηψλ γηα ηελ καγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηηο ΓΔ 

ηνπ  ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 16568/2012 έληαικα πιεξσκήο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

ΑΘΑΝ. ΜΠΑΥΑΡ-ΜΑΡ. ΜΠΑΥΑΡ Ο.Δ. 

Σηκνιφγην  

Νν 235/8-10-2012                                                          € 43,17 

(Καζ. αμία € 35,10 + 23% ΦΠΑ € 8,07= πλ € 43,17)  

Κ.Α.1899 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β100/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 100,22 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά μπιείαο γηα ηελ θαηαζθεπή ξάκπαο ζην ΣΔΔ 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ απφ 04/10/212 πξνέγθξηζε ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο ηνπ ΣΔΔ, 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή εθαηφ επξψ θαη είθνζη δχν ιεπηψλ (100,22) € 

ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά μπιείαο γηα 

ηελ θαηαζθεπή ξάκπαο ζην ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 16571/2012 

έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

ΓΑΒΡΗΖΛ Δ. ΗΧΑΝΝΖ  

Σηκνιφγην Νν 490/15-10-2012                                          € 100,22 

(Καζ. αμία € 81,48 + 23% ΦΠΑ € 18,74= πλ € 100,22)  

Κ.Α.1899 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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Απνθ.Β101/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 214,70 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά ελφο ζηεθάλνπ γηα ην ΣΔΔ.   

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ απφ 27/09/2012 πξνέγθξηζε ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο ηνπ ΣΔΔ, 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή δηαθνζίσλ δέθα ηεζζάξσλ επξψ θαη  

εβδνκήληα ιεπηψλ (214,70)€ ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα 

θαηέβαιε γηα  ηελ αγνξά ελφο ζηεθάλνπ γηα ην ΣΔΔ ( θεδεία Β. 

Ακπαθνχκθηλ), ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 16572/2012 έληαικα 

πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΓΖΜ. ΗΧΑΝΝΑ ΑΝΘΟΠΧΛΔΗΟ 

Σηκνιφγην 

Νν 6656/27-09-2012                                             € 214,70 

(Καζ. αμία € 190,00 + 13% ΦΠΑ € 24,70= πλ € 214,70)  

Κ.Α.1899 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

Απνθ.Β102/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 100,01 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά ελφο ζηεθάλνπ γηα ην ΣΔΔ.   

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ απφ 23/10/2012 πξνέγθξηζε ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο ηνπ ΣΔΔ, 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή εθαηφ επξψ θαη ελφο ιεπηψλ (100,01)€ ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα γηα ηελ αγνξά ελφο 

ζηεθάλνπ γηα ην ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 16573/2012 έληαικα 

πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΓΖΜ. ΗΧΑΝΝΑ ΑΝΘΟΠΧΛΔΗΟ 

Σηκνιφγην Νν 10755/12-10-2012                                      € 100,01 

(Καζ. αμία € 88,50 + 13% ΦΠΑ € 11,51= πλ €100,01)  

Κ.Α.1899 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

Απνθ.Β103/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 118,62 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα 

ζπκπιεξσκαηηθέο εηζθνξέο Γηθεγφξσλ ΣΔΔ ζην Σακείν Πξνλνίαο   

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή εθαηφλ δεθανθηψ επξψ θαη εμήληα δχν ιεπηψλ  (118,62) € 

ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα ζπκπιεξσκαηηθέο 

εηζθνξέο Γηθεγφξσλ ΣΔΔ ζην Σακείν Πξνλνίαο, ζχκθσλα κε ηα 
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ππ‟αξηζ. 16576 θαη 16580/2012 εληάικαηα πιεξσκήο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο.  

Κ.Α. 411β 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β104/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 7.601,92 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ, 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ -  Κεληξηθά 

Γξαθεία, Νίθεο 4, γηα ην δηάζηεκα απφ 21/09/2012 κέρξη  24/10/2012 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή επηά ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ελφο επξψ θαη ελελήληα δχν 

ιεπηψλ (7.601,92) € ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ 

Σ.Δ.Δ. θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ εμφθιεζε 

ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ - Κεληξηθά Γξαθεία, 

Νίθεο 4, γηα ην δηάζηεκα απφ 21/09/2012 κέρξη  24/10/2012, 

ζχκθσλα κε ην ππ‟ αξηζ. 16613/2012 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο. 

 Κ.Α. 842 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β105/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 297,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ, 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ – Ηδηνθηεζίαο ΣΔΔ, Γεκνθξαηίαο 42, Π. 

Φπρηθφ, γηα ην δηάζηεκα απφ 09/08/2012 κέρξη 08/10/2012 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή δηαθνζίσλ ελελήληα επηά επξψ (297,00)€ ζηε δηαρεηξίζηξηα 

ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ. θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ 

Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα 

θαηέβαιε γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ ΓΔΖ - Ηδηνθηεζίαο ΣΔΔ, 

Γεκνθξαηίαο 42, Π. Φπρηθφ, γηα ην δηάζηεκα απφ 09/08/2012 κέρξη 

08/10/2012, ζχκθσλα κε ην ππ‟ αξηζ. 16604/2012 έληαικα πιεξσκήο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 

 Κ.Α. 842 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β106/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 223,30 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 
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πιεξσκή ινγαξηαζκνχ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ην δηάζηεκα απφ 

13/09/2012 κέρξη 12/10/2012.  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Α1/43/2010 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, πνπ αθνξά 

ηελ πιεξσκή κεληαίσλ ινγαξηαζκψλ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 13/09/2012 κέρξη 12/10/2012, εγθξίλεη 

ηελ θαηαβνιή δηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα ιεπηψλ 

(223,30) € ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα 

Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε, ζχκθσλα 

κε ην ππ‟αξηζ. 16610 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. 

Αξηζ. ινγαξηαζκνχ 00008859651020/13.10.2012  223,30 €   

Κ.Α.1899  

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β107/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 398,52 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

ζπλδξνκή ηνπ ΣΔΔ ζε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ & GPRS 

γηα ην έηνο 2013 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ηξηαθνζίσλ ελελήληα νθηψ επξψ θαη πελήληα δχν ιεπηψλ   

(398,52)€ ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα 

Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα φζα θαηέβαιε γηα  ηελ ζπλδξνκή 

ηνπ ΣΔΔ ζε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ & GPRS γηα ην έηνο 

2013, ζχκθσλα κε ηα ππ‟αξηζ. 16631/16632/2012 εληάικαηα 

πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο.  

SPARTAN SECURITY-Υ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 

Δ.Π.Δ. 

Σηκνιφγηα     

Νν 14859/27-11-2012                                           € 236,16 

Νν 14860/27-11-2012                                       € 162,36 

              

            πλ. € 398,52  

(Καζ. αμία € 324,00 + 23% ΦΠΑ € 74,52= πλ € 398,52)  

Κ.Α.1899 

      Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΏΝ 

 

Απνθ.Β108/30/2012 Έγθξηζε  θαηαβνιήο 16.272,90 € ζηελ GLOBE ONE Δ.Π.Δ γηα ηε                                  

αλάζεζε έξγνπ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΣΔΔ.                                                                       

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε  ηεο Τπεξεζίαο θαη έρνληαο  

ππφςε  ηεο,  ηελ ππ‟αξηζκ. A3/37/2011 απφθαζή ηεο πνπ αθνξά ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΣΔΔ, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

ησλ δέθα έμη ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα δχν επξψ θαη ελελήληα 

ιεπηψλ (16.272,90) € ζηελ GLOBE ONE Δ.Π.Δ, αξαληαπφξνπ 25-

27, Σ.Κ. 111 44 Αζήλα, γηα ηελ παξαπάλσ δαπάλε , ζχκθσλα κε ην 

ππ‟αξηζ. 2315/19-4-2012 ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ. 

(Καζ. αμία  € 13.230,00+ 23%ΦΠΑ € 3.042,90 = πλ € 16.272,90)  

Κ.Α. 9749 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β109/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 9.348,00 €  ζηελ FORTHnet Α.Δ. γηα ηελ  

πιεξσκή πάγησλ ηειψλ  ζπλδέζεσλ δηαθφξσλ θφκβσλ ηεο Σξάπεδαο 

Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ  γηα ην δηάζηεκα απφ 25/09/2012 έσο 

24.11.2012                                                                                  

Ζ Γ. Δπηηξνπή  κεηά απφ   εηζήγεζε   ηεο   Τπεξεζίαο    θαη    έρνληαο  

ππφςηλ  ηεο  ηηο ππ‟αξηζκ  Β10/14/2004 ,   Β/10/2/2005 , 

Β/9/15/2005    απνθάζεηο  πνπ αθνξνχλ  ηελ  αλαβάζκηζε θαη 

αλαλέσζε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο  ηεο Σξάπεδαο  

Πιεξνθνξηψλ ηελ ππ‟ αξηζκ Β6/25/2005 απφθαζε πνπ αθνξά ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ  Γξακκψλ  Γηαζχλδεζεο  ηνπ ΣΔΔ (Σξάπεδα 

Πιεξνθνξηψλ ) κε ηα Πεξηθ. Σκήκαηα  θαη ην δηαδίθηπν θαζψο θαη 

ηελ Α4/3/2012 απφθαζε παξάηαζεο γηα έλα έηνο (1) ηεο παξαπάλσ 

παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ , εγθξίλεη ηελ ελλέα ρηιηάδσλ 

ηξηαθνζίσλ ζαξάληα νθηψ επξψ ( 9.348,00 ) € ζηελ FORTHnet Α.Δ. 

Διιεληθή  Δηαηξεία  Σειεπηθνηλσληψλ    &  Σειεκαηηθψλ  Δθαξκνγψλ 

, Αηζηδψλ 4 ΣΚ 176 71 Καιιηζέα, γηα ηελ πιεξσκή πάγησλ ηειψλ 

ζπλδέζεσλ  θφκβσλ  ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ γηα ην 

δηάζηεκα απφ 25/09/2012 έσο 24.11.2012 ζχκθσλα κε ην ππ‟αξ 

0461226/27.09.2012 ηηκνιφγην θαη ηελ απφ 25/01/2012 ζχκβαζε . 

(Καζ.αμία   7.600,00 € + 23%ΦΠΑ 1.748,00 € = πλ 9.348,00 € )  

Κ.Α. 9749 

         Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ. Β110/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 246,00 €  ζηελ  ΓΖΑΜΑΡ Σερληθή Δκπνξηθή γηα 

ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Computer Room 
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ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ  γηα ην δηάζηεκα απφ 01/09/2012 έσο 

31/10/2012  γηα ην ΣΔΔ.                                                         

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε  ηεο Τπεξεζίαο θαη  έρνληαο  

ππφςε ηεο  ηελ ππ‟ αξηζκ Α1/27/2011 απφθαζή ηεο πνπ αθνξά ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε ησλ  θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή δηαθνζίσλ ζαξάληα έμη επξψ (246,00) €  ζηελ  ΓΖΑΜΑΡ 

Σερληθή Δκπνξηθή,  Κέαο 22 Μειίζζηα ΣΚ 151 27, γηα ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε  ζην θιηκαηηζηηθφ ηνπ Computer Room ηεο Σξάπεδαο 

Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζ. 3064/30.10.2012 

ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ  

 

(Καζ. αμία € 200,00 + 23%ΦΠΑ € 46,00 = πλ € 246,00)  

Κ.Α. 9749 

          Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ θαη ν π. 

Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

ΔΠΗΣΡΟΦΔ (Αχρεωστήτως εισπραχθέντα) 

 

Απνθ. Β111/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 373,18 € ζην Γηπι. Μεραληθφ θ. Kανχξε 

Γεψξγην σο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ.                                                                                    

Ζ  Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο:   

α) ηελ απφ 13/7/2012 αίηεζε ηνπ Γηπι. Μερ/θνπ θ. Γεσξγίνπ Κανχξε 

γηα επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ησλ 373,18 € απφ πνζνζηά 2% ππέξ ΣΔΔ 

ακνηβήο επίβιεςεο έξγνπ, ην νπνίν δελ εθηειέζηεθε θαη 

β) ην ππ‟ αξηζκ. 125966/11-7-2011 Απφδ. Δίζπξαμεο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο ,   

γ) Καηάζηαζε ακνηβψλ κειέηεο-επίβιεςεο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη 

ην πνζφ θαζψο θαη Δληνιή Πιεξσκήο ζηηο 8/7/2011 

δ)βεβαίσζε επηζηξνθήο ηνπ πνζνχ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 

ηκήκαηνο εζφδσλ ζηηο  13/11/2012 

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ησλ ηξηαθνζίσλ εβδνκήληα ηξηψλ  € θαη δέθα 

νθηψ ιεπηψλ (373,18) € ζην Γηπι. Μεραληθφ θ. Γεψξγην Κανχξε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, Α.Μ. ΣΔΔ: 61296, σο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ.   

Κ.Α. 3199. 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β112/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 258,00 € ζηoλ θ. Κνπινχθε Παλαγηψηε, σο 

αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ.                                                                                    
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Ζ  Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο  θαη  έρνληαο 

ππφςε ηεο:   

α) ηελ απφ 30-10-2012 αίηεζε ηνπ Γηπι. Μεραληθνχ θ. Κνπινχθε 

Παλαγηψηε γηα επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ησλ 258,00 €   πνπ πιήξσζε εθ 

παξαδξνκήο γηα ηελ αλαλέσζή  ηεο ζπλδξνκήο ζηελ Σξάπεδα 

Πιεξνθνξηψλ , 

β) Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ κε αξηζκ.282540/28-9-

2012 θαη 

γ) ηελ απφ 30-10-2012 βεβαίσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Δζφδσλ – πλδξνκψλ ηνπ ΣΔΔ, φηη πξέπεη λα επηζηξαθεί ην πνζφ ησλ 

258,00 € ζηνλ αηηνχληα, θαζψο πιήξσζε εθ παξαδξνκήο ηελ 

αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ζηε Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ,  

εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή δηαθνζίσλ πελήληα νθηψ € (258,00) € ζην 

Γηπι. Μεραληθφ θ. Κνπινχθε Παλαγηψηε  ηνπ Αλαζηαζίνπ ΑΜ ΣΔΔ: 

56402, σο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ.   

Κ.Α. 3199. 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

 

ΓΗΚΑΣΗΚΑ 

 

Απνθ. Β113/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.483,71 € ζηνλ θ. Ζιία Γαλσηή ηνπ ππξίδσλνο, 

δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΣΔΔ.                                                            

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ηξηψλ € θαη εβδνκήληα 

ελφο ιεπηψλ  (2.483,71) € ζηνλ θ. Ζιία Γαλσηή ηνπ ππξίδσλνο, Δκκ. 

Μπελάθε 18, Αζήλα, δηθαζηηθφ επηκειεηή, ΑΦΜ 102552708, ΓΟΤ 

Α΄Αζελψλ, γηα επηδφζεηο εγγξάθσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:          2.019,30 € 

ΦΠΑ 23%:        464,41 € 

χλνιν:          2.483,71 € 

Κ.Α. 896 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β114/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 115,62 € ζηνλ Γεκήηξην Σξηαληαθχιινπ ηνπ 

Ζιία, δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ΣΔΔ.                                                                 
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Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή εθαηφλ δέθα πέληε € θαη εμήληα δχν ιεπηψλ  (115,62) € 

ζηνλ Γεκήηξην Σξηαληαθχιινπ ηνπ Ζιία, δηθαζηηθφ επηκειεηή 

Αηαιάληεο Λνθξίδαο,  θάηνηθν Αηαιάληεο Λνθξίδαο, ΑΦΜ 

042192751, ΓΟΤ Αηαιάληεο, γηα ακνηβή θαη δαπάλεο  επηδφζεσλ 

δηθνγξάθσλ ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:            94,00 € 

ΦΠΑ 23%:       21,62 € 

χλνιν:          115,62 € 

Κ.Α. 896 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ. Β115/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 84.25 € ζηoλ θ. Υξήζην Κνπγηνχθα ηνπ Αλδξέα, 

δηθαζηηθφ επηκειεηή Ναππιίνπ, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                   

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή νγδφληα ηεζζάξσλ € θαη είθνζη πέληε ιεπηψλ  (84,25) € 

ζηνλ θ. Υξήζην Κνπγηνχθα ηνπ Αλδξέα,  Ακπκψλεο 23, Ναχπιην, 

δηθαζηηθφ επηκειεηή, ΑΦΜ 056328196, ΓΤΟ Ναππιίνπ, γηα 

επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ην ππ‟ αξηζκ. 1912/14-12-2011  Γ.Π.Τ. 

Ακνηβή:          68,50  € 

ΦΠΑ 23%:      15,75 € 

χλνιν:           84,25 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β116/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 495.95 € ζηoλ θ. Νηθφιαν Αλδξηθφπνπιν ηνπ 

Παλαγή, δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                   

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ηεηξαθνζίσλ ελελήληα πέληε €  θαη ελελήληα πέληε ιεπηψλ  

(495,95) €  ζηνλ θ. Νηθφιαν Αλδξηθφπνπιν ηνπ Παλαγή, 

Θεκηζηνθιένπο  1, Αζήλα, δηθαζηηθφ επηκειεηή, ΑΦΜ 067186400, 

ΓΟΤ Α΄Αζελψλ, γηα ακνηβή θαη δαπάλεο  επηδφζεσλ δηθνγξάθσλ ηνπ 

Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:            403,21€ 

ΦΠΑ 23%:         92,74€ 
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χλνιν:           495,95 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β117/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 421.89 € ζηνλ Γεψξγην Λεθέα, Γηθεγφξν 

Παηξψλ, γηα άζθεζε αγσγήο & έθεζεο θαζψο θαη παξάζηαζε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ηεηξαθνζίσλ είθνζη ελφο  € θαη νγδφληα ελλέα ιεπηψλ  

(421,89 €)  ζηνλ Γεψξγην Λεθέα ηνπ Διεπζεξίνπ, Γηθεγφξν Παηξψλ, 

Καλάξε 62, Πάηξα,  ΑΦΜ 067671373, ΓΟY Β΄ Παηξψλ, γηα άζθεζε 

αγσγήο & παξάζηαζε ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Παηξψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ,  θαηά ηεο Μαξίαο Φξεκεληίηε 

θαζψο θαη γηα άζθεζε έθεζεο. 

Ακνηβή:          343,00 € 

ΦΠΑ 23%:       78,89 € 

χλνιν:          421,89 €  

Κ.Α. 411α 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β118/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 252,52 € ζηνλ Υξήζην Καθνζίκν, Γηθεγφξν 

Ησαλλίλσλ, γηα άζθεζε αγσγήο & παξάζηαζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΣΔΔ.                                                                

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή δηαθνζίσλ πελήληα δχν επξψ & πελήληα δχν ιεπηψλ  

(252,52 €) ζηνλ Υξήζην Καθνζίκν, Γηθεγφξν Ησαλλίλσλ, νδφο 

Ππξζηλέιια, αξ. 16, Ησάλληλα, ΑΦΜ 041698395, ΓΟY Α΄ Ησαλλίλσλ, 

γηα ακνηβή άζθεζεο αγσγήο & έμνδα παξάζηαζεο ελψπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Ησαλλίλσλ  ζηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ ΣΔΔ, σο 

ππνθαηάζηαηνπ ηνπ Μεραληθνχ Α. Βξφζγνπ θαηά ηνπ Α. Πξνδξφκνπ. 

Ακνηβή:                           86,27 € (άλεπ ΦΠΑ) 

Ακνηβή:                         166,25 € (άλεπ ΦΠΑ)      

                χλνιν:                         252,52 €  

Κ.Α.411α  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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Απνθ.Β119/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 719,46  € ζηελ Υαξά (Υαξίθιεηα) Πιεπξάθε ηνπ 

Μηραήι, Γηθεγφξν Ζξαθιείνπ Κξήηεο, γηα άζθεζε αγσγήο & 

παξάζηαζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή επηαθνζίσλ δέθα ελλέα  € θαη ζαξάληα έμε ιεπηψλ (719,46 

€)  ζηελ Υαξά (Υαξίθιεηα) Πιεπξάθε ηνπ Μηραήι, Γηθεγφξν 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο,  Λ. Γηθαηνζχλεο 53,  ΑΦΜ 037540847, ΓΟΤ Α΄ 

Ζξαθιείνπ, γηα άζθεζε αγσγήο & παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Ζξαθιείνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ σο ππνθαηάζηαηνπ 

ηνπ Μεραληθνχ Ησάλλε Γεσξγηάδε θαηά ηεο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΔ», ζχκθσλα κε ζπλ/λα δηθαηνινγεηηθά.  

Ακνηβή:            102,00 € (άλεπ ΦΠΑ) 

Ακνηβή:            502,00 € 

ΦΠΑ 23%:       115,46 € 

χλνιν:            719,46 €  

Κ.Α.411α  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β120/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 228,75 € ζηνλ Απφζηνιν Σάζζε, Γηθεγφξν 

Πξέβεδαο, γηα άζθεζε αγσγήο & παξάζηαζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΣΔΔ.                                                                 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή δηαθνζίσλ είθνζη νθηψ επξψ & εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ  

(228,75 €) ζηνλ Απφζηνιν Σάζζε ηνπ Αλ, Γηθεγφξν Πξέβεδαο, νδφο 

πειηάδνπ, αξ. 16, Πξέβεδα, ΑΦΜ 046179062, ΓΟY Πξέβεδαο, γηα 

ακνηβή άζθεζεο αγσγήο & έμνδα παξάζηαζεο ελψπηνλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Πξέβεδαο ζηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο ηνπ ΣΔΔ, σο 

ππνθαηάζηαηνπ ηνπ Μεραληθνχ Λ. Πνπηέηζε θαηά ηνπ Λ. Βνληίηζνπ. 

Ακνηβή:                          128,44 € 

ΦΠΑ 23%:                       29,44 € 

Ακνηβή:                            64,08 € (άλεπ ΦΠΑ)      

Αγσγφζεκν:                       7,23 € 

                χλνιν:                          228,75 €  

Κ.Α. 411α 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β121/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 56.58 € ζηελ θα. Κπξηαθή Μαξαδάθε ηνπ 

Αλησλίνπ, δηθαζηηθή επηκειήηξηα, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                
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Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή πελήληα έμε € θαη πελήληα νθηψ ιεπηψλ  (56,58) € ζηελ θα. 

Κπξηαθή Μαξαδάθε ηνπ Αλησλίνπ, δηθαζηηθή επηκειήηξηα Ζξαθιείνπ 

Κξήηεο, θαηνίθνπ Ζξαθιείνπ, Ρνχζνπ Υνχξδνπ 4,ΑΦΜ 074530401, 

ΓΟΤ Β΄ Ζξαθιείνπ, γηα ακνηβή επίδνζεο δηθαζηηθψλ εγγξάθσλ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 

Ακνηβή:             46,00 € 

ΦΠΑ 23%:        10,58 € 

χλνιν:             56,58 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β122/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 35,14 € ζηνλ θ. ηέθαλν ππξφπνπιν ηνπ 

ηαχξνπ, δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                              

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ηξηάληα πέληε € θαη δέθα ηεζζάξσλ  ιεπηψλ  (35,14) € ζηνλ 

θ. ηέθαλν ππξφπνπιν ηνπ ηαχξνπ, Σδαβέια 14, Σξίθαια, 

δηθαζηηθφ επηκειεηή, ΑΦΜ 026527819, ΓΟΤ Σξηθάισλ, γηα 

επηδφζεηο δηθνγξάθσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 

Ακνηβή:          28,57 € 

ΦΠΑ 23%:       6,57 € 

χλνιν:         35,14 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β123/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 65.19 € ζηελ θα. Κπξηαθή Μαξαδάθε ηνπ 

Αλησλίνπ, δηθαζηηθή επηκειήηξηα, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή εμήληα πέληε επξψ θαη δέθα ελλέα ιεπηψλ  (65,19) € ζηελ 

θα. Κπξηαθή Μαξαδάθε ηνπ Αλησλίνπ, δηθαζηηθή επηκειήηξηα 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο, θαηνίθνπ Ζξαθιείνπ, Ρνχζνπ Υνχξδνπ 4,ΑΦΜ 

074530401, ΓΟΤ Β΄ Ζξαθιείνπ, γηα ακνηβή επίδνζεο δηθαζηηθψλ 

εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:             53,00 € 

ΦΠΑ 23%:        12,19 € 
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χλνιν:            65,19 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ. Β124/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 73.15 € ζηνλ θ. Νηθφιαν Αλδξηθφπνπιν ηνπ 

Παλαγή, δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή εβδνκήληα ηξηψλ επξψ θαη δέθα πέληε ιεπηψλ  (73,15) €  

ζηνλ θ. Νηθφιαν Αλδξηθφπνπιν ηνπ Παλαγή, Θεκηζηνθιένπο  1, 

Αζήλα, δηθαζηηθφ επηκειεηή, ΑΦΜ 067186400, ΓΟΤ Α΄Αζελψλ, γηα 

ακνηβή θαη δαπάλεο  επηδφζεσλ δηθνγξάθσλ ηνπ Γξαθείνπ 

Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:            59,47 € 

ΦΠΑ 23%:       13,68 € 

χλνιν:            73,15 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

Απνθ. Β125/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 73.55 € ζηνλ θ. Νηθφιαν Αλδξηθφπνπιν ηνπ 

Παλαγή, δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή εβδνκήληα ηξηψλ επξψ  θαη πελήληα πέληε ιεπηψλ  (73,55) 

€  ζηνλ θ. Νηθφιαν Αλδξηθφπνπιν ηνπ Παλαγή, Θεκηζηνθιένπο  1, 

Αζήλα, δηθαζηηθφ επηκειεηή, ΑΦΜ 067186400, ΓΟΤ Α΄Αζελψλ, γηα 

ακνηβή θαη δαπάλεο  επηδφζεσλ δηθνγξάθσλ ηνπ Γξαθείνπ 

Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:            59,80 € 

ΦΠΑ 23%:       13,55 € 

χλνιν:            73,55 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ. Β126/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 56,58 € ζηνλ Θενθάλε Παπαδηά ηνπ Αζαλαζίνπ, 

δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΣΔΔ.                                                                  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή πελήληα έμε επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηψλ  (56,58 €) ζηνλ 
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Θενθάλε Παπαδηά ηνπ Αζαλαζίνπ, δηθαζηηθφ επηκειεηή Πξεβέδεο,  

θάηνηθν Πξεβέδεο, νδφο Δι. Βεληδέινπ & Κνινβνχ 1, ΑΦΜ 

041790661, ΓΟΤ Πξεβέδεο, γηα ακνηβή θαη δαπάλεο  επηδφζεσλ 

δηθνγξάθσλ ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:            46,00 € 

ΦΠΑ 23%:       10,58 € 

χλνιν:            56,58 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ. Β127/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 28,29 € ζηελ θα. Αλαζηαζία Γξαθάθε ηνπ 

Φσηίνπ, δηθαζηηθή επηκειήηξηα, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή είθνζη νθηψ επξψ θαη είθνζη ελλέα ιεπηψλ  (28,29 €) ζηελ 

θα. Αλαζηαζία Γξαθάθε ηνπ Φσηίνπ, δηθαζηηθή επηκειήηξηα 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, θαηνίθνπ Αζελψλ, Πεηξαηψο1,  ΑΦΜ 

076593131, ΓΟΤ Α΄ Αζελψλ, γηα ακνηβή επίδνζεο δηθαζηηθήο  

απφθαζεο ζηνλ θ. Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ,   ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:             23,00 € 

ΦΠΑ 23%:          5,29 € 

χλνιν:             28,29 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β128/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 228,09 € ζηνλ θ. Ησάλλε Ννχιε ηνπ Γεκεηξίνπ, 

δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΣΔΔ.                                                                  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή δηαθνζίσλ είθνζη νθηψ επξψ θαη ελλέα  ιεπηψλ  (228,09) € 

ζηνλ θ. Ησάλλε Ννχιε ηνπ Γεκεηξίνπ, Απειινχ 4, Αζήλα, δηθαζηηθφ 

επηκειεηή, ΑΦΜ 039262802, ΓΟΤ Α΄Αζελψλ, γηα επηδφζεηο 

δηθνγξάθσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:          185,44 € 

ΦΠΑ 23%:       42,65 € 

χλνιν:          228,09 € 

Κ.Α.896  
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          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β129/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 46.49 € ζηνλ θ. Ησάλλε Ννχιε ηνπ Γεκεηξίνπ, 

δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΣΔΔ.                                                                  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ζαξάληα έμε  επξψ θαη ζαξάληα ελλέα  ιεπηψλ  (46,49) € 

ζηνλ θ. Ησάλλε Ννχιε ηνπ Γεκεηξίνπ, Απειινχ 4, Αζήλα, δηθαζηηθφ 

επηκειεηή, ΑΦΜ 039262802, ΓΟΤ Α΄Αζελψλ, γηα επηδφζεηο 

δηθνγξάθσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:          37,80 € 

ΦΠΑ 23%:       8,69 € 

χλνιν:          46,49 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

Απνθ.Β130/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 36,90 € ζηνλ Παλαγηψηε Σδέλε ηνπ Δπαγγέινπ, 

δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΣΔΔ.                                                                    

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ηξηάληα έμε επξψ θαη ελελήληα ιεπηψλ  (36,90) € ζηνλ 

Παλαγηψηε Σδέλε ηνπ Δπαγγέινπ, δηθαζηηθφ επηκειεηή Καξχζηνπ 

Δπβνίαο,  θάηνηθν Καξχζηνπ, νδφο Γηνλπζίνπ 133, ΑΦΜ 059729282, 

ΓΟΤ Καξχζηνπ, γηα ακνηβή θαη δαπάλεο  επηδφζεσλ δηθνγξάθσλ ηνπ 

Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:            30,00 € 

ΦΠΑ 23%:         6,90 € 

χλνιν:            36,90 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β131/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 345.00 € ζηνλ θ. Παλαγηψηε Πνιηηφπνπιν ηνπ 

Υαξαιάκπνπο, δηθαζηηθφ επηκειεηή  Πξσηνδηθείνπ Ζιείαο, γηα 

επηδφζεηο δηθαζηηθψλ εγγξάθσλ πνπ έθαλε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                   

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ηξηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε  € (345,00) € ζηνλ θ.  

Παλαγηψηε Πνιηηφπνπιν ηνπ Υαξαιάκπνπο, δηθαζηηθφ επηκειεηή 



89 
 

Πξσηνδηθείνπ Ζιείαο, θαηνίθνπ Πχξγνπ Ζιείαο, νδφο Μηανχιε, αξ. 

3, ΑΦΜ 042427199, ΓΟΤ Πχξγνπ,  γηα επηδφζεηο δηθαζηηθψλ 

εγγξάθσλ ζχκθσλα κε ζπλ/λε θαηάζηαζε δηθαησκάησλ. 

Ακνηβή:          345,00 € (άλεπ ΦΠΑ) 

χλνιν:          345,00 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

 

Απνθ.Β132/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 761.99 € ζηνλ θ. Νηθφιαν Αλδξηθφπνπιν ηνπ 

Παλαγή, δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                   

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή επηαθνζίσλ εμήληα ελφο επξψ θαη ελελήληα ελλέα ιεπηψλ  

(761,99) €  ζηνλ θ. Νηθφιαν Αλδξηθφπνπιν ηνπ Παλαγή, 

Θεκηζηνθιένπο  1, Αζήλα, δηθαζηηθφ επηκειεηή, ΑΦΜ 067186400, 

ΓΟΤ Α΄Αζελψλ, γηα ακνηβή θαη δαπάλεο  επηδφζεσλ δηθνγξάθσλ ηνπ 

Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:            619,50 € 

ΦΠΑ 23%:       142,49 € 

χλνιν:           761,99 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β133/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 113,16 € ζηνλ θ. Ρνπκαλά Νηθφιαν  ηνπ 

Γεκεηξίνπ , δηθαζηηθφ επηκειεηή, γηα επηδφζεηο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.                                                                  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή εθαηφλ δέθα ηξηψλ επξψ θαη δέθα έμη ιεπηψλ  (113,16) €  

ζηνλ θ. Ρνπκαλά Νηθφιαν  ηνπ Γεκεηξίνπ, Εσνδ. Πεγήο 12-14 

Αζήλα ΣΚ 106 81, δηθαζηηθφ επηκειεηή, ΑΦΜ 042386430, ΓΟΤ 

Γ΄Αζελψλ, γηα ακνηβή θαη δαπάλεο  επηδφζεσλ δηθνγξάθσλ ηνπ  ΣΔΔ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Ακνηβή:            92,00 € 

ΦΠΑ 23%:       21,16 € 

χλνιν:            113,16 € 

Κ.Α.896  

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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Απνθ.Β134/30/2012  Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.500,60 € ζηνλ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΔΦΑΝΑΚΟ-

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΧΝ γηα 

ηελ ζχληαμε ηεο ππ‟ αξηζ. 37.771/2012 ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο 

γηα ην ΣΔΔ  

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε  ηεο  Τπεξεζίαο, εγθξίλεη ηελ 

θαηαβνιή ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ   (1.500,60) €  

ζηνλ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΔΦΑΝΑΚΟ-ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΗΟΝΤΗΟΤ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΧΝ , Οκήξνπ 24 , ΣΚ 106 72 Αζήλα 

γηα ηελ ζχληαμε ηεο ππ‟ αξηζ. 37.771/2012 ζπκβνιαηνγξαθηθήο 

πξάμεο γηα ην ΣΔΔ , ζχκθσλα κε ηελ ππ ‟ αξηζ  2786/19.11.2012 

απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ 

(Καζ. Αμία 1.220,00 € + 23% ΦΠΑ 280,60 € = πλ. 1.500,60 € ) 

Κ.Α.896  

          Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β135/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο  21.374,96 € ζηνλ θ. Γεψξγην Νηθνιάνπ, 

δηθεγφξν, γηα ζχληαμε θαη θαηάζεζε αγσγήο , παξάζηαζε ζε 

πξνζθπγή θαη  ζχληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλεκάησλ θαη ηξείο 

παξαζηάζεηο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Σξηπφιεσο                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ζ Γ. Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε φηη 1) o δηθεγφξνο θνο  Γεψξγηνο 

Νηθνιάνπ αλέιαβε ηηο παξαθάησ δηεθδηθήζεηο ακνηβψλ ζε 

ππνθαηάζηαζε κειψλ ηνπ ΣΔΔ  α) ηελ απφ 31/5/2006 αγσγή-

πξνζθπγή ηνπ Σ.Δ.Δ. (Υ. Μαξαβέαο θαη πλεξγάηεο Δ.Δ. , Γ.  

Μαξαβέαο θαη πλεξγάηεο Δ.Δ. θαη  Κσλζηαληίλνπ Φέζηα ) θαηά 

Γήκνπ Ναππιίνπ (εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 

Σξηπφιεσο 75/2011) β) παξάζηαζε ζε πξνζθπγή ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνηθήζεσο Αξγνιίδνο θαηά ΣΔΔ (εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Σξηπφιεσο 88/2011) θαη γ) ζχληαμε θαη 

θαηάζεζε αγσγήο (αξηζκ θαηαζ. 21/2011), ζχληαμε θαη θαηάζεζε 

ππνκλεκάησλ θαη δχν παξαζηάζεηο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 

Σξηπφιεσο ζηελ ππφζεζε ΣΔΔ  θαηά ΓΖΜΟΤ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 2) ν 

δηθεγφξνο θ. Γεψξγηνο Νηθνιάνπ ππέβαιε ζην ΣΔΔ πνζφ ακνηβήο  

21.374,96 € καδί κε ηελ ζρεηηθή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ αξηζκ 

1401/01-07-2011 πνπ αθνξά ζηηο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο  ηνπ  γηα  

ηελ ζχληαμε θαη θαηάζεζε αγσγήο, ζχληαμε θαη θαηάζεζε 

ππνκλεκάησλ θαη δχν παξαζηάζεηο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 

Σξηπφιεσο ζηελ ππφζεζε ΣΔΔ  θαηά ΓΖΜΟΤ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

 3) ηελ ζεκεξηλή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε  

 4) ηελ ππ‟ αξηζ. πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 40539/27.11.2012 επηζηνιή ηνπ 

δηθεγφξνπ θ.   Γεσξγίνπ Νηθνιάνπ  κε ηελ νπνία απνδέρεηαη πξφηαζε 

ηνπ ΣΔΔ γηα ζπκςεθηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θαη γηα ηηο ηξεηο  σο 
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άλσ ππφζεζεο κε ην ζπλνιηθφ πνζφ 21.374,96 € γηα ην νπνίν ήδε 

εμέδσζε ηελ 1401/01-07-2011 απφδεημε , απνθαζίδεη ην ζπκςεθηζκφ 

ησλ απαηηήζεσλ   ηνπ   δηθεγφξνπ    θ  Γεσξγίνπ  Νηθνιάνπ ,  Ακαιίαο  

24, ΣΚ 21100 Ναχπιην θαη εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή  είθνζη κία 

ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ επξψ θαη ελελήληα έμη 

ιεπηψλ (21.374,96) €  ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά  

Ακνηβή:          17.378,02 € 

ΦΠΑ 23%:       3.996,94 € 

χλνιν:          21.374,96 € 

Κ.Α. 411β. 

          Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

ΤΝΓΡΟΜΔ 

 

Απνθ.Β136/30/2012 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.574,00 €   

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έρνληαο 

ππφςε α) ηελ ππ‟ αξηζκ. Α39/33/2007 απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ 

γηα άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο γηα ηελ πιεξσκή 

πλδξνκψλ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ινηπέο 

ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ θαη β) ην κε αξ. πξση. ΣΔΔ 

38699/31.10.12 έγγξαθν ηεο European Federation of National 

Engineering Associations - FEANI (Δπξσπατθή  Οκνζπνλδία 

Μεραληθψλ), εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ πεληαθνζίσλ εβδνκήληα 

ηεζζάξσλ επξψ (1.574,00€) (1.540,00 € + 34,00€ πξνκήζεηα  

Σξάπεδαο) γηα ηελ πιεξσκή ηίηισλ Eur-Ing ηνπ ΣΔΔ ζηελ 

Οκνζπνλδία γηα ην έηνο 2012.      

Κ.Α. 2511α 

         Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

ΑΜΟΗΒΔ 

 

Απνθ.Β137/30/2012 Έγθξηζε  θαηαβνιήο  Δπξψ  20.295,00 €         

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ηεο : 

1) ηελ  ππ΄ αξηζ. Α28/16/2012 Απφθαζε  κε ηελ νπνία αλέζεζε ζηνλ 

θν Αιέμαλδξν Επκπίδε επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  , ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 

4 (θνπφο ηνπ ΣΔΔ) ηνπ Π.Γ. ηεο 27.11/14.12.1926 <<Πεξί  

θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο ηνπ ΣΔΔ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ 

>>  , „φπσο  αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1486/1984 θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3982/2011, 
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αλαινγηζηηθή κειέηε ηνπ Κιάδνπ Τγείαο Σερληθψλ ηνπ ΔΣΣΑΑ 

(ΣΜΔΓΔ) 

2) Σν πξσηφθνιιν ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Διέγρνπ, 

απνθαζίδεη λα θαηαβάιεη ζηνλ θν Αιέμαλδξν Επκπίδε ην πνζφ ησλ 

20.295,00 Δπξψ ζαλ απνδεκίσζε ηνπ, γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζε 

Αλαιπηηθά : 

(Καζ. Αμία 16.500,00 € + 23% ΦΠΑ 3.795,00 € = πλ. 20.295,00 € ) 

Κ.Α. 9761 

         Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο, Μέινο Γ.Δ. ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ θαη ν  π. 

Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

Απνθ.Β138/30/2012 Έγθξηζε  θαηαβνιήο  Δπξψ 36.900,00  

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ηεο : 

1) ηηο ππ΄ αξηζ. Γ8/6/2012 θαη Α5/20/2012 Απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο 

αλέζεζε ζε Οκάδα Δπηζηεκφλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 

ηεο 27-11/14.12.26 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 

1486/84, ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 39 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 

2166/93 θαη ην νπνίν ζπλερίδεη λα ηζρχεη  θαη λα εθαξκφδεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 1947/1991 θαη ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 

4042/2012 γηα ηε «Μειέηε γηα ηηο ζπλέπεηεο θαη ηε λνκηκφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ζηα 

απνζεκαηηθά ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ»    

2) Σν πξσηφθνιιν ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Διέγρνπ,  

απνθαζίδεη λα θαηαβάιεη ζηα παξαθάησ κέιε ην πνζφ ησλ 36.900,00 

€ ζαλ απνδεκίσζε ηνπο, γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζαλ, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 20.04.12 έσο θαη 24.09.12, ην νπνίν θαηαλέκεηαη 

αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή θάζε κέινπο, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη ειέγρνπ σο εμήο: 

 

1. 
Αληψληνο Αξγπξφο, δηθεγφξνο 

(Καζ. Αμία 6.000,00 € + 23%λ ΦΠΑ 1.380,00 € = 7.380,00) 

7.380,00 € 

 

2. 
Μαξία Βιαδίθα, δηθεγφξνο 

(Καζ. Αμία 24.000,00 € + 23%λ ΦΠΑ 5.520, €= 29.520,00 €) 

29,520,00 € 

 

3. Κνζκάο Γηαθνπκάηνο, δηθεγφξνο - 

4. Αιέμαλδξνο Επκπίδεο, Αλαινγηζηήο - 

5. Κσλζηαληίλνο Μαθέδνο, Μέινο Γ.Δ. (ρσξίο ακνηβή) - 

6. άββαο Ρνκπφιεο, Καζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - 

7. Θεφδσξνο ρηλάο, δηθεγφξνο, Ννκηθφο χκβνπινο ΣΔΔ - 

8. Δπγελία Σδαλίλε, δηθεγφξνο - 

                                                              χλνιν         36.900,00 €  
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Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηψλεη φηη ην έξγν 

αλαηέζεθε αλεμάξηεηα απφ ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα νξηζκέλσλ απφ 

ηα παξαπάλσ κέιε, βξίζθεηαη εθηφο ησλ ππαιιειηθψλ ηνπο 

θαζεθφλησλ θαη ε εθηέιεζή ηνπ έγηλε εθηφο ησλ σξψλ ηεο ππεξεζίαο 

ηνπο.   

Κ.Α. 9761 

         Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο, Μέινο Γ.Δ. ςεθίδεη ΛΔΤΚΟ θαη ν  π. 

Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

 

ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΖ 

 

Απνθ.Β139/30/2012  Γηφξζσζε ηεο απφθαζεο Β200/17/2012 

Ζ. Γ. Δπηηξνπή , κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο , δηνξζψλεη ηελ 

απφθαζε ηηο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε θαηαβνιήο είθνζη ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ (24.600,00) € γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ςεθηνπνίεζεο ηεο εμεηαζηέαο χιεο ησλ ειεγθηψλ δφκεζεο  ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημή ησλ εμεηαδφκελσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ 

θαη εηδηθφηεξα ζην νξζφ ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο απφθαζεο , δειαδή <<…. 

θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ‟ αξηζ. Γ18/4/2012 πξνεγνχκελε 

απφθαζε ηεο πνπ αθνξά ζηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο  

εμεηαζηέαο χιεο ησλ ειεγθηψλ δφκεζεο θαη  ηηο ηερληθήο  

ππνζηήξημεο  ησλ εμεηαδφκελσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ, εγθξίλεη 

….>> πνπ απφ παξαδξνκή γξάθηεθε <<….έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ‟ 

αξηζ. Α9/26/2011 πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο , πνπ αθνξά ηελ 

αλάζεζε ππεξεζηψλ αλάπηπμεο αιγφξηζκνπ ππνινγηζκνχ πξνζηίκσλ 

απζαηξέησλ , εγθξίλεη …..>>  

          Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη   π. Κνληνκάξεο, Μέιε  Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

ΔΠΑ 

 

Απνθ.Β140/30/20121 Έγθξηζε θαηαβνιήο 15.000,00 €  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο θαη έρνληαο ππφςε 

ηεο   

α) ην Π.Γ. ηεο 27.11/14.12.1926 «πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί 

ζπζηάζεσο ηνπ Σ.Δ.Δ. θεηκέλσλ δηαηάμεσλ» (ΦΔΚ 

430/Α/14.12.1926), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη 

θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 15 ηνπ παξαπάλσ Π.Γ., φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 1486/84 (ΦΔΚ 161
Α
/1984) 
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θαη ηελ παξάγξαθν 39 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.2166/93 (ΦΔΚ 

137
Α
/1993), ην νπνίν ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαη λα εθαξκφδεηαη θαη κεηά 

ηελ ηζρχ ηνπ Ν.3833/2010 (ΦΔΚ 40
Α
/2010), ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 66 ηνπ Ν.4042/2012 (ΦΔΚ24Α/2012), 

β) ηηο κε αξ. πξση. 2.8336/νηθ 6.2001/2.4.2012 (ΑΓΑ: Β4ΧΡΛ-926) 

θαη 2.8084/νηθ 6.1946/2.4.2012 (ΑΓΑ: Β4ΧΡΛ-ΥΡ6) Απνθάζεηο 

Έληαμεο ησλ Πξάμεσλ κε θσδ. ΟΠ 374743 & 374744, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

γ) ηε κε αξηζ. Α3/14/2012 Απφθαζε έγθξηζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα 

Μέζα θαη ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα 

ζπκκεηνρή ζηε δξάζε κε ηίηιν «Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε (training 

voucher) αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα Β‟ ηεο νηθνλνκίαο κε 

ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε», 

δ) ηε κε αξ. πξση. 29518/21.06.2012 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα 

Μέζα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ ησλ αλαθεξφκελσλ πξάμεσλ κε θσδ. 

ΟΠ 374743 & 374744,  

ε) ηε κε αξηζ. Α5/14/2012 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ 

ΣΔΔ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε Οκάδα Δξγαζίαο /Έθηαθηε 

Δπηηξνπή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ θαηάξηηζεο ηεο 

δξάζεο κε ηίηιν «Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε αλέξγσλ ζηνλ 

παξαγσγηθφ ηνκέα Β‟ ηεο νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε» 

θαη αλαηέζεθε ην ελ ιφγσ έξγν, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ‟ 

αξηζκφ Α64/18/2012 Απφθαζε ηεο Γ.Δ., 

ζη) ηε κε αξηζκ. Α9/14/2012 Απφθαζε ζπγθξφηεζεο 

Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο δξάζεο κε ηίηιν 

«Καηάξηηζε κε επηρνξήγεζε αλέξγσλ ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα Β‟ ηεο 

νηθνλνκίαο κε ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε»,  

δ) ην κε αξ. 38651/ΔΤΘΤ 779/10.9.12 (αξ. ΣΔΔ 35289/13.9.12) 

έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ΔΠΑ 

ζρεηηθά κε ηελ Τινπνίεζε ησλ έξγσλ ΔΠΑ κε ίδηα κέζα απφ ην 

Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ε) ηα απφ 6.7.2012, 25.9.2012 θαη 5.10.2012 Πξσηφθνιια πνπ 

εμέδσζε ε αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Έξγνπ ηεο δξάζεο voucher ηνπ ΣΔΔ (ΔΠΑΠΔΔ/ΣΔΔ) 

θαη κε ηα νπνία αθ‟ ελφο παξέιαβε νξηζηηθά ηα δχν παξαδνηέα 

(ελδηάκεζν & ηειηθφ) ηνπ έξγνπ ηεο ΟΔ/Δπηηξνπήο, αθ‟ εηέξνπ 

εηζεγείηαη ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηα κέιε ηεο θαη ηελ νξηζηηθή 

εμφθιεζε ηνπο γηα ην έξγν ηνπο.  

ζ) ην γεγνλφο φηη ην έξγν πνπ πινπνηήζεθε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», κε πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπαίθφ Κνηλσληθφ Σακείν),  

η) ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ην Πξφγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) ζε βάξνο ησλ θσδηθψλ 
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2012Δ03480211 & 2012Δ03480212, ελψ ην θφζηνο ηνπ ΦΠΑ απφ 

ίδηνπο πφξνπο ηνπ ΣΔΔ, 

ε γ θ ξ ί λ ε η ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ 

(15.000 €) , εθηφο ΦΠΑ, σο απνδεκίσζή ηνπο γηα ην έξγν πνπ 

εθηέιεζαλ ην νπνίν θαηαλέκεηαη αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή θάζε 

κέινπο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο / Δπηηξνπήο ζην έξγν πνπ εθηέιεζαλ, 

ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη 

ειέγρνπ, σο εμήο:  

1. Αγηνπηάληεο Εαραξίαο, ΜΜΜ    €   1.370,00 

2. Αζεκαθφπνπινο Κπξηάθνο, ΜΜΜ   €   1.360,00   

3. Γεσξγίνπ Αηκίιηνο, ΜΜΜ    €   1.360,00   

4. Ησαθείκ Ησάλλεο, ΜΜΜ     €   1.370,00   

5. Καβαιφπνπινο Υξήζηνο, ΜΜΜ   €   1.360,00   

6. Καηζηθφπνπινο Δπάγγεινο, ΜΜΜ   €   1.370,00   

7. Λεηβαδάξνο Ρνπζέηνο , ΜΜΜ    €   1.360,00   

8. Ληάιηνο Αζηέξηνο , ΥΜ     €   1.370,00   

10. Μαζηνπδάθεο Γεψξγηνο, ΜΜΜ   €   1.360,00   

11. αξιάθεο Γεψξγηνο, ΜΜΜ    €   1.360,00   

12. Σζαθαιάθεο Κσλζηαληίλνο, ΜΜΜ   €   1.360,00   

________________________________________________________ 

       χλνιν        €  15.000,00 

 Κ.Α.   9319γ 

          Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη   π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
 

 

ΣΜΖΜΑ Γ΄ της 4.12.2012  

Απνθ. Γ1/30/2012 Πξνθήξπμε Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε 

ηεο ππεξεζίαο θχιαμεο ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ ζην νηθφπεδν ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη  

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ηεο Γ255/11/2012 απφθαζήο 

ηεο θαη κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§2.1) ηεο 

παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε, απνθαζίδεη ηελ  πξνθήξπμε  

Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο 

θχιαμεο ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζην 

νηθφπεδν ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη γηα έλα (1) έηνο. 

Ζ θχιαμε ζα είλαη 24σξε θαη ζα παξέρεηαη θαζ‟ φιεο ηηο εκέξεο ηνπ 

κήλα (Κπξηαθέο θαη αξγίεο) κε έλαλ (1) θχιαθα αλά βάξδηα.  

Κξηηήξην ηεο αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο είλαη ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ 

(45.000,00 €)  πιένλ Φ.Π.Α., (πελήληα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα 

πελήληα επξψ [55.350,00 €] ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%).  
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 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί θαη ν Γξ. Γξεγνξηάδεο, 

Μέινο Γ.Δ. απέρεη. Ο Θ. εξαθίδεο δειψλεη φηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ 

αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ηνπ νηθνπέδνπ. 

  Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

 

Απνθ. Γ2/30/2012 Αμηνιφγεζε Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ιεηηνπξγίαο ππαίζξηνπ 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ  

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ηεο ππ‟αξ.Α5/27/2012 

απφθαζήο ηεο γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ  ιεηηνπξγίαο ππαίζξηνπ 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ: 

1. ηελ ππ‟ αξ. Πξση. 39753/15-11-2012 Γηαθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

2. ην απφ 3-12-2012 Πξαθηηθφ 1 ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν :  

 

«…Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη έρνπλ ππνβιεζεί πέληε (5) πξνζθνξέο 

από ηηο παξαθάησ εηαηξείεο:  

1. CENTRAL RARKING SYSTEM ΑΘΖΝΑ Α.Δ. 

2. PARK & LIFT EXPERTS Δ.Π.Δ.   

3. TECHNOLOGY AUTOMATIC PARKING SYSTEMS A.E. 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΔ ΜΔΗΣΔΗΔ 

4. URBANICA city access parking Α.Δ. 

5. SCAN Α.Β.Δ.Δ. πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο …»  

απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ Σερληθψλ 

Πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή  δηαπίζησζε γηα ηηο εηαηξείεο  

1.CENTRAL RARKING SYSTEM ΑΘΖΝΑ Α.Δ. θαη 2.PARK & 

LIFT EXPERTS Δ.Π.Δ.  φηη: 

 

1. «… CENTRAL RARKING SYSTEM ΑΘΖΝΑ Α.Δ. 

ηα δηθαηνινγεηηθά ππάξρεη ε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Α.Δ., ελώ δελ ππάξρεη ε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Γ/ληνο πκβνύινπ 

όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3, παξαγξ. 4.1. ηεο δηαθήξπμεο. ην 

επηζπλαθζέλ Πξαθηηθό 180 ηνπ Γ ηεο Α.Δ., δελ αλαθέξεηαη ην 

όλνκα ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, νύηε επηζπλάπηεηαη άιιν 

έγγξαθν ζην νπνίν λα θαίλεηαη ην όλνκα ηνπ Γηεπζύλνληνο 

πκβνύινπ ηεο Α.Δ.  

2. PARK & LIFT EXPERTS Δ.Π.Δ.   

ην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηα επηζπλαθζέληα αληίγξαθα 

ζπζηαηηθώλ επηζηνιώλ δελ είλαη λόκηκα ζεσξεκέλα, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.2 ηεο πξνθήξπμεο. Δπηπιένλ ζε απηά 

δελ αλαθέξεηαη ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, άξα δελ είλαη 

ζαθέο όηη ε πξνκήζεηα εθηειέζζεθε ηα ηξία ηειεπηαία έηε…»  



97 
 

Ζ Δπηηξνπή  δηαπίζησζε επίζεο φηη  νη πξνζθνξέο ησλ ηξηψλ 

εηαηξεηψλ: 

3. TECHNOLOGY AUTOMATIC PARKING SYSTEMS A.E. 

            ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΜΔΗΣΔΗΔ 

4. URBANICA city access parking Α.Δ. 

5. SCAN Α.Β.Δ.Δ. πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 

 είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή εηζεγείηαη ζηελ Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ: 

«… α)  ηελ απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ ησλ: 

1. CENTRAL PARKING SYSTEM ΑΘΖΝΑ Α.Δ. 

2. PARK & LIFT EXPERTS Δ.Π.Δ. 

β) ηελ απνδνρή  ηεο πξνζθνξάο ησλ: 

3. TECHNOLOGY AUTOMATIC PARKING SYSTEMS A.E. - 

ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΔ ΜΔΗΣΔΗΔ 

4 .URBANICA Α.Δ 

5  SCAN Α.Β.Δ.Δ. πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο  

δηόηη ε πξνζθνξά  ηνπο  είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

γ) ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί από ηελ Τπεξεζία.» 

3.  ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§2.6) ηεο παξηζηάκελεο 

πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο 

Γηαιθέηζε, 

α π ν θ α ζ ί δ ε η 

α) ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ησλ  εηαηξεηψλ 

 CENTRAL RARKING SYSTEM ΑΘΖΝΑ Α.Δ. 

 PARK & LIFT EXPERTS Δ.Π.Δ.   

 δηφηη ε πξνζθνξέο ηνπο δελ πιεξνχλ  ηνπο φξνπο ηνπ ΄Αξζξνπ 3 

παξ. 4.1. θαη 4.2. ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νπνίνη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ ηδίνπ ΄Αξζξνπ, είλαη νπζηψδεηο θαη 

ηίζεληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

β) ηελ απνδνρή ησλ  πξνζθνξψλ  ησλ εηαηξεηψλ: 

 TECHNOLOGY AUTOMATIC PARKING SYSTEMS A.E. 

  ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΜΔΗΣΔΗΔ 

 URBANICA city access parking Α.Δ. 

 SCAN Α.Β.Δ.Δ. πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 

δηφηη νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη ζχκθσλεο  κε ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο 

θαη  

γ) ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην άλνηγκα ησλ Οηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ 
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  Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί θαη ν Γξ. Γξεγνξηάδεο, 

Μέινο Γ.Δ. απέρεη. Ο Θ. εξαθίδεο δειψλεη φηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ 

αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ηνπ νηθνπέδνπ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 ην ζεκείν απηό (20:40) απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε ν Η. 

Θενδσξάθεο, Πξόεδξνο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ. 

 

Απνθ. Γ3/30/2012  Παξάηαζε ηεο ππ‟ αξ. Πξση. 13081/22.03.2012 ζχκβαζεο κεηαμχ    

ΣΔΔ θαη εηαηξείαο «CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΟΛΟ 

ΣΑΚΗΡΖ» γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ερνγξάθεζεο-

καγλεηνθψλεζεο ησλ Δθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ ερνγξαθεκέλσλ-καγλεηνθσλεκέλσλ 

πξαθηηθψλ 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή έρνληαο ππ‟ φςηλ: 

 ηελ ππ‟ αξ. Πξση. 14162/27.06.2011 Γηαθήξπμε ηνπ σο άλσ 

δηαγσληζκνχ, ε νπνία φξηδε φηη ε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν ζα ήηαλ 

δηάξθεηαο ελφο έηνπο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηξηψλ κελψλ  

 ηελ ππ‟ αξ. Πξση. 13081/22.03.2012 ζχκβαζε κεηαμχ ΣΔΔ θαη 

«CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΗΡΖ» γηα ηελ 

αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ερνγξάθεζεο-καγλεηνθψλεζεο ησλ 

Δθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ θαη απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ 

ερνγξαθεκέλσλ-καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ γηα έλα έηνο, απφ 

01.12.2011 έσο 30.11.2012 θαη   

 ηελ εηζήγεζε  (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§2.2) ηεο παξηζηάκελεο 

πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο 

Γηαιθέηζε, 

απνθαζίδεη 

ηελ παξάηαζε ηεο ππ‟ αξ. Πξση. 13081/22.03.2011 ζχκβαζεο κεηαμχ 

ΣΔΔ θαη «CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΑΚΗΡΖ»  

γηα ηξεηο κήλεο, απφ 01.12.2012 έσο 28.02.2013, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

 

Απνθ. Γ4/30/2012 πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ Πξνκεζεηψλ γηα ην έηνο 2013 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-

§2.3) ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε  θαη έρνληαο ππ‟ φςηλ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 26 «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

ηεο δηνίθεζεο» ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α/27-10-2011) 

3. Σελ ππ‟ αξ. ΓΗΚΠΟΦ/Φ.18/νηθ.21508 Τπνπξγηθή Απφθαζε 

(αξηζκ. 2540/7-11-2011 ΦΔΚ η. Β΄) ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηεο 
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4.  δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή 

ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή 

πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ 

5. Σελ ππ‟ αξ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21526/04-11-2011 εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε 

6. Σελ ππ‟ αξ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.23243/23-11-2011 εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα θιεξψζεσο γηα ηνλ 

νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 

δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ 

αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή 

έξγσλ 

7. Σελ ππ‟ αξ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21700/19-09-2012 εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 

4024/4-11-2011 «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε» 

8. Σελ ππ‟ αξ. Πξσηνθφιινπ 39751/15.11.2012 απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε 

9. Σν απφ 21.11.2012 Πξαθηηθφ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο πνπ 

ζπγθξνηήζεθε κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ  

ζπγθξνηεί 

ηηο παξαθάησ Δπηηξνπέο γηα ην έηνο 2012, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ 

ηελ θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21.11.2012:  

 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο: 

Βαγγέιεο Κακαξησηάθεο, Πξφεδξνο, κε αλαπιεξσηέο: α) Όιγα 

Καιαληδνπνχινπ θαη β) Ζιία Λαδηθφ 

Παλαγηψηεο Αιεμαλδξήο, Μέινο, κε αλαπιεξσηέο: α) Αλαζηαζία 

Κακπφζνπ θαη β) Δπθξνζχλε Κνχκαλε 

Παλαγηψηεο Βαθάινγινπ, Μέινο, κε αλαπιεξσηέο: α) Αληηγφλε 

Εαθεηξνπνχινπ θαη β) Κπξηαθή Μηραειίδνπ 

Μαξία Κνηζάλε, Γξακκαηέαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Παληειή 

Ηνξδαλίδε 

 

Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ: 

Γεκήηξηνο Γεσξγίνπ, Πξφεδξνο, κε αλαπιεξψηξηα ηε Μαξία 

Αξαπάθε  

Αθξνδίηε Σζηγάξα, Μέινο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Παλαγηψηε Μνπληή 
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Φξάγθνπ Αλαζηαζία, Μέινο, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Δηξήλε 

Γακηαλάθε 

Μαξία Κνηζάλε, Γξακκαηέαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Παληειή 

Ηνξδαλίδε 

 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο: 

Πεξηθιήο Βιάρνο, Πξφεδξνο, κε αλαπιεξσηέο: α) Αγγειηθή 

Βαζηιείνπ  θαη β) καξάγδα Κνληφγγνλα 

Κσλζηαληίλα Διεπζεξνπνχινπ, Μέινο, κε αλαπιεξσηέο: α) Λεσλίδα 

Καξαγηάλλε θαη β) Κσλζηαληίλα Κνζκά  

νθία Μειέηε, Μέινο, κε αλαπιεξσηέο: α) Αιεμία Πεξγαληνπνχινπ 

θαη β) Αηθαηεξίλε Πφζνπ 

 

Δπηηξνπή θαηαζηξνθήο επίπισλ, Ζ/Τ θιπ: 

Θενδψξα Μαληηζά, κε αλαπιεξψηξηα ηε Μαξία Βεληδέινπ 

Διέλε Γηνλπζνπνχινπ, κε αλαπιεξσηή ην Λάκπξν Γεσξγαληά 

Αζαλαζία Εάξθνπ, κε αλαπιεξψηξηα ηε Μαξία Σζηκνξάθνπ 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

 

Απνθ. Γ5/30/2012 Πξνκήζεηα Ζ/Τ- Γηαθνκηζηή (Proxy server) 

H Γ.Δ. ηνπ Σ.Δ.Δ., κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§2.4) 

ηεο παξηζηάκελεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο Γηαιθέηζε, απνθαζίδεη ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή-Ζ/Τ – δηαθνκηζηή (proxy server) ν νπνίνο 

εμππεξεηεί ηελ πξφζβαζε ζην internet ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηνπ 

ΣΔΔ θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζην Computer Roνm πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 3
ν
 

φξνθν ηνπ θηηξίνπ ηεο νδνχ Νίθεο 4. 

Ο ελ ιφγσ Ζ/Τ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ήδε ππάξρνληα ιφγσ 

πξνβιήκαηνο Hardware ηνπ server. 

Πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε 750,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη θαηφπηλ έξεπλαο αγνξάο. 

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 ην ζεκείν απηό (20:55) πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν Κ. Κνπξληώηεο , 

Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γ.Δ.  

 

Απνθ.  Γ6/30/2012 Πξνκήζεηα ππεξεζηψλ απνδειηίσζεο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ 

θαη ζπιινγήο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ αλαθνξψλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηφηεηαο & Δπηθνηλσλίαο θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φηη ν 

Γεκφζηνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

ππεξεζηψλ απνδειηίσζεο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ θαη ηεο 
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ζπιινγήο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ αλαθνξψλ δελ έρεη 

νινθιεξσζεί αθφκε θαη βξίζθεηαη ζηε θάζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ 

εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§2.5) ηεο παξηζηάκελεο 

πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. 

Ησάλλαο Γηαιθέηζε,, απνθαζίδεη ηελ απ‟ επζείαο αλάζεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο απνδειηίσζεο ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Σχπνπ θαη 

ηεο ζπιινγήο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ αλαθνξψλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζηφηεηαο & Δπηθνηλσλίαο θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ζηελ εηαηξεία CLIPNEWS γηα 

έλα (1) κήλα. Σν θφζηνο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο είλαη 

3.316,00 € πιένλ Φ.Π.Α.  

 Ο π. Κνληνκάξεο, Μέινο Γ.Δ. κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

 

Απνθ.Γ7/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αζπαζίαο Αιεμνπνχινπ γηα δηαγξαθή 

ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 38039/22-10-2012 αίηεζε ηεο θ. Αζπαζίαο 

Αιεμνπνχινπ, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

12-09-2012, εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην 

αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα,  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ8/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Κνινληψηε γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 33840/14-8-2012 αίηεζε ηνπ θ. Γεψξγηνπ 

Κνινληψηε, Γηπισκαηνχρνπ  Μεραληθνχ Απηνκαηηζκνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 14-08-2012, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ9/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. νθίαο Παπαδέιε γηα δηαγξαθή ηεο  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 
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Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 34434/31-08-2012 αίηεζε ηεο θ. νθίαο 

Παπαδέιε, Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24-08-2012, 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην αξκφδην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ10/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεψξγηνπ Βίγθνπ γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 35238/12-09-2012 αίηεζε ηνπ θ. Γεψξγηνπ 

Βίγθνπ, Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 12-09-2012, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ11/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεψξγηνπ Αζαλαζηάδε γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 27238/08-06-2012 αίηεζε ηνπ θ. Γεψξγηνπ 

Αζαλαζηάδε, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 

Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8-6-2012, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ12/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. σηήξηνπ Λεβάθνπ γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 38242/24-10-2012 αίηεζε ηνπ θ. σηήξηνπ 

Λεβάθνπ, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ 

Τπνινγηζηψλ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24-10-2012, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη 

ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ13/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Πέηξνπ Μίρνπ γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 
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 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 36121/20-09-2012 αίηεζε ηνπ θ. Πέηξνπ Μίρνπ, 

Γηπισκαηνχρνπ Αγξνλφκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 12-9-2012, εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην 

αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ14/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Παλαγηψηε – Γεξάζηκνπ Αξθνπκάλε γηα 

δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 40040/19-11-2012 αίηεζε ηνπ θ. Παλαγηψηε – 

Γεξάζηκνπ Αξθνπκάλε, Γηπισκαηνχρνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 19-11-2012, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ15/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Νηθφιανπ – Φξαγθίζθνπ Γεσξγίνπ  γηα 

δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 33145/1-8-2012 αίηεζε ηνπ θ. Νηθφιανπ – 

Φξαγθίζθνπ Γεσξγίνπ, Γηπισκαηνχρνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ 

Καπζίκσλ Τιψλ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1-8-2012, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη 

ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ16/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Βάγηα γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 34440/31-8-2012 αίηεζε ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Βάγηα, 

Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ 

Τπνινγηζηψλ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31-8-2012, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη 

ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ17/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αλαζηάζηνπ Δπθξαηκίδε γηα δηαγξαθή 

ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 39840/16.11.2012 αίηεζε ηνπ θ. Αλαζηάζηνπ 

Δπθξαηκίδε, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5-11-2012, 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην αξκφδην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα,  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Γ18/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αιεμάλδξαο Κνξδειιά γηα δηαγξαθή ηεο  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 33150/01-08-2012 αίηεζε ηεο θ. Αιεμάλδξαο 

Κνξδειιά, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ  θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 01-08-

2012, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ19/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Ρνκπέξην Λνπινπδάθε γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 39610/14.11.2012 αίηεζε ηνπ θ. Ρνκπέξην 

Λνπινπδάθε, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 12-11-2012, εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην 

αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ20/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Μπνχιε γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 33621/08-08-2012 αίηεζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 

Μπνχιε, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ  

Τπνινγηζηψλ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 08-08-2012, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη 

ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ21/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Μπξάρνπ γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 37623/12-10-2012 αίηεζε ηνπ θ. Γεκεηξίνπ 

Μπξάρνπ, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ 

Τπνινγηζηψλ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 12-10-2012, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη 

ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ22/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αλησλίαο Νηηνχδε  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 36602/27-09-2012 αίηεζε ηεο θ. Αλησλίαο 

Νηηνχδε , Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ  θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21-09-2012, 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην αξκφδην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ23/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαζίιεηνπ ηάζε γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 36493/25-09-2012 αίηεζε ηνπ θ. Βαζίιεηνπ 

ηάζε, Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 25-09-2012, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ24/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΄Διιεο Σδαηδάλε γηα δηαγξαθή ηεο  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 34829/06-09-2012 αίηεζε ηεο θ. ΄Διιεο 

Σδαηδάλε, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ 

Τπνινγηζηψλ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο  απφ ην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 04-08-2012, εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
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Απνθ.Γ25/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Υξήζηνπ Καηζαξνχ γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 7122/16-03-2010 αίηεζε ηνπ θ. Υξήζηνπ 

Καηζαξνχ, Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ  θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 16-03-

2010, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ26/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αξγχξηνπ Κάλνπ  γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 9437/12-04-2011 αίηεζε ηνπ θ. Αξγχξηνπ Κάλνπ, 

Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ  θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή 

ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 12-4-2011, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ27/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βάηνπ- Γεσξγίνπ Αθξίβα  γηα αλάθιεζε 

ηνπ αηηήκαηνο ηεο δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 26115/07-12-2011 αίηεζε ηνπ θ. Βάηνπ – 

Γεσξγίνπ Αθξίβα, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 

Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ γηα αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ ζηελ 

νπνία πξνρψξεζε κε ηελ Γ58/11/2012 απφθαζή ηεο, κεηά απφ 

ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ. 

 Οη Π. Αθξηηίδεο, Κ. Κνπξληψηεο θαη Κ. Μαθέδνο κεηνςεθνχλ. 

 Οη Γ. Εεξβάθεο θαη Θ. εξαθίδεο ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ. 

 

Απνθ.Γ28/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Παλαγηψηε Καπεηάλνπ   γηα αλάθιεζε 

ηνπ αηηήκαηνο ηεο δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 27394/11-06-2012 αίηεζε ηνπ θ. Παλαγηψηε 

Καπεηάλνπ, Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Μεηαιιείσλ – 

Μεηαιινπξγνχ, γηα αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηνπ ζηελ νπνία 
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πξνρψξεζε κε ηελ Α42/15/2012 απφθαζή ηεο, κεηά απφ ζρεηηθφ 

αίηεκά ηνπ. 

 Οη Π. Αθξηηίδεο, Κ. Κνπξληψηεο θαη Κ. Μαθέδνο κεηνςεθνχλ. 

 Οη Γ. Εεξβάθεο θαη Θ. εξαθίδεο ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ. 

 

 

Απνθ.Γ29/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Υξπζάλζεο Παπαδαληήι   γηα αλάθιεζε 

ηνπ αηηήκαηνο ηεο δηαγξαθή ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 22902/02-11-2011 αίηεζε ηεο θ. Υξπζάλζεο 

Παπαδαληήι, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 

Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ γηα αλάθιεζε ηεο δηαγξαθήο ηεο ζηελ 

νπνία πξνρψξεζε κε ηελ Γ48/11/2012 απφθαζή ηεο, κεηά απφ 

ζρεηηθφ αίηεκά ηεο. 

 Οη Π. Αθξηηίδεο, Κ. Κνπξληψηεο θαη Κ. Μαθέδνο κεηνςεθνχλ. 

 Οη Γ. Εεξβάθεο θαη Θ. εξαθίδεο ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ. 
 

Απνθ.Γ30/30/2012 Γηφξζσζε ηεο  ππ‟ αξηζκ. Γ50/11/2012 απφθαζεο ηεο Γ.Δ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δηνξζψλεη  ηελ ππ‟ αξηζ. 

Γ50/11/2012 απφθαζή ηεο σο πξνο ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηεο 

θ. Μαξίαο Μαχξε, Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, απφ 

25.10.2011 ζε 30.09.2012, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο. 

 

Απνθ.Γ31/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεψξγηνπ Βιάρνπ  γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 35869/18-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. Γεψξγηνπ 

Βιάρνπ, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20-9-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ32/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Ζιία Γθάηζνπ  γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 
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Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 35476/14-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. Ζιία Γθάηζνπ, 

Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 14-9-2012 γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ. Γ33/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαζίιεηνπ Γθαηδνχιε  γηα δηαγξαθή 

ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 13056/28-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. Βαζίιεηνπ 

Γθαηδνχιε, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο  Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 19-7-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ. Γ34/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Γεκεηνχιε  γηα δηαγξαθή 

ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 2684/1-10-2012 αίηεζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 

Γεκεηνχιε, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Δπβνίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή 

ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1-10-2012 γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ35/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Δκκαλνπήι Γξφζνπ  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 34437/31.8.2012 αίηεζε ηνπ θ. Δκκαλνπήι 

Γξφζνπ, Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31-8-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ36/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Δπζαιίαο Δκκαλνπήι  γηα δηαγξαθή ηεο  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 40469/26-11-2012 αίηεζε ηεο θ. Δπζαιίαο 

Δκκαλνπήι, Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 27-9-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ37/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Γήκεηξαο Εαθεηξίνπ  γηα δηαγξαθή ηεο  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 40798/28.11.2012 αίηεζε ηεο θ. Γήκεηξαο 

Εαθεηξίνπ, Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28-11-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ38/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Γεσξγίαο Κχζθεξα  γηα δηαγξαθή ηεο  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 32634/22-12-2009 αίηεζε ηεο θ. Γεσξγίαο 

Κχζθεξα, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 22-12-

2009 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ39/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλ/λνπ Καξχδε  γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 39574/14-11-2012 αίηεζε ηνπ θ. Κσλ/λνπ 

Καξχδε, Γηπισκαηνχρνπ Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ  θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 5-11-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ40/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Λπθνχξγνπ Καδάληδα  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 40239/23-11-2012 αίηεζε ηνπ θ. Λπθνχξγνπ 

Καδάληδα, Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20-11-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ41/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Υξήζηνπ Κσλζηαληαξάθε  γηα δηαγξαθή 

ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 34383/31-8-2012 αίηεζε ηνπ θ. Υξήζηνπ 

Κσλζηαληαξάθε, Γηπισκαηνχρνπ Ναππεγνχ Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 29-8-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ42/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Ησάλλε Λάδαξε  γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 33977/3-12-2010 αίηεζε ηνπ θ. Ησάλλε Λάδαξε, 

Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1-1-2011 γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ43/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Δπαγγειίαο Λπθνχδε γηα δηαγξαθή ηεο  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 37954/19-10-2012 αίηεζε ηεο θ. Δπαγγειίαο 

Λπθνχδε, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 
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ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 29-10-

2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ44/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Παλαγηψηε Λαηκνχ  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 36482/25-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. Παλαγηψηε 

Λαηκνχ, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ  Μεραληθνχ  θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 25-9-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ45/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Ησάλλε Μνζρνγηάλλε  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 1533/30-8-2012  αίηεζε ηνπ θ. Ησάλλε 

Μνζρνγηάλλε, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο  Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 30-8-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

 

Απνθ.Γ46/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαξίαο Νηέληνπ  γηα δηαγξαθή ηεο  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 403/1-10-2012 αίηεζε ηεο θ. Μαξίαο Νηέληνπ, 

Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο  Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή 

ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1-10-2012 γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 
 

 

 



112 
 

Απνθ.Γ47/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ηπιηαλνχ Ξαλζνχιε  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 36236/21-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. ηπιηαλνχ 

Ξαλζνχιε, Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 19-9-2012 γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ48/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αλαζηάζηνπ Παπαρξηζηφθνξνπ  γηα 

δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 36729/28-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. Αλαζηάζηνπ 

Παπαρξηζηφθνξνπ, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ  Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 27-9-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ49/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Παπαθψζηα  γηα 

δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 36628/27-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 

Παπαθψζηα, Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 27-9-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ50/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Ησάλλε Παιηγθίλε  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 24621/25-5-2012 αίηεζε ηνπ θ. Ησάλλε 

Παιηγθίλε, Γηπισκαηνχρνπ  Ναππεγνχ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 14-2-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ51/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαζίιεηνπ Παπαδαλησλάθε γηα  

δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 38595/30-10-2012 αίηεζε ηνπ θ. Βαζίιεηνπ 

Παπαδαλησλάθε,  Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 15-10-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ52/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Αγγειηθήο Πέηζα γηα  δηαγξαθή ηεο  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 799/10-8-2012 αίηεζε ηεο θ. Αγγειηθήο Πέηζα,  

Γηπισκαηνχρνπ Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10-8-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ53/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαζίιεηνπ ηεξγηφπνπινπ γηα δηαγξαθή 

ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 36031/19.9.2012 αίηεζε ηνπ θ. Βαζίιεηνπ 

ηεξγηφπνπινπ, Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Ζιεθηξνιφγνπ  

Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17-9-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ54/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Υξήζηνπ ηνχκπνπ  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 1521/13-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. Υξήζηνπ 

ηνχκπνπ, Γηπισκαηνχρνπ  Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 
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απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 10-9-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ55/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Φσηεηλήο έξβνπ  γηα δηαγξαθή ηεο  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 40474/26-11-2012 αίηεζε ηεο  θ. Φσηεηλήο 

έξβνπ, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 26-11-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ56/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεκήηξηνπ ηκάθε  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 35589/17-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. Γεκήηξηνπ 

ηκάθε, Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5-9-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ57/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Πέηξνπ Σεθίδε   γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 39236/12-11-2012 αίηεζε ηνπ θ. Πέηξνπ Σεθίδε, 

Γηπισκαηνχρνπ Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20-11-

2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ58/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ηαπξνχιαο Σζαθκαθιή   γηα δηαγξαθή 

ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 39032/8-11-2012 αίηεζε ηεο θ. ηαπξνχιαο 
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Σζαθκαθιή,  Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1-11-2012 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ59/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεψξγηνπ Σδεβαρηξίδε  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 40307/23-11-2012 αίηεζε ηνπ θ. Γεψξγηνπ 

Σδεβαρηξίδε, Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20-11-

2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ60/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαξίαο Αλαζηαζνπνχινπ  γηα δηαγξαθή 

ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 188/14-1-2011 αίηεζε ηεο θ. Μαξίαο 

Αλαζηαζνπνχινπ, Γηπισκαηνχρνπ  Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ  

Μεραληθνχ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ 

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ απφ ηελ 21-12-2010 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ61 /30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεκήηξηνπ Απγεξηλάθνπ   γηα δηαγξαθή 

ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 29762/25-6-2012 αίηεζε ηνπ θ. Γεκήηξηνπ 

Απγεξηλάθνπ, Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 19-1-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ62/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Ζιηάλαο – Κακέιηαο Αλαλία – 

Κσλζηαληίλνπ   γηα δηαγξαθή ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 



116 
 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 8199/20-12-2010 αίηεζε ηεο θ. Ζιηάλαο – 

Κακέιηαο Αλαλία - Κσλζηαληίλνπ, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  

Μεραληθνχ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ 

ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ απφ ηελ 1-11-2011 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Γ63/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Νηθνιίηζαο Βνχηνπ  γηα δηαγξαθή ηεο  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 38469/26-10-2012 αίηεζε ηεο θ. Νηθνιίηζαο 

Βνχηνπ, Γηπισκαηνχρνπ  Ζιεθηξνιφγνπ   Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 26-10-

2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ64/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Αγάπηνπ - ΄Αγγεινπ Γηνβάλνγινπ   γηα 

δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 39854/16-11-2012 αίηεζε ηνπ θ. Αγάπηνπ - 

΄Αγγεινπ Γηνβάλνγινπ Γηπισκαηνχρνπ  Υεκηθνχ Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 14-11-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ65/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ηαχξνπ Δπζπκηάδε  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 34490/3-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. ηαχξνπ 

Δπζπκηάδε, Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ ζηηο Πνιηηηθέο θαη 

Βηνκεραληθέο Καηαζθεπέο  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή 
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ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24-10-2011 γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ66/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Νηθφιανπ Κέξνπ  γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 37250/5-10-2012 αίηεζε ηνπ θ. Νηθφιανπ Κέξνπ, 

Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή 

ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5-10-2012 γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ67/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ππξηδνχιαο Κάκπα  γηα δηαγξαθή ηεο  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 34749/5-9-2012 αίηεζε ηεο θ. ππξηδνχιαο 

Κάκπα,  Γηπισκαηνχρνπ  Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ  Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

23-8-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ68/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαζίιεηνπ Κξεηηθνχ  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 1258/13-1-2012 αίηεζε ηνπ θ. Βαζίιεηνπ  

Κξεηηθνχ, Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 11-1-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ69/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. νθίαο – Νηαγθκάξ Καπεηαλάθε  γηα 

δηαγξαθή ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 
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Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 38693/31.10.2012 αίηεζε ηεο θ. νθίαο – 

Νηαγθκάξ Καπεηαλάθε,  Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

31-12-2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ70/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Καξθαδάθε   γηα 

δηαγξαθή ηνπ  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 38907/5-11-2012 αίηεζε ηνπ θ. Κσλ/λνπ 

Καξθαδάθε, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31-10-

2012 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ71/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Βαζίιε Κνγηνπκηδή   γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 36938/2-10-2012 αίηεζε ηνπ θ. Βαζίιε 

Κνγηνπκηδή, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 28-9-2011 γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ72/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ππξίδσλα Κνπλάδε   γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 1355/27-4-2010 αίηεζε ηνπ θ. ππξίδσλα 

Κνπλάδε,  Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα  Γπηηθήο Διιάδνο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28-4-2010  

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ73/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Δπθξνζχλεο Κνληνπνχινπ γηα δηαγξαθή 

ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 38893/5-11-2012 αίηεζε ηεο θ. Δπθξνζχλεο 

Κνληνπνχινπ,  Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ  Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

12-11-2012  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ74/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Ησάλλαο Κνληνγηάλλε   γηα δηαγξαθή ηεο  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 40919/29-11-2012 αίηεζε ηεο θ. Ησάλλαο 

Κνληνγηάλλε,  Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

29-11-2012  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ75/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Γεκήηξηνπ Μαζάια  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 37058/3-10-2012 αίηεζε ηνπ θ. Γεκήηξηνπ 

Μαζάια,  Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 3-10-2012  

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ76/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Λάκπξνπ Μακνπλάθε  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 31131/5-7-2012 αίηεζε ηνπ θ. Λάκπξνπ 

Μακνπλάθε,  Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 17-5-2012  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Γ77/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Πιάησλα Νάζηνπ  γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 2473/2-10-2012 αίηεζε ηνπ θ. ππξίδσλα 

Κνπλάδε,  Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ πξνο ην 

Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα  Γπηηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21-9-2012  

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ78/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαηζίιδεο Πεξαθάθε  γηα δηαγξαθή ηεο  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 35254/12-9-2012 αίηεζε ηεο θ. Μαηζίιδεο 

Πεξαθάθε, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 12-9-2012  

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ79/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Κσζηνχιαο Παπαγεσξγίνπ γηα δηαγξαθή 

ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 39712/15-11-2012 αίηεζε ηεο θ. Κσζηνχιαο 

Παπαγεσξγίνπ,  Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Οξπθηψλ Πφξσλ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

15-11-2012  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ80/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Υξηζηίλαο Πνιπδνπνχινπ  γηα δηαγξαθή 

ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 12879/24-9-2012 αίηεζε ηεο θ. Υξηζηίλαο 

Πνιπδνπνχινπ,  Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ πξνο ην 
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Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα  Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

19-9-2012  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ81/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. Μαξίαο Παπαγηαλλαθνπνχινπ  γηα 

δηαγξαθή ηεο  απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 40568/27-11-2012 αίηεζε ηεο θ. Μαξίαο 

Παπαγηαλλαθνπνχινπ,  Γηπισκαηνχρνπ  Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

27-11-2012  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Γ82/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Κσλ/λνπ Πξίλνπ  γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 35394/13-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. Κσλ/λνπ Πξίλνπ,  

Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 13-9-2012  

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ83/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Λάνπξν Σζεξέ  γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 35650/17-9-2012 αίηεζε ηνπ θ. Λάνπξν Σζεξέ,  

Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη ηε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17-9-2012  

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ84/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ.εξγθέη Υαιθίδε  γηα δηαγξαθή ηνπ  απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 
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Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 38457/26-10-2012 αίηεζε ηνπ θ. εξγθέη 

Υαιθίδε, Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ  Μεραληθνχ θαη απνθαζίδεη 

ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 26-10-

2012  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ85/30/2012 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. Σξχθσλα Υαηδεγηάλλε  γηα δηαγξαθή ηνπ  

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

Πξσηνθφιινπ ΣΔΔ 39160/9-11-2012 αίηεζε ηνπ θ. Σξχθσλα 

Υαηδεγηάλλε,  Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 

απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ 

ηελ 9-11-2012  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Γ86/30/2012 Γηφξζσζε ηεο  ππ‟ αξηζκ. Α50/20/2012 απφθαζεο ηεο Γ.Δ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δηνξζψλεη  ηελ ππ‟ αξηζ. 

Α50/20/2012 απφθαζή ηεο ζηελ νπνία εθ παξαδξνκήο αλαθέξζεθε 

σο εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ θ. ΄Αγγεινπ Μεληδέινπ, 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ  Μεραληθνχ, ε 30/7/2012 αληί ηνπ 

νξζνχ 3/7/2012. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε απφθαζε Α50/20/2012 ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ. 

 

Απνθ.Γ87/30/2012 Γηφξζσζε ηεο  ππ‟ αξηζκ. Γ151/11/2012 απφθαζεο ηεο Γ.Δ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δηνξζψλεη  ηελ ππ‟ αξηζ. 

Γ151/11/2012 απφθαζή ηεο σο πξνο ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηεο 

θ. Διέλεο Ησαλλίδνπ, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ, απφ 

1.12.2011 ζε 1.11.2012, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε απφθαζε Γ151/11/2012 ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ. 

 

Απνθ.Γ88/30/2012 Γηφξζσζε ηεο  ππ‟ αξηζκ. Α65/20/2012 απφθαζεο ηεο Γ.Δ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δηνξζψλεη  ηελ ππ‟ αξηζ. 



123 
 

Α65/20/2012 απφθαζή ηεο σο πξνο ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ 

θ. Γεκήηξηνπ Μπίξνπ, Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, απφ 

3.8.2012 ζε 22.11.2012, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ. 

 

Απνθ.Γ89/30/2012 Γηφξζσζε ηεο  ππ‟ αξηζκ. Γ234/11/2012 απφθαζεο ηεο Γ.Δ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.1 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, δηνξζψλεη  ηελ ππ‟ αξηζ. 

Γ234/11/2012 απφθαζή ηεο σο πξνο ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο ηνπ 

θ. Κσλ/λνπ Φηινθψζηα, Γηπισκαηνχρνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ, 

απφ 30.5.2011 ζε 31.08.2012, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ. 

 

Απνθ. Γ90/30/2012 πδήηεζε γηα ηελ εγγξαθή σο Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ ζην Μεηξψν 

Μειψλ ηνπ ΣΔΔ ηεο θ. ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΘΧΜΑ βάζεη ηνπ Π.Γ. 

38/2010. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ΄ αξηζκ. 192/4.12.2012 - 

§3.2 εηζήγεζε ηνπ  πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ θαη αθνχ κειέηεζε ην 

ηζηνξηθφ ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΄Οιγαο Παπαζσκά, ε νπνία δήηεζε ηελ 

εγγξαθή ηεο ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ σο Αξρηηέθηνλα 

Μεραληθνχ βάζεη ηνπ Π.Γ. 38/2010, απνξξίπηεη ηελ εηζήγεζε ηεο 

ππεξεζίαο (γηα δηαβίβαζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο θ. 

Παπαζσκά ζηα Σκήκαηα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ησλ 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο Υψξαο, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζνπλ 

φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν έρεη επηηπρψο παξαθνινπζήζεη ε 

θ. ΄Οιγα Παπαζσκά, νδεγεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζε Γίπισκα 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ πνπ απνδίδεηαη απφ ηα Σκήκαηα 

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο Διιάδαο, 

πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα επαλεμεηαζζεί ην ζέκα απφ ηε Γ.Δ. ηνπ 

ΣΔΔ), γηαηί ην πηπρίν ηεο θ. Παπαζσκά δελ είλαη ηζφηηκν θαη 

αληίζηνηρν κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ ειιεληθψλ πνιπηερληθψλ 

ζρνιψλ. 

Πξνεγήζεθε ςεθνθνξία ππέξ ηεο εηζήγεζεο ηεο ππεξεζίαο, κε 

απνηέιεζκα: 

ΝΑΗ:   6    (ηαγηάλλε, Σζνπθαιάο, Μπνχκεο, Πξσηνλνηάξηνο,  

               Εεξβάθεο, πίξηδεο) 

ΟΥΗ:   7    (Παπαλαζηαζίνπ, Μαθέδνο, Κνπξληψηεο, Γξεγνξηάδεο, 

                  Κνληνκάξεο, Αθξηηίδεο, εξαθίδεο) 
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Ο Γξ. Γξεγνξηάδεο Μέινο Γ.Δ. ζπκπιεξσκαηηθά δειψλεη φηη ε 

αίηεζε πξέπεη λα απνξξηθζεί, επί πιένλ γηαηί ην Π.Γ. 38/2010 

απνηειεί εθαξκνγή ησλ αληηιατθψλ επηηαγψλ ηεο πλζήθεο ηεο 

Μπνιφληα, πνιιψ δε κάιινλ ε ζπγθεθξηκέλε δελ έρεη νχηε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο νδεγίαο ησλ Αξρηηεθηφλσλ. 

 

ΣΜΖΜΑ Γ΄ της 4.12.2012 

 

Απνθ. Γ1/30/2012 Απνζηνιή ησλ θ.θ. Νίθνπ Φηληηθάθε, Μέινπο ηνπ Γηεζλνχο 

πκβνπιίνπ ηεο UIA, Region II, Γ/ληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο UIΑ 

“Αξρηηεθηνληθή & Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο” θαη Κπξηάθνπ 

Πηπίλε, Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, σο εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζηε 

ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο UIA 

ARES, ASAF & HERITAGE, ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο UIA, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Ρψκε 

(Ηηαιία) ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012 

Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ 

κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»  

2. ηελ ππ‟ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο 

ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη 

3. ην ππ‟ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 39040/8.11.2012 αίηεκα ηνπ θ. Ν. 

Φηληηθάθε, κε ζπλεκκέλε ηε πξφζθιεζε ηεο εθδήισζεο 
4. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§4.1) ηεο παξηζηάκελεο 

πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θ. 

΄Οιγαο Καιαληδνπνχινπ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

φπσο, ζηε ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Πξνγξακκάησλ 

ηεο UIA ARES, ASAF & HERITAGE, ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο UIA, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηε Ρψκε (Ηηαιία) ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2012, κεηαβνχλ απφ 10 έσο 11 

Γεθεκβξίνπ 2012 σο εθπξφζσπνη θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα 

κεηαθίλεζεο, δηακνλή - Πξνυπνινγηζκφο 1.300,00 €), νη θ.θ. Νίθνο 

Φηληηθάθεο, Μέινο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ ηεο UIA, Region II, 

Γηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο UIA «Αξρηηεθηνληθή θαη 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» θαη Κπξηάθνο Πηπίλεο, Αξρηηέθηνλεο 

Μεραληθνί. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012.  
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Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

Οη Πνι. Αθξηηίδεο, Γξ. Γξεγνξηάδεο, π. Κνληνκάξεο θαη Γ. 

Σζνπθαιάο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απφθ. Γ2/30/2012 Β΄ Σξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ αξηζκ. Γ4/17/2012 Απφθαζεο ηεο Γ.Δ. 

ζρεηηθά κε ηελ Απνζηνιή εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ ζηε Ληνπκπιηάλα 

(ινβελία) γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο 

Δλψζεσλ Μεραληθψλ (WFEO-FMOI) 

Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε  

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α΄/99) «Κάιπςε δαπαλψλ 

κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»  

2. ηελ ππ‟ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο 

ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη 

3. ηηο ππ‟ αξηζκ. Γ4/17/2012 θαη Β5/19/2012 Απνθάζεηο ηεο,  

4. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ηα έμνδα ηνπ θ. Δ. Σζέγθνπ πνπ 

θαιχπηεη ην ECEC, θαζψο θαη ηηο ηηκέο ηνπ μελνδνρείνπ ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εθδειψζεηο θαη  

5. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§4.3) ηεο παξηζηάκελεο 

πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θ. 

΄Οιγαο Καιαληδνπνχινπ,  

ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ 

ηελ ππ‟ αξηζκ. Γ4/17/2012 Απφθαζή ηεο ηξνπνπνηεκέλε κε ηελ ππ‟ 

αξηζκ. Β5/19/2012, ζρεηηθά κε ηελ Απνζηνιή εθπξνζψπσλ ηνπ ΣΔΔ 

ζηε Ληνπκπιηάλα (ινβελία) γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο Παγθφζκηαο 

Οκνζπνλδίαο Δλψζεσλ Μεραληθψλ (WFEO-FMOI) σο πξνο ην πνζφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηα 4.660 € αληί 4.240 €, δηφηη ην 

ΣΔΔ ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο γηα ηξεηο εκέξεο ηνπ θ. Δ. 

Σζέγθνπ θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ‟ 

αξηζκ. Β5/19/2012 Απφθαζε. 

 Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη ππ‟ αξηζκ. Γ4/17/2012 θαη Β5/19/2012 

Απνθάζεηο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη  π. Κνληνκάξεο, Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ. Γ3/30/2012 πδήηεζε  γηα ηελ απνζηνιή ηνπ θ. Φψηε Ρήγα, Υεκηθνχ Μεραληθνχ, 

σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα 

ηελ Απνηξνπή Απσιεηψλ ζηηο Βηνκεραλίεο Γηεξγαζηψλ (Loss 

Prevention Working Party) ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ (European Federation of Chemical Engineering - EFCE) 
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θαη ζην πκπφζην “14
th

 International Symposium on Lost Prevention 

and Safety Promotion in the Process Industries”, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Φισξεληία (Ηηαιία) απφ 12 έσο 15 Μαΐνπ 

2013 

Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ,  αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ ππ‟ αξηζκ. 

192/4.12.2012 - §4.2  εηζήγεζε ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηνπ 

Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θ. ΄Οιγαο 

Καιαληδνπνχινπ, πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Φψηε Ρήγα, 

Υεκηθνχ Μεραληθνχ,  ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα 

ηελ Απνηξνπή Απσιεηψλ ζηηο Βηνκεραλίεο Γηεξγαζηψλ (Loss 

Prevention Working Party) ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ (European Federation of Chemical Engineering - EFCE) 

θαη ζην πκπφζην “14
th

 International Symposium on Lost Prevention 

and Safety Promotion in the Process Industries”, πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Φισξεληία (Ηηαιία) απφ 12 έσο 15 Μαΐνπ 

2013, δελ ιακβάλεη απφθαζε.  
 

Απφθ.Γ4/30/2012 πκκεηνρή ηνπ ΣΔΔ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ Δπηκειεηεξίσλ Μεραληθψλ (European Council of 

Engineers Chambers - ECEC) - Γηνξγάλσζε  πλάληεζεο 

Ζ Γ.Δ  έρνληαο ππφςε 

1. ηελ ππ‟ αξηζκ. ΓΗ/40/2009 Απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή 

ηνπ θ. Δ. Σζέγθνπ σο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ  Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ Δπηκειεηεξίσλ Μεραληθψλ (ECEC- Council of 

Engineers Chambers) κε ηξηεηή ζεηεία 2010-2012 

2. ηελ ππ‟ αξηζκ. Α45/6/2010 Απφθαζή ηεο πνπ αθνξά ζηελ  

αλάιεςε θαζεθφλησλ Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ECEC  

απφ ην ΣΔΔ γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

3. ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε Μειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ECEC γηα ηελ ηξηεηία 2012-2014, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Βηέλλε ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2012 

ζχκθσλα κε ηα νπνία Γεληθφο  Γξακκαηέαο αλαιακβάλεη ν θ. 

Klaus Thuedell απφ ηελ Απζηξία θαη είλαη απαξαίηεηε ε 

παξάδνζε ηεο Γξακκαηείαο  θαη 

4. ηελ ππ‟ αξηζκ. Β6/19/2012 Απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηε 

δηνξγάλσζε απφ ην ΣΔΔ Δθδειψζεσλ ηνπ ECEC ηνλ Ννέκβξην 

2013 γηα ηηο νπνίεο είλαη αλαγθαίνο ν ζπληνληζκφο θαη 

πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο θαη  

5. Σελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§4.4) ηεο παξηζηάκελεο 

πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη 

Γηεζλψλ ρέζεσλ θ. ΄Οιγαο Καιαληδνπνχινπ,  
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Α Π Ο Φ Α  Ί Ε Δ Η 

 

1. ηε δηνξγάλσζε πλάληεζεο ζηελ Αζήλα ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2013, κε ηα Μέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη ηνπ Νένπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

Δπηκειεηεξίσλ Μεραληθψλ (Council of Engineers 

Chambers - ECEC). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ζα 

παξαδνζεί επίζεκα ε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

ζηελ Απζηξία θαη ζα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηε 

δηνξγάλσζε ησλ Δθδειψζεσλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2013 θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ ECEC, ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ησλ 10 

ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ECEC θαη ησλ 90 ρξφλσλ απφ 

ηελ ίδξπζε ηνπ ΣΔΔ.  

 

2. ηελ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ πνπ ζα βαξχλνπλ 

ην ΣΔΔ γηα ηελ σο άλσ πλάληεζε,  πνζνχ 1.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

Ο πξνυπνινγηζκφο απηφο ζα θαιχςεη έμνδα θηινμελίαο 

(παξάζεζε θαθέ,  πξνζθνξά δείπλνπ, αλακλεζηηθψλ, 

πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη γξαθηθήο χιεο θιπ.) 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο, π. Κνληνκάξεο θαη Γ. Σζνπθαιάο, 

Μέιε Γ.Δ. κεηνςεθνχλ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

ΣΜΖΜΑ Δ΄ της 4.12.2012 

 

 

 

Απνθ. Δ1/30/3012 Δπηθχξσζε πξαθηηθψλ 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή επηθπξψλεη ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ: 

 Νν 23/16.10.2012 

α. Με πξνζζήθε κεηνςεθηψλ ησλ Γξ. Γξεγνξηάδε θαη π. Κνληνκάξε 

ζηελ απφθαζε Α19/23/2012 θαη δήισζεο ηνπ Γξ. Γξεγνξηάδε 

ζηελ ίδηα απφθαζε. 

β. Με πξνζζήθε δήισζεο ησλ Κ. Κνπξληψηε, Κ. Μαθέδνπ θαη Γ. 

Παπαλαζηαζίνπ ζηελ απφθαζε Α20/23/2012. 

 Σν πξαθηηθφ Νν 23/16.10.2019 επηθπξψζεθε φπσο δηακνξθψζεθε 

κεηά απφ ςεθνθνξία κε απνηέιεζκα: 

 ΝΑΗ:        10  (Πξσηνλνηάξηνο, Μαθέδνο, Εεξβάθεο, Κνπξληψηεο,  

             Παπαλαζηαζίνπ, ηαγηάλλε, Σζνπθαιάο, Μπνχκεο,  

             Αθξηηίδεο, πίξηδεο) 

 ΟΥΗ:          2  (Κνληνκάξεο, Γξεγνξηάδεο) 

 ΛΔΤΚΟ:   1  (εξαθίδεο) 



128 
 

 Δπίζεο θαηά ηελ επηθχξσζε ηεο απφθαζεο ζπδεηήζεθε ε παξαθάησ 

απφ 30.10.2012 δήισζε – δηακαξηπξία ηνπ π. Κνληνκάξε, ε νπνία 

θαηαρσξείηαη ζην παξφλ πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο: 
  

«Σξίηε 30 Οθησβξίνπ 2012 
Πξνο ηα κέιε ηεο 

ΓΔ/ηεε  

ηα κέιε ηεο Α/ηεε 

 

«Γεκόζηα δήισζε - δηακαξηπξία θαηά ηεο θεξόκελεο σο ππεξςεθηζκέλεο 

εηζήγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γηνηθνύζαο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ ηελ Σξίηε 16.10.2012, ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο από πόξνπο ηνπ ΣΜΔΓΔ»  

ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο Γηνηθνύζαο ηνπ ΣΔΔ,  

■ όπσο εγθξίζεθε κε ηελ Γ16γ/03/231/Γ/1.4.88 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ, 

■ όπσο εγθξίζεθε κε απόθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ πνπ πάξζεθε ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 19.9.1987 θαη 

■ όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ην λ.2308/95, 

θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε 

1. ηα αλαθεξόκελα ζην Άξζξν.3 §4, ηα πξαθηηθά ηεο πλεδξίαζεο ηεο ΓΔ/ηεε 

ζηηο 16.10.12 δηα ηεο παξνύζεο γξαπηήο αληίξξεζεο σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηεο 

έθβαζεο ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα ςεθνθνξίαο, δελ ζεσξνύληαη επηθπξσκέλα, 

πξηλ απνθαλζεί πεξί απηνύ ε ΓΔ. 

2. κε κηα επζεία εξκελεία ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Άξζξν.4 §2, ε πξόηαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ςεθίζηεθε. 

δηόηη δελ ζπγθέληξσζε ππέξ απηήο ηελ απόιπηε πιεηνςεθία επί ησλ 14 παξόλησλ 

κειώλ (πίξηδεο, Πξσηνλνηάξηνο, Αθξηηίδεο, Σζνπθαιάο, Μπνύκεο, Μήιεο, 

Εαληάο, Κνπξληώηεο, Μαθέδνο, Παπαλαζηαζίνπ, Γεζύιιαο, εξαθίδεο, 

Γξεγνξηάδεο, Κνληνκάξεο), 

αιιά κόλν ησλ 7 εμ’ απηώλ (πίξηδεο, Σζνπθαιάο, Μπνύκεο, Μήιεο, 

Εαληάο(ΠΑΚ), Πξσηνλνηάξηνο(πλ), Αθξηηίδεο(ΓΚΜ-ΓΑΠ), 

ελώ ιεπθό ςήθηζαλ 6 (Κνπξληώηεο, Μαθέδνο, Παπαλαζηαζίνπ(ΓΚΜ), 

Γεζύιιαο(ΓΔΜ), εξαθίδεο(ΔΛΔΜ), Κνληνκάξεο) θαη 

1 ςήθν έιαβε ε πξόηαζε ηνπ Γξεγνξηάδε(Παλεπηζηεκνληθή) από ηνλ ίδην.  

Με απηή ηελ εξκελεία ηαζζόκαζηε σο παξάηαμε θαη απηή έρεη επηθξαηήζεη ζε 

πιείζηεο άιιεο ςεθνθνξίεο ηεο ΓΔ/ηεε. 

3. κε κηα δηαζηαιηηθή εξκελεία ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν. 15 §2 ηνπ 

λ.2690/99 (Κύξσζε ηνπ θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο) ε 

πξόηαζε επίζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ςεθίζηεθε, δηόηη κέινο ηεο ΓΔ/ηεε 

πνπ απέρεη από ηελ ςεθνθνξία ή δίδεη ιεπθή ςήθν ζεσξείηαη απόλ, Δάλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από ην λόκν (δει. ηνλ θαλνληζκό ηεο ΓΔ/ηεε)  
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Γηα εκάο ην ζέκα ηεο Σξάπεδαο Αηηηθή δελ έγεη ιήμεη.  

Ζ απόθαζε γηα ην ζέκα απηό δελ λνκηκνπνηείηαη πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη εζηθά, 

ελώ ηαπηόρξνλα ππάξρνπλ ζνβαξέο λνκηθέο ελζηάζεηο. Μηα αλαηκηθή 

«πιεηνςεθία» ζε ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ/ηεε, δελ ππνθαζηζηά ην θπξίαξρν όξγαλν 

ηνπ ΣΔΔ, ηελ Α/ηεε, θαη κε δηθή ηεο απόθαζε ζα πξέπεη λα θηλεζεί πεξεηαίξσ ε 

ΓΔ/ηεε. 

ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Α/ηεε ζηηο 3,4 Ννέκβξε ζα θξηζεί εάλ όιεο νη δπλάκεηο πνπ 

ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΣΜΔΓΔ ζε 

ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηηζηεξηαθά παηρλίδηα, ην ελλννύλ, θαη ζα πξνρσξήζνπλ ζε 

ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο ζην πνιηηηθό πεξηερόκελν ώζηε ε απόθαζε θόιαθνο ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο 16.10.2012 ηεο ΓΔ/ηεε λα αλαηξαπεί ή αλ απιά εθηνμεύνπλ 

κεγάια, αιιά θνύθηα ιόγηα. 

Όκσο, ε ζθνπηκόηεηα θαη ε πξνρεηξόηεηα κε ηελ νπνία επηρεηξήζεθε λα 

θαηαπαηεζεί αθόκα θαη ν θαλνληζκόο ηεο ΓΔ/ηεε, πξνθεηκέλνπ λα ππεξςεθηζηεί 

ε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, δελ αθνξά κόλν ην ηερληθό ζθέινο ηεο επίκαρεο 

ςεθνθνξίαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 16.10.2012 επηπιένλ ζπλέβεζαλ ηα 

εμήο: 

1. Ζ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ην ζρεηηθό ζπλνδεπηηθό πιηθό ήξζε ζε γλώζε 

ησλ κειώλ ηεο ΓΔ. ειάρηζηα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ζηεξώληαο ηε 

δπλαηόηεηα ησλ κειώλ ηεο ΓΔ λα κειεηήζνπλ επαξθώο ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία.  

Μλεκείν αλεπζπλόηεηαο θαη πξνζβνιήο πξνο όινπο ηνπο κεραληθνύο, είλαη ε 

ζηάζε ηεο ΓΔ/ΣΜΔΓΔ ε νπνία δελ εηζεγήζεθε κε απόθαζή ηεο πξνο ην ΣΔΔ, 

αιιά απνθάζηζε λα πξνσζήζεη αληί απόθαζήο ηεο, ην γξάκκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο.  

2. Πξηλ ηελ επίκαρε ςεθνθνξία, πξνεγήζεθε ςεθνθνξία πάλσ ζην δήηεκα ηεο 

κεηαθνξάο ηεο απόθαζεο γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο 

Αηηηθήο ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Α/ηεε. 

Τπέξ ηεο κεηαθνξάο ηεο ιήςεο απόθαζεο ζηελ Α/ηεε ςήθηζαλ 6 (Κνπξληώηεο, 

Μαθέδνο, Παπαλαζηαζίνπ, Γξεγνξηάδεο, εξαθίδεο, Κνληνκάξεο) θαη θαηά 8 

(πίξηδεο, Πξσηνλνηάξηνο, Αθξηηίδεο, Σζνπθαιάο, Μπνύκεο, Μήιεο, Εαληάο, 

Γεζύιιαο). 

Δίλαη βαξύηαηεο νη επζύλεο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ παξαηάμεσλ πλεξγαζία θαη 

ΓΔΜ πνπ παξά ησλ πεξί αληηζέηνπ δηαθεξύμεσλ ηνπο, ζέιεζαλ λα ζηεξήζνπλ 

από ηνπο ζπλαδέιθνπο κέιε ηεο Α/ηεε ην δηθαίσκα λα απνθαζίζνπλ απηνί γηα ην 

δώξν ησλ 400,00 εθ επξώ ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηελ καύξε ηξύπα ηεο Σξάπεδαο 

Αηηηθήο. 

3. Αθόκα θαη ππό απηέο ηηο βεβηαζκέλεο ζπλζήθεο, ππήξγε ε δπλαηόηεηα θαηά 

ηελ ζρεηηθή ςεθνθνξία ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ΓΔ/ηεε ζηηο 16.10.12, λα unv 

πεξάζεη ε απόθαζε γηα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο, 

εάλ θαη ν εθπξόζσπνο ηεο Παλεπηζηεκνληθήο ςήθηδε ΛΔΤΚΟ, ην νπνίν θαη ηνπ 

πξνηάζεθε. 

Δίλαη απνιύησο ζαθέο όηη εάλ όια ηα κέιε ηεο ΓΔ πνπ δηαθσλνύζαλ κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ (πξνθαλώο θάησ από δηαθνξεηηθά πνιηηηθά ζθεπηηθά), 

ςήθηδαλ ΛΔΤΚΟ δελ ζα ππήξρε ίρλνο λνκηκόηεηαο ζηελ απόθαζε.  

Αληηθεηκεληθά ε ζηάζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο Παλεπηζηεκνληθήο λνκηκνπνίεζε ηελ 

επηδίσμε ηεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. Πεξηκέλνπκε 

έκπξαθηε αιιαγή ζηάζεο ηεο Παλεπηζηεκνληθήο ζηελ επόκελε Α/ηεε.  
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Γηα ηελ νπζία ηεο ππόζεζεο, ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 16.10.2012, δηαθσλήζακε κε 

ηελ πξόηαζε αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο, ζπλνπηηθά γηα 

ηνπο εμήο ιόγνπο: 

1. Ζ κε πξνζθπγή ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο ζην ηακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξόηεηαο, ε εμαίξεζε ή ε έληαμή ηεο ζην πξόγξακκα αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

ιόγσ ηεο αληαιιαγήο νκνιόγσλ (PSI), όπσο θαη ε επηρεηξνύκελε έληαμε ησλ δύν 

άιισλ ηζνηίκσλ ζπκκέηνρσλ ηνπ ΣΜΔΓΔ, ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο 

(Σαρ. Σακηεπηήξην & Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ) ζε επξύηεξα 

ηξαπεδηθά ζρήκαηα, αηηοηελούν πολιηικά και όσι ηεσνικά ζηηήμαηα. 

Δίλαη αδύλαην ηα επηζεηηθά ζρέδηα ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδώλ, 

ζηα ρέξηα ιίγσλ ηξαπεδηθώλ νκίισλ, λα αληηκεησπηζηνύλ κε νπνηαδήπνηε 

βξαρππξόζεζκε ηαθηηθή ρσξίο ηελ αλαηξνπή ηελ πθηζηάκελεο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο. 

2. Ζ κεηαθνξά κέξνπο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ ΣΜΔΓΔ ζηελ Σξάπεδα Αηηικήρ 

δεν εγγςάηαι καμιά καλύηεπη ηύση για ηην πεπιοςζία ηων αζθαλιζμένων, 

ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ηαμηθνύ ζπζρεηηζκνύ δύλακεο θαη κε δεδνκέλε ηελ πνιηηηθή 

θαηεύζπλζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΣηΔ θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκηθώλ. 

Αληίζηνηρα όπσο ε Αγξνηηθή Σξάπεδα αλ θαη δηέθπγε ηνλ θίλδπλν ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ επνπηηθώλ αξρώλ γηα ειάρηζην δείθηε θπξίσλ βαζηθώλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, σζηόζν εμαηξνύκελε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ε θπξηόηεηα θαη 

δηνίθεζή ηεο ραξίζηεθε κε επηινγή ηεο ΣηΔ ζε γλσζηό ηδησηηθό ηξαπεδηθό όκηιν.  

3. Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ, 

ζα έπξεπε λα πξνβιεκαηίδεη ην ΣΔΔ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηάζεζεο ησλ 

απνζεκαηηθώλ ηνπ ΣΜΔΓΔ για ηη ζηήπιξη ηων δοκιμαζόμενων 

ζςναδέλθων, αληί γηα ηε ζηήξημε κεξίδσλ ηνπ ηξαπεδηθνύ, θαηαζθεπαζηηθνύ θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθνύ θεθαιαίνπ. 
 

Ο εθπξόζσπνο ηνπ Δλσηηθνύ Αξηζηεξνύ πλδπαζκνύ ζηε ΓΔ/ηεε  

πύννο Κνληνκάξεο” 

 

3. Νν 24/23.10.2012, κε πξνζζήθεο ιεπθήο ςήθνπ ησλ Γξ. 

Γξεγνξηάδε θαη π. Κνληνκάξε ζηηο απνθάζεηο Α3/24/2012 

θαη α4/24/2012 θαη πξνζζήθε κεηνςεθίαο ησλ Γξ. Γξεγνξηάδε 

θαη π. Κνληνκάξε ζηελ απφθαζε Α7/24/2012. 

 

 

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο (22:30) απνρώξεζαλ 

από ηε ζπλεδξίαζε ε Γήκεηξα Καλέιινπ Γεληθή Γηεπζύληξηα  ηνπ 

ΣΔΔ θαη ε Παξαζθεπή Μπάηζνπ, Α΄ Αληηπξόεδξνο 

Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ. 
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Απ νθ. Δ2/30/3012 Δηζεγήζεηο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ πξνο ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ γηα 

ηα ζέκαηα 4, 5 θαη 6 ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 11
εο

 ηαθηηθήο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Π.Γ. ηεο 27.11/14.12.1926 «πεξί 

θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο ηνπ Σ.Δ.Δ. θείκελσλ 

δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,    

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1γ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. ηεο 

27.11/14.12.1926 «πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί  Σ.Δ.Δ. θεηκέλσλ  

δηαηάμεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,    

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 496/74 «πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ.», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  

4.  ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 192/4.12.2012-§2.8) ηεο παξηζηάκελεο 

πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Ησάλλαο 

Γηαιθέηζε θαη  

5. Σελ εηζήγεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μαθέδνπ, Μέινπο Γ.Δ. 

 

Α  π ν θ α ζ ί δ ε η  

 

1. λα εηζεγεζεί ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

εμφδσλ παξαζηάζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σ.Δ.Δ., ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ., ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ.  θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ ηνπ Σ.Δ.Δ., γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

1.1.2013-31.12.2015, ζην ίδην πνζφ κε ηα ηζρχνληα γηα ην έηνο 

2012. 

2. λα ππνβάιεη ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα έγθξηζε ηνλ  

Πξνυπνινγηζκφ Σ.Δ.Δ. Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2013, φπσο 

ζπλεκκέλα αλαιχεηαη θαη πεξηιακβάλεη: 

 

ΔΟΓΑ ΣΑΚΣΗΚΟΤ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ :  20.550.000,00 € 

Π.Γ.Δ.           :  52.560.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ    :  73.110.000,00 € 

 

ΔΞΟΓΑ ΣΑΚΣΗΚΟΤ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ :  20.550.000,00 € 

Π.Γ.Δ.           :  52.560.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ    :  73.110.000,00 € 

 

3. λα ππνβάιεη ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα έγθξηζε ηνλ 

Απνινγηζκφ Σ.Δ.Δ. Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2011, απφ ηνλ νπνίν 

πξνθχπηεη: 
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χλνιν πξαγκαηνπνηεζέλησλ εζφδσλ  22.246.480,49 € 

χλνιν πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμφδσλ  21.897.699,65 € 

ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΥΡΖΖ 348.780,84 € 

 

4. λα ππνβάιεη ζηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα έγθξηζε ηνλ 

Ηζνινγηζκφ ηεο 31.12.2011 κε : 

 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ :  19.238.670,51 € 

χλνιν Παζεηηθνχ    :  19.238.670,51 € 

    

 Πξνεγήζεθε ςεθνθνξία κε απνηέιεζκα: 

ΤΠΔΡ:10 (Πξσηνλνηάξηνο,Κνπξληψηεο, Μαθέδνο, Παπαλαζηαζίνπ 

                     Εεξβάθεο, Μπνχκεο, ηαγηάλλε, Σζνπθαιάο, Αθξηηίδεο,  

                                   πίξηδεο) 

 

Οη Γξ. Γξεγνξηάδεο θαη π. Κνληνκάξεο, νη νπνίνη απνρψξεζαλ πξηλ 

ηε δηελέξγεηα ηεο ςεθνθνξίαο (ψξα 01:15), δήισζαλ φηη κεηνςεθνχλ. 

Δπίζεο ν Θ. εξαθίδεο απνρψξεζε πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο (ψξα 01:25). 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 
 

 

    Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ      Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

  

 

            ΥΡ. ΠΗΡΣΕΖ        ΑΝΣ. ΠΡΧΣΟΝΟΣΑΡΗΟ                                                                                                                                      

 


