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 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ       ΑΓΑ:ΨΓΛΟ46Ψ842-ΤΗΦ 

 Απιθ.Ππωη.: ΣΓΟΓ/751/7.4.2017                            ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ 

ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ ηος Σ.Δ.Δ. 

με απιθμό 11/28.3.2017 

      ΩΡΑ  ΔΝΑΡΞΗ : 19:05 

                                                    ΩΡΑ  ΛΗΞΗ  : 22:15     
 

 

  ΥΡΟΝΟ 

ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟΥΧΡΖΖ 

ΠΑΡΟΝΣΔ : Γεψξγηνο ηαζηλφο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ       ΛΖΞΖ 

 

 Νηθφιανο Μήιεο Α΄ Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ  ΛΖΞΖ 

 Αλησλία Μνξνπνχινπ Β΄ Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ       ΛΖΞΖ 

 Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ       ΛΖΞΖ 

 Θεφδσξνο εξαθίδεο Αλαπιεξσηήο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο 

ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Νηθφιανο Αλδξεδάθεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

 Θεφθξαζηνο 

Βακβνπξέιιεο 

Μέινο ΔΝΑΡΞΖ    ΛΖΞΖ 

 Ησάλλεο Γακβξίιεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ 20:30 (κεηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

Απνθ. 

Α148/11/2017 

 Γξεγφξηνο Γξεγνξηάδεο Μέινο 19:25 (κεηά ηε 

ζπδήηεζε ηεο 

Απνθ. 

Α52/11/2017 

ΛΖΞΖ 

 Ησάλλεο Πάλνπ Μέινο      ΔΝΑΡΞΖ    ΛΖΞΖ 

 Υξήζηνο Σζνκπαλίδεο Μέινο      ΔΝΑΡΞΖ    ΛΖΞΖ 

 Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο      ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ 

     

ΑΠΟΝΣΔ : Παλαγηψηεο Αληηβαιίδεο Μέινο   

 ππξίδσλ Εαλληάο Μέινο   

 Κσλ/λνο Κνπξληψηεο Μέινο   

 

Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ 

 

 

ΔΝΑΡΞΖ 

 

 ΛΖΞΖ 

 

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

 

ΔΝΑΡΞΖ 

 

ΛΖΞΖ 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Τπεξεζηαθέο εηζεγήζεηο 

2. Δπηθχξσζε Πξαθηηθψλ 

3. Δλεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία δήισζεο Πφζελ ΄Δζρεο 
  
 

Τμήμα Α΄ της 28.3.2017 

 

Απνθ.Α1/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 2.400,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πίζησζε ηεο κεραλήο γξακκαηνζήκαλζεο ησλ ΔΛΣΑ ηνπ Γξαθείνπ 

Γηεθπεξαίσζεο ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή  θαη έρνληαο ππφςε ηεο  ηελ ππ’ αξηζκ. 

Α1/4/2017 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, εγκρίνει κατά πλειοψηυία 

ηελ θαηαβνιή δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ (2.400,00€), ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο 

γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ πίζησζε ηεο κεραλήο γξακκαηνζήκαλζεο 

ησλ ΔΛΣΑ ηνπ Γξαθείνπ Γηεθπεξαίσζεο ηνπ ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην 

ππ΄ αξηζκ. 16/2017 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ηελ 

ζρεηηθή απφδεημε ππ΄αξηζκ. 02058290100000415/17 ησλ ΔΛΣΑ. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 831 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α2/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 179,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά 5 θηικ ζπζθεπαζίαο γηα ρξήζε ζηελ απνζήθε ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ 

ππ΄αξηζκ.3769/6-2-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο 

ηνπ ΣΔΔ, εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή εηθνζηπέληε επξψ 

θαη εβδνκήληα ηξηψλ ιεπηψλ (25,73€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ, ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα 

Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά 5 θηικ ζπζθεπαζίαο 

γηα ρξήζε ζηελ απνζήθε ηνπ ΣΔΔ απφ ηνλ θ. ΓΔΧΡΓΗΟ  
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ΚΟΚΚΟΛΑ», ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 17/2017 έληαικα πιεξσκήο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ζχκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ. Σ.Γ.Α.434/2017 

αμίαο 20,75 € + 24% ΦΠΑ 4,98 € = 25,73 € 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 1899 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α3/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 99,20 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά θαθέισλ αζθαιείαο. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ 

ππ΄αξηζκ.3939/8-2-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  

ηνπ ΣΔΔ, εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή ελελήληα ελλέα 

επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ (99,20€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο 

γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά θαθέισλ αζθαιείαο απφ ηνλ θ. 

Ησάλλε Κνηζψλε», ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 18/2017 έληαικα 

πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄αξηζκ. Σ.Γ.Α.: 1032/9-2-

2017, αμίαο 80,00 € + 24% ΦΠΑ 19,20 € = 99,20 € 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 1261 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α4/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 49,60 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

επηζθεπή δχν ερείσλ ζηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ 

ππ΄αξηζκ.3981/8-2-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  

ηνπ ΣΔΔ, εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή ζαξάληα ελλέα 

επξψ θαη εμήληα ιεπηψλ (49,60€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα 
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απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

επηζθεπή δχν ερείσλ ζηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ ΣΔΔ, απφ ηνλ 

«ΑΝΑΣΑΗΟ Α. ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ – ATHENS SPEAKER 

CENTER» ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 19/17 έληαικα πιεξσκήο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄αξηζκ. Σ.Π.Τ.1351/14-2-17 , αμίαο 

40,00€ + 9,60 € ΦΠΑ = 49,60 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0889 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α5/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 105,40 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά πξνηχπνπ απφ ηνλ ΔΛΟΣ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ππ΄αξηζκ. 

4950/20-2-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή εθαηφλ πέληε επξψ θαη 

ζαξάληα ιεπηψλ (105,40€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά πξνηχπνπ απφ ηνλ ΔΛΟΣ, ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 20/2017 

έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄ αξηζκ. Σ.Π.Τ. 

120/15-2-17 ηνπ «ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΠΟΓΟΝΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΝΠΗΓ – ΔΤΠ (ΔΛΟΣ)», αμίαο 85,00€ + 20,40 € ΦΠΑ = 105,40 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 1259 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α6/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 10,80 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πξνκήζεηα αεξνπιάζη γηα ηελ ζπζθεπαζία εμνπιηζκνχ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ππ΄αξηζκ. 

Α41/3/2017 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, εγκρίνει κατά πλειοψηυία 
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ηελ θαηαβνιή δέθα επξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ (10,80€), ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο 

γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ πξνκήζεηα αεξνπιάζη γηα ηελ ζπζθεπαζία 

εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 21/2017 έληαικα πιεξσκήο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄ αξηζκ. 12116/2017 ηηκνιφγην ηνπ  

«Ν & Κ ΚΑΦΗΑΝΖ», αμίαο 8,71€ + 2,09 € ΦΠΑ = 10,80 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 2329 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α7/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 76,90 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πξνκήζεηα δέθα θνξεηψλ δίζθσλ ζχλδεζεο USB γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Γξακκαηείαο Πξνέδξνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

6384/8-3-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή εβδνκήληα έμη επξψ θαη 

ελελήληα ιεπηψλ (76,90€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πξνκήζεηα δέθα θνξεηψλ δίζθσλ ζχλδεζεο USB γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Γξακκαηείαο Πξνέδξνπ ΣΔΔ, απφ ηελ «ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS 

AEBE»,  ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 22/17 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄ αξηζκ. Σ.Γ.Α. 1209085/2017 , αμίαο 62,00€ 

+ 14,90 € ΦΠΑ = 76,90 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 7123 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α8/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 99,20 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ επηζθεπή ηνπ βηβιηνδεηηθνχ 

κεραλήκαηνο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΔ. 
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Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ 

ππ΄αξηζκ.4949/20-2-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο 

ηνπ ΣΔΔ, εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή ελελήληα ελλέα 

επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ (99,20€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ επηζθεπή ηνπ βηβιηνδεηηθνχ 

κεραλήκαηνο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΔ, απφ ηνλ «ΣΔΛΗΟ Γ. 

ΑΝΑΣΑΗΟ»,  ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 23/17 έληαικα 

πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄ αξηζκ. Σ.Π.Τ. 1408/2017, 

αμίαο 80,00€ + 19,20 € ΦΠΑ = 99,20 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0889 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α9/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.102,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά ηεζζάξσλ εηεζίσλ θαξηψλ κεηαθίλεζεο ππαιιήισλ ηνπ 

Γξαθείνπ Γηεθπεξαίσζεο ηνπ ΣΔΔ κε ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο,  

γηα ην 2017. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή  θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

Α28/7/2017 πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, εγκρίνει κατά πλειοψηυία 

ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ εθαηφλ δχν επξψ (1.102,00€), ζηε δηαρεηξίζηξηα 

ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ 

Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα 

θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά ηεζζάξσλ εηεζίσλ θαξηψλ κεηαθίλεζεο 

ππαιιήισλ ηνπ Γξαθείνπ Γηεθπεξαίσζεο ηνπ ΣΔΔ κε ηα Μέζα 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο,  γηα ην 2017, ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 24/17 

έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0712 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
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Απνθ.Α10/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 249,20 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα έμνδα 

ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθήο θνπηέξε,  γηα 

θσηνηππίεο, παξάβνια δεκνζίνπ θαη κεγαξφζεκα επί ππνζέζεσλ 

ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ 

ππ΄αξηζκ.6383/8-3-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  

ηνπ ΣΔΔ, εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή δηαθνζίσλ ζαξάληα 

ελλέα επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ (249,20€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα έμνδα 

ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθήο θνπηέξε, γηα 

θσηνηππίεο, παξάβνια δεκνζίνπ θαη κεγαξφζεκα επί ππνζέζεσλ 

ΣΔΔ, ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 25/17 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο θαη ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0894 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α11/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 805,20 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα έμνδα 

ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθήο θνπηέξε,  γηα 

πξνθαηαβνιέο ΓΑ, κεγαξφζεκα θαη παξάβνια δεκνζίνπ επί ηξηψλ 

αηηήζεσλ αθχξσζεο ζην ηΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή  θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηηο ππ΄αξηζκ. 

5800/2017 θαη 5799/2017/8-3-2017 απνθάζεηο έγθξηζεο ηεο Γεληθήο 

Γηεπζχληξηαο ηνπ ΣΔΔ, εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή 

νθηαθνζίσλ πέληε επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ (805,20€), ζηε δηαρεηξίζηξηα 

ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ 

Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα 

θαηέβαιε γηα έμνδα ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ ηνπ ΣΔΔ θ.  Αγγειηθήο 

θνπηέξε, γηα πξνθαηαβνιέο ΓΑ, κεγαξφζεκα θαη παξάβνια 

δεκνζίνπ επί ηξηψλ αηηήζεσλ αθχξσζεο ζην ηΔ, ζχκθσλα κε ην ππ΄ 

αξηζκ. 226/17 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ηηο 

ζρεηηθέο απνδείμεηο 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0894 
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Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α12/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 144,58 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα έμνδα 

ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθήο θνπηέξε,  γηα 

θσηνηππίεο θαη κεγαξφζεκα επί ππνζέζεσλ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ 

ππ΄αξηζκ.5792/2-3-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  

ηνπ ΣΔΔ, εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή εθαηφλ ζαξάληα 

ηεζζάξσλ επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηψλ (144,58€), ζηε δηαρεηξίζηξηα 

ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ 

Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα 

θαηέβαιε γηα έμνδα ηεο Ννκηθήο πκβνχινπ ηνπ ΣΔΔ θ.  Αγγειηθήο 

θνπηέξε, γηα θσηνηππίεο θαη κεγαξφζεκα επί ππνζέζεσλ ΣΔΔ, 

ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 27/17 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο θαη ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0894 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α13/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 535,68 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά θαη ηνπνζέηεζε θαισδίσζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηφξζσζεο 

πίλαθα ζπλεκηηφλνπ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

2671/27-1-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή πεληαθνζίσλ ηξηάληα πέληε 

επξψ θαη εμήληα νθηψ ιεπηψλ (535,68€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά θαη ηνπνζέηεζε θαισδίσζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηφξζσζεο 
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πίλαθα ζπλεκηηφλνπ, απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία  «GENESIS 

ENERGY SYSTEMS LTD», ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 28/17 

έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄ αξηζκ. Σ.Γ.Α. 

179/2017 , αμίαο 432,00€ + 103,68 € ΦΠΑ = 535,68 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 1899 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α14/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 252,96 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά θαη ηνπνζέηεζε θαλαιηψλ θαισδίσζεο. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

2672/27-1-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή δηαθνζίσλ πελήληα δχν επξψ 

θαη ελελήληα έμη ιεπηψλ (252,96€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά θαη ηνπνζέηεζε θαλαιηψλ θαισδίσζεο, απφ ηελ εηαηξεία κε 

ηελ επσλπκία  «GENESIS ENERGY SYSTEMS LTD»,  ζχκθσλα κε 

ην ππ΄ αξηζκ. 29/17 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην 

ππ΄ αξηζκ. Σ.Γ.Α. 180/2017 , αμίαο 204,00€ + 48,96 € ΦΠΑ = 252,96 

€. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 1899 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α15/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 444,34 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεκβξάλεο αληηειηαθήο πξνζηαζίαο ζην 

γξαθείν 801 ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

5797/2-3-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ ΣΔΔ, 
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εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα 

ηεζζάξσλ επξψ θαη ηξηάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ  (444,34€), ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ. θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  

γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζεο κεκβξάλεο 

αληηειηαθήο πξνζηαζίαο ζην γξαθείν 801 ηνπ ΣΔΔ, απφ ηελ εηαηξεία 

κε ηελ επσλπκία  «ΑΝΚΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ & ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ  ΗΚΔ»,  ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 30/17 έληαικα 

πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄ αξηζκ. 539/2017 

Σηκνιφγην, αμίαο 358,34€ + 86,00 € ΦΠΑ = 444,34 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 1899 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α16/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 18,60 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

κεηαθίλεζε ππαιιήινπ κε ηαμί ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ ιφγσ 

ζηάζεο εξγαζίαο ηνπ ΜΔΣΡΟ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

3941/8-2-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή δεθανθηψ επξψ θαη εμήληα 

ιεπηψλ (18,60€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ 

Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο, γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ κεηαθίλεζε 

ππαιιήινπ κε ηαμί ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ ιφγσ ζηάζεο εξγαζίαο 

ηνπ ΜΔΣΡΟ,  ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 31/17 έληαικα πιεξσκήο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0829 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α17/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 17,75 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 
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κεηαθίλεζε ππαιιήινπ κε ηαμί ιφγσ κεηαθνξάο πιηθνχ ηεο 

Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ησλ εθινγψλ ηνπ ΣΔΔ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

30002/2016 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή δεθαεπηά επξψ θαη 

εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ (17,75€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

κεηαθίλεζε ππαιιήινπ κε ηαμί ιφγσ κεηαθνξάο πιηθνχ ηεο 

Κεληξηθήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο ησλ εθινγψλ ηνπ ΣΔΔ,  ζχκθσλα 

κε ην ππ΄ αξηζκ. 32/17 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη 

ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 2329 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α18/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 43,40 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ζπληήξεζε δχν θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζηνλ ππαίζξην 

ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

6879/14-3-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή ζαξάληα ηξηψλ επξψ θαη 

ζαξάληα ιεπηψλ (43,40€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο 

ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ζπληήξεζε δχν θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ζηνλ ππαίζξην ρψξν 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη, απφ ηελ  

«COOLSERVICE – ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΣΗΚΟΝΟΤΡΖ»,  ζχκθσλα κε 

ην ππ΄ αξηζκ. 33/17 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην 

ππ΄ αξηζκ. Σ.Π.Τ 342/2017, αμίαο 35,00€ + 8,40 € ΦΠΑ = 43,40 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0889 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 
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ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α19/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 80,60 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πξνκήζεηα πξνηχπνπ απφ ηνλ ΔΛΟΣ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

6385/8-3-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή νγδφληα επξψ θαη εμήληα 

ιεπηψλ (80,60€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ 

Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα πξνκήζεηα πξνηχπνπ απφ 

ην «ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΠΗΓ – 

ΔΤΠ (ΔΛΟΣ)», ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 34/17 έληαικα πιεξσκήο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄ αξηζκ. Σ.Π.Τ 174/2017, αμίαο 

65,00€ + 15,60 € ΦΠΑ = 80,00 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 1259. 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α20/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 59,52 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πξνκήζεηα κίαο πθαζκάηηλεο θνιιεηηθήο ηαηλίαο γηα ξάρεο 

βηβιηνδεζίαο. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

6580/10-3-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή πελήληα ελλέα επξψ θαη 

πελήληα δχν ιεπηψλ (59,52€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πξνκήζεηα κίαο πθαζκάηηλεο θνιιεηηθήο ηαηλίαο γηα ξάρεο 

βηβιηνδεζίαο, απφ ηελ «MULTICHEM SA»,  ζχκθσλα κε ην ππ΄ 

αξηζκ. 35/17 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄ 

αξηζκ. Σ.Γ.Α. 59161/2017, αμίαο 48,00€ + 11,52 € ΦΠΑ = 59,52 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 1719 
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Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α21/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 277,14 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

πξνκήζεηα 23 ζθξαγίδσλ ιφγσ κεηνλνκαζίαο ηνπ επνπηεχνληνο 

Τπνπξγείνπ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

7360/17-3-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή δηαθνζίσλ εβδνκήληα επηά 

επξψ θαη δεθαηεζζάξσλ ιεπηψλ (277,74€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, 

γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα φζα θαηέβαιε γηα 

ηελ πξνκήζεηα 23 ζθξαγίδσλ ιφγσ κεηνλνκαζίαο ηνπ επνπηεχνληνο 

Τπνπξγείνπ, απφ ηελ εηαηξεία «ΤΗΟΗ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ 

ΟΔ»,  ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 36/17 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄ αξηζκ. Σ.Π.Α. 19565/2017, αμίαο 223,50€ + 

53,64 € ΦΠΑ = 277,14 €. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 1261 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α22/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 12,00 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

απνζηνιή δεκάησλ κε ηα ΔΛΣΑ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

6381/8-3-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή δψδεθα επξψ (12,00€), ζηε 

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα 

Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  

γηα φζα θαηέβαιε γηα απνζηνιή δεκάησλ κε ηα ΔΛΣΑ ζχκθσλα κε ην 
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ππ΄ αξηζκ. 38/17 έληαικα πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ηηο 

ζρεηηθέο απνδείμεηο. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0831 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α23/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 223,20 € ζηελ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ,  

δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ αζθαιή επηθνηλσλία 

κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΣΔΔ κέζσ πξσηνθφιινπ HTTPS. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.1.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηεο ηελ ππ΄αξηζκ. 

7617/21-3-2017 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο  ηνπ ΣΔΔ, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή δηαθνζίσλ είθνζη ηξηψλ επξψ 

θαη είθνζη ιεπηψλ (223,20€), ζηε δηαρεηξίζηξηα ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Σ.Δ.Δ θα Αζεκίλα Καηζαξνχ ηνπ Ησάλλε, γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο,  γηα φζα θαηέβαιε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ αζθαιή επηθνηλσλία 

κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΣΔΔ κέζσ πξσηνθφιινπ HTTPS, 

απφ ηελ «ALTEC ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ», ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 40/17 έληαικα 

πιεξσκήο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ην ππ΄ αξηζκ. Σ.Π.Τ. 211/2017, 

αμίαο 180,00€ + 43,20 € ΦΠΑ = 223,20€. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 7123 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α24/11/2017 Έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ 

κε IBAN: GR1701000240000000000268342 ηεο Tξαπέδεο ηεο 

Διιάδνο, πνζνχ 2.620,26€ γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο 

ζπλαιιαγέο κέζσ Γ.Ο.Τ (αλαιπηηθή θαηάζηαζε απφδνζεο 

εηζπξάμεσλ ππέξ ΝΠΓΓ απφ 01/06/2016 έσο 31/12/2016).  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηηο αλαιπηηθέο 
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απνδφζεηο ησλ Γ.Ο.Τ γηα ηηο εηζπξάμεηο ππέξ ΝΠΓΓ  φπσο θαίλνληαη 

ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

 

Μεηθηφ πνζφ Πνζφ 

απφδνζεο 

Κξαηήζεηο 

ππέξ ΓΟΤ 

Αηηηνινγία 

20/07/2016 6.001,81 5.404,74 597.07 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

05/2016 

12/08/2016 5.584,20 5.025,78 558,42 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

06/2016 

27/09/2016 2.868,32 2.581,49 286,83 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

07/2016 

17/10/2016 4.861,59 4.375,43 486,16 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

08/2016 

15/11/2016 2.790,50 2.511,45 279,05 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

09/2016 

28/12/2016 4.128,00 3.715,27 412,73 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

10/2016 

ΤΝΟΛΟ 26.234,42 

 

23.614,16 2.620,26  

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ θαη Πξνκεζεηψλ 

ησλ Γ.Ο.Τ απφ ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: 

GR1701000240000000000268342 ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο,  πνζνχ 

δχν ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ είθνζη επξψ θαη είθνζη έμη ιεπηψλ 

(2,620,26€) γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο απνδφζεηο ησλ Γ.Ο.Τ γηα 

ην δηάζηεκα απφ 01/06//2016 έσο 31/12/2016. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α.431.02  

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

 

  Απνθ.Α25/11/2017 Έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. 

πνζνχ 1.368,50€ απφ ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ην ΣΔΔ 

ζηελ Σξάπεδα κε IBAN:  GR43  0260 0250 0004 8020 1669 951 γηα 

ηα ήδε κεηαθεξφκελα πνζά απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ απηφλ ζηνλ 

Λνγαξηαζκφ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί ην ΣΔΔ ζηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο κε IBAN: GR 1701 000 24 000 000 0000 268 342, 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ ην έηνο 2016. 
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Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο 

Αηηήζεηο Δκβαζκάησλ ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. ηνπ 

έηνπο 2016, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Μεηαθνξά Πνζψλ απφ ην Λνγ/ζκν ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E κε 

IBAN: GR43  0260 0250 0004 8020 1669 951 πξνο ην Λνγ/ζκν ηεο ΣηΔ κε 

IBAN: GR 1701 000 24 000 000 0000 268 342 γηα ην έηνο 2015 

 Ζκεξνκελία Αηηήζεσλ Δκβαζκάησλ Πνζφ Πξνκήζεηαο ζε επξψ 

18/03/2016 
115,00 

 

19/04/2016 115,00 

17/05/2016 115,00 

17/06/2016 90,00 

30/06/2016 115,00 

01/08/2016 65,00 

18/08/2016 55,00 

09/09/2016 55,00 

20/09/2016 40.00 

30/09/2016 90,00 

20/10/2016 115,00 

04/11/2016 55,00 

15/11/2016 55,00 

07/12/2016 55,00 

21/12/2016 115,00 

29/12/2016 
45,00 

 

01/01/2016-31/12/2016 ΔΞΟΓΑ 

ΚΗΝΖΔΧΝ 
73,50 

ΤΝΟΛΟ 1.368,50 
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απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηεο 

Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. πνζνχ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ εμήληα 

νθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (1.368,50€) απφ ηνλ Σξαπεδηθφ 

Λνγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ην ΣΔΔ ζηελ Σξάπεδα κε IBAN: GR43  0260 

0250 0004 8020 1669 951, γηα ηα ήδε κεηαθεξφκελα πνζά απφ ηνλ 

Λνγαξηαζκφ απηφλ ζηνλ Λνγαξηαζκφ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο πνπ 

ηεξεί ην ΣΔΔ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε IBAN: GR 1701 000 24 

000 000 0000 268 342, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ΣΔΔ ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ ην έηνο 2016. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.01  

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

 

Απνθ.Α26/11/2017  Έγθξηζε Δμφδσλ ρξεκαηαπνζηνιήο απφ ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ 

ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR43  0260 0250 0004 8020 1669 951 ηεο 

Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. πνζνχ 210,00€ γηα ηελ πξνκήζεηα 

θεξκάησλ θαη ραξηνλνκηζκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ππαίζξηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη,  πνπ ήδε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Γεθέκβξην 2016 

έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην 2017. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηα Λνγηζηηθά 

Γειηία ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. θαη ηα αληίγξαθα 

θίλεζεο ηνπ Λνγ/ζκνπ (extrait) κε IBAN: GR43  0260 0250 0004 

8020 1669 951 φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ζκεξνκελία αλάιεςεο Δμφδσλ ζχκθσλα κε 

Λνγ/θά Γειηία θαη  Extrait Λνγ/ζκνπ 

Έμνδα 

ρξεκαηαπνζηνιήο 

13/12/2016 30,00 

22/12/2016 30,00 

12/01/2017 30,00 

23/01/2017 30,00 

30/01/2017 30,00 

15/02/2017 30,00 

21/02/2017 30,00 

ΤΝΟΛΟ 210,00 

 

απουασίζει κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε εμφδσλ ρξεκαηαπνζηνιήο 

απφ ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR43  0260 0250 

0004 8020 1669 951 ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E., ηνπ 
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πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ δέθα  επξψ (210,00€) γηα ηελ πξνκήζεηα 

θεξκάησλ θαη ραξηνλνκηζκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ππαίζξηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη πνπ ήδε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Γεθέκβξην 2016 

έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην 2017. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

 

Απνθ.Α27/11/2017  Έγθξηζε Δμφδσλ  Πξνκεζεηψλ γηα ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ 

ΣΔΔ κε IBAN: GR19 0140 8020 8020 0200 1001 879 ηεο Alpha Bank 

πνζνχ 91,76€ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο ήδε 

πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο  πνπ  αθνξνχλ ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ επηέκβξην 2016 έσο θαη ηνλ 

Ννέκβξην 2016. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηα Σηκνιφγηα 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΣΠΤ) ηεο Alpha Bank φπσο θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ πίλαθα: 

 
Aξηζκφο 

TΠΤ 

Ζκεξ/ληα 

ΣΠΤ 

Πνζφ 

Πξνκήζεηαο 

ΦΠΑ 

Πξνκήζεηαο 

πλνιηθφ 

Πνζφ 

(Πνζφ 

+ΦΠΑ) 

Ζκεξνκελία 

αλάιεςεο 

πλνιηθνχ 

Πνζνχ 

Πξνκήζεηαο 

ζχκθσλα κε 

Extrait 

Λνγ/ζκνπ 

Αηηηνινγία 

9626 30/09/2016 36,00 8,64 44,64 07/07/2016 

 

Γηα 

ζπλαιιαγέο 

09/2016 

9806 31/10/2016 20,00 4,80 24,80 08/08/2016 

 

Γηα 

ζπλαιιαγέο 

10/2016 

9995 30/11/2016 18,00 4,32 22,32 07/09/2016 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

11/2016 

       

ΤΝΟΛΟ 74,00 17,76 91,76   

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR19 0140 8020 8020 

0200 1001 879 ηεο Alpha Bank, πνζνχ ελελήληα ελφο επξψ θαη 
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εβδνκήληα έμη ιεπηψλ (91,76 €) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο ήδε 

πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ επηέκβξην 2016 έσο θαη ηνλ 

Ννέκβξην 2016. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.   

 

Απνθ.Α28/11/2017  Έγθξηζε Δμφδσλ  Πξνκεζεηψλ γηα ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ 

ΣΔΔ κε IBAN: GR19 0140 8020 8020 0200 1001 879 ηεο Alpha 

Bank,  πνζνχ 101,68€ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο ήδε 

πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Γεθέκβξην  2016 έσο θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην 2017. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηα Σηκνιφγηα 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΣΠΤ) ηεο Alpha Bank φπσο θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ πίλαθα: 

 
Aξηζκφο 

TΠΤ 

Ζκεξ/ληα 

ΣΠΤ 

Πνζφ 

Πξνκήζεηαο 

ΦΠΑ 

Πξνκήζεηαο 

πλνιηθφ 

Πνζφ 

(Πνζφ 

+ΦΠΑ) 

Ζκεξνκελία 

αλάιεςεο 

πλνιηθνχ 

Πνζνχ 

Πξνκήζεηαο 

ζχκθσλα κε 

Extrait 

Λνγ/ζκνπ 

Αηηηνινγία 

10208 30/12/2016 42,00 10,08 52,08 19/01/2017 

 

Γηα 

ζπλαιιαγέο 

12/2016 

10450 31/01/2017 40,00 9,60 49,60 14/02/2017 

 

Γηα 

ζπλαιιαγέο 

01/2017 

              

       

ΤΝΟΛΟ 82,00 19,68 101,68   

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR19 0140 8020 8020 

0200 1001 879 ηεο Alpha Bank,  πνζνχ εθαηφλ ελφο επξψ θαη εμήληα 

νθηψ ιεπηψλ (101,68 €) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο ήδε 

πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ 
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γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Γεθέκβξην  2016 έσο θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην 2017. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02  

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

  

Απνθ.Α29/11/2017 Έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ 

κε IBAN: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο, πνζνχ 18.797,02 € γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο 

ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑ,  γηα ηνπο 

κήλεο  Οθηψβξην θαη Ννέκβξην ηνπ έηνπο 2016. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηα Σηκνιφγηα 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΣΠΤ) ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο φπσο θαίλνληαη 

ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 
Aξηζκφο 

TΠΤ 

Ζκεξ/ληα 

ΣΠΤ 

Πνζφ 

Πξνκήζεηαο 

ΦΠΑ 

Πξνκήζεηαο 

πλνιηθφ 

Πνζφ 

(Πνζφ 

+ΦΠΑ) 

Ζκεξνκελία 

αλάιεςεο 

πλνιηθνχ 

Πνζνχ 

Πξνκήζεηαο 

ζχκθσλα κε 

Extrait 

Λνγ/ζκνπ 

Αηηηνινγία 

1313 24/11/16 9.290,51 2.229,72 11.520,23 16-11-16 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

10/2016 

1398 28/12/16 5.868,38 1.408,41 7.276,79 15-12-16 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

11/2016 

               

ΤΝΟΛΟ 15.158,89 3.638,13 18.797,02   

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ θαη Πξνκεζεηψλ 

ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR48 0110 0800 

0000 0805 4517 522 ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο,  πνζνχ δεθανθηψ 

ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ελελήληα επηά επξψ θαη δχν ιεπηψλ (18.797,02 

€) γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑ,  γηα ηνπο κήλεο Οθηψβξην θαη  

Ννέκβξην ηνπ έηνπο 2016. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02 
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Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

   

Απνθ.Α30/11/2017 Έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ 

κε IBAN: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο,  πνζνχ 3.30€ γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο 

γηα ην έηνο 2015 πνπ αθνξνχλ ζε έμνδα θίλεζεο ινγαξηαζκνχ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηα Αληίγξαθα 

Κίλεζεο ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR48 

0110 0800 0000 0805 4517 522 φπσο θαίλνληαη ζην παξαθάησ 

πίλαθα: 

Αληίγξαθα Κίλεζεο ηνπ Σξαπεδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR48 0110 

0800 0000 0805 4517 522 έηνπο 2015 

Πνζφ 

Πξνκήζεηαο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΗΟΤΝΗΟ 

 

3,27 

 

ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ 

ΛΟΓ/ΜΟΤ 

 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 

 

0,03 

 

ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ 

ΛΟΓ/ΜΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 3,30  

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR48 0110 0800 0000 

0805 4517 522 ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο,  πνζνχ ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα 

ιεπηψλ(3,30€),  γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο γηα ην 

έηνο 2015 πνπ αθνξνχλ ζε έμνδα θίλεζεο ινγαξηαζκνχ. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
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Απνθ.Α31/11/2017  Έγθξηζε Δμφδσλ ρξεκαηαπνζηνιήο απφ ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ 

ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR43  0260 0250 0004 8020 1669 951 ηεο 

Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E.,  πνζνχ 135,00€ γηα ηελ πξνκήζεηα 

θεξκάησλ θαη ραξηνλνκηζκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ππαίζξηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ ηνπ ΣΔΔ ζην Μαξνχζη, πνπ ήδε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχλην 2015 έσο 

θαη ηνλ Γεθέκβξην 2015. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 

Β8/5/2015 (10.03.2015) απφθαζή ηεο, ηα Λνγηζηηθά Γειηία ηεο 

Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. θαη ηα αληίγξαθα θίλεζεο ηνπ 

Λνγ/ζκνπ (extrait) κε IBAN: GR43  0260 0250 0004 8020 1669 951 

φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 
Ζκεξνκελία αλάιεςεο Δμφδσλ ζχκθσλα κε Λνγ/θά 

Γειηία θαη  Extrait Λνγ/ζκνπ 

Έμνδα κεηαθνξάο 

15/06/2015 115.00 

03/07/2015 3.00 

01/10/2015 5.00 

14/10/2015 3.00 

20/10/2015 3.00 

16/11/2015 3,00 

27/11/2015 
3,00 

ΤΝΟΛΟ             135,00 

 

απουασίζει κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε εμφδσλ 

ρξεκαηαπνζηνιήο απφ ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ κε 

IBAN: GR43  0260 0250 0004 8020 1669 951 ηεο Σξάπεδαο 

Eurobank Ergasias Α. E. πνζνχ εθαηφλ ηξηάληα πέληε επξψ 

(135,00€) γηα ηελ πξνκήζεηα θεξκάησλ θαη ραξηνλνκηζκάησλ γηα ηηο 

αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ ηνπ ΣΔΔ 

ζην Μαξνχζη πνπ ήδε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηνλ Ηνχλην 2015 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην 2015. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ 

 

Απνθ.Α32/11/2017 Έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ 

κε IBAN: GR17 01.0002.4000.0000.000.268342 ηεο Σξαπέδεο 

Διιάδνο, πνζνχ 6.705.75€ γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο 
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ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Σξαπέδεο 

Διιάδνο,  γηα ην δηάζηεκα απφ 0101/2015 έσο 31/12/2015. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηηο ρξεψζεηο ηεο 

Σξαπέδεο Διιάδνο  φπσο θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

Ζκεξ/ληα  Πνζφ 

Πξνκήζεηαο 

ΦΠΑ 

Πξνκήζεηαο 

πλνιηθφ 

Πνζφ 

(Πνζφ 

+ΦΠΑ) 

Αηηηνινγία 

8 31/01/2015 230.88 0 230.88 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

01/2015 

6 29/02/2015 205.85 0 205.85 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

02/2015 

7 

 

31/03/2015 400.96 0 400.96 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

03/2015 

11 30/04/2016 405.34 0 405.34 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

04/2015 

13 31/05/2015 430.87 0 430.87 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

05/2015 

27 30/06/2015 799.83 0 799.83 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

06/2015 

21 31/07/2015 474.52 0 474.52 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

07/2015 

10 31/08/2015 346.55 0 346.55 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

08/2015 

18 30/09/2015 390.34 0 390.34 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

09/2015 

28 31/10/2015 864.56 0 864.56 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

10/2015 

26 30/10/2015 806.44 0 806.44 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

11/2015 

41 31/12/2015 1.349.61 0 1349.61 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

12/2015 

ΤΝΟΛΟ 6.705.75 0 6.705.75  

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ θαη Πξνκεζεηψλ 

ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR17 
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01.0002.4000.0000.000.268342 ηεο Σξαπέδεο Διιάδνο πνζνχ έμη 

ρηιηάδσλ εθηαθνζίσλ πέληε επξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ 

(6.705,75€),  γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Σξαπέδεο Διιάδνο,  γηα ην δηάζηεκα 

απφ 01/01/2015 έσο 31/12/2015. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

 

  Απνθ.Α33/11/2017 Έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηεο Σξάπεδαο ΠΔΗΡΑΗΧ ΑΔ,  απφ ηνλ 

Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ην ΣΔΔ ζηελ Σξάπεδα κε IBAN: 

GR02 0171 0170 0060 1703 0029 277, πνζνχ 0,40€,  γηα ηα ήδε 

πξαγκαηνπνηεκέλα εμεξρφκελα εκβάζκαηα απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ 

απηφλ ζηνλ Λνγαξηαζκφ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί ην ΣΔΔ 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε IBAN: GR 1701 000 24 000 000 0000 

268 342, ζχκθσλα κε ηνλ Α.Ν. 1611/1950 θαη κε ηελ ΠΓΣΔ 

2616/18.06.2009, γηα ην έηνο 2015. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή,  κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηα ζρεηηθά 

Δηδνπνηεηήξηα εμεξρνκέλσλ εκβαζκάησλ θαη ηα αληίγξαθα θίλεζεο 

ηνπ Λνγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο ΠΔΗΡΑΗΧ ΑΔ ηνπ έηνπο 2015, φπσο 

θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

Ζκεξνκελία Αηηηνινγία Πνζφ ζε επξψ 

29/01/2015 
Έμνδα θίλεζεο 

ινγαξηαζκνχ 

0,20 

 

11/05/2015 

Έμνδα θίλεζεο 

ινγαξηαζκνχ 

0,20 

 

χλνιν 0,40 

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηεο 

Σξάπεδαο ΠΔΗΡΑΗΧ ΑΔ,  ζπλνιηθνχ πνζνχ ζαξάληα ιεπηψλ (0,40€) 

απφ ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ην ΣΔΔ ζηελ Σξάπεδα κε 

IBAN: GR02 0171 0170 0060 1703 0029 277, γηα ηα ήδε 

πξαγκαηνπνηεκέλα εμεξρφκελα εκβάζκαηα απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ 

απηφλ ζηνλ Λνγαξηαζκφ Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί ην ΣΔΔ 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε IBAN: GR 1701 000 24 000 000 0000 

268 342, ζχκθσλα κε ηνλ Α.Ν. 1611/1950 θαη κε ηελ ΠΓΣΔ 

2616/18.06.2009, γηα ην έηνο 2015.  
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Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α.  0431.02 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

 

Απνθ.Α34/11/2017 Έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ 

κε IBAN: GR1701000240000000000268342 ηεο ηξαπέδεο ηεο 

Διιάδνο,  πνζνχ 6.097.09€ γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο 

ζπλαιιαγέο κέζσ Γ.Ο.Τ. (αλαιπηηθή θαηάζηαζε απφδνζεο 

εηζπξάμεσλ ππέξ ΝΠΓΓ απφ 01/01/2015 έσο 31/12/2015).  

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηηο αλαιπηηθέο 

απνδφζεηο ησλ Γ.Ο.Τ γηα ηηο εηζπξάμεηο ππέξ ΝΠΓΓ  φπσο θαίλνληαη 

ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

 

Μεηθηφ πνζφ Πνζφ 

απφδνζεο 

Κξαηεζεηο 

ππέξ ΓΟΤ 

Αηηηνινγία 

31/01/2015 5892.80 5303.56 589.24 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

01/2015 

28/02/2015 9598.79 8631.31 967.48 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

02/2015 

31/03/2015 7418.18 6676.37 741.81 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

03/2015 

30/04/2015 5342.65 4807.88 534.77 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

04/2015 

31/05/2015 3563.00 3208.20 354.80 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

05/2015 

30/06/2015 1561.45 1404.65 156.80 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

06/2015 

09/07/2015 5079.73 4571.77 507.96 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

07/2015 

31/07/2015 2333.57 2099.86 233.71 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

07/2015 
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31/08/2015 3297.50 2966.92 330.58 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

08/2015 

30/09/2015 3173.71 2855.79 317.92 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

09/2015 

31/10/2015 4367.67 3929.72 437.95 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

10/2015 

30/11/2015 7046.59 6340.68 705,91 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

11/2015 

31/12/2015 2177.03 1958.87 218.16 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

12/2015 

ΤΝΟΛΟ 60.852.67 

 

54.755,58 6.097.09  

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ θαη Πξνκεζεηψλ 

ησλ Γ.Ο.Τ απν ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: 

GR1701000240000000000268342 ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο πνζνχ 

Έμη ρηιηάδσλ ελελήληα εθηά επξψ θαη ελλέα ιεπηψλ (6.097,09€) γηα 

ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο απνδφζεηο ησλ Γ.Ο.Τ γηα ην δηάζηεκα 

απφ 01/01/2015έσο  31/12/2015. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

 

Απνθ.Α35/11/2017 Έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ θαη ηφθσλ δαλείσλ ηνπ Σξαπεδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR35 0160 4660 0000 0007 0055 

732 ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο,  πνζνχ 3.002,85 €,  γηα ηηο ήδε 

πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο Σξάπεδαο  Αηηηθήο γηα ην δηάζηεκα απφ 01/01/2015 έσο 

31/12/2015. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηηο ρξεψζεηο ηεο 

Σξαπέδεο Διιάδνο  φπσο θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
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Ζκεξ/ληα  Πνζφ 

Πξνκήζεηαο 

ΦΠΑ 

Πξνκήζεηαο 

πλνιηθφ 

Πνζφ (Πνζφ 

+ΦΠΑ) 

Αηηηνινγία 

14/01/2015 750.01 0 750.01 Σφθνη θαη 

πιεξσκή δαλείνπ 

ΑΣΣΗΚΖ 

15/01/2015 2.84 0 2.84 Σφθνη θαη 

πιεξσκή δαλείνπ 

ΑΣΣΗΚΖ 

01/04/2015 750.00 0 750.00 Σφθνη θαη 

πιεξσκή δαλείνπ 

ΑΣΣΗΚΖ 

02/10/2015 1.500.00 0 1.500.00 Σφθνη θαη 

πιεξσκή δαλείνπ 

ΑΣΣΗΚΖ 

ΤΝΟΛΟ 3.002.85 0 3.002.85  

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ θαη 

Σφθσλ Γαλείνπ ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: 

GR35 0160 4660 0000 0007 0055 732 ηεο Σξάπεδαο  Αηηηθήο,  πνζνχ 

ηξηψλ ρηιηάδσλ δχν επξψ θαη νγδφληα πέληε ιεπηψλ (3.002,85€) γηα 

ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Σξαπέδεο Αηηηθήο γηα ην δηάζηεκα απφ 01/01/2015 

έσο 31/12/2015. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ 

 

Απνθ.Α36/11/2017 Έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ 

κε IBAN: GR17 01.0002.4000.0000.000.268342 ηεο Σξαπέδεο 

Διιάδνο,  πνζνχ 3.483,46€, γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο 

ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Σξαπέδεο 

Διιάδνο,  γηα ην δηάζηεκα απφ 01/06/2016 έσο 31/12/2016. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηηο ρξεψζεηο ηεο 

Σξαπέδεο Διιάδνο  φπσο θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

Ζκεξ/ληα  Πνζφ 

Πξνκήζεηαο 

ΦΠΑ 

Πξνκήζεηαο 

πλνιηθφ 

Πνζφ (Πνζφ 

+ΦΠΑ) 

Αηηηνινγία 

16 30/06/2016 458,71 0 458.71 Γηα ζπλαιιαγέο 

06/2016 

21 31/07/2016 724.85 0 724.85 Γηα ζπλαιιαγέο 
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07/2016 

6 

 

31/08/2016 174.80 0 174.80 Γηα ζπλαιιαγέο 

08/2016 

28 30/09/2016 743.79 0 743.79 Γηα ζπλαιιαγέο 

09/2016 

26 31/10/2016 685.68 0 685.68 Γηα ζπλαιιαγέο 

10/2016 

10 30/11/2016 236.71 0 236.71 Γηα ζπλαιιαγέο 

11/2016 

21 31/12/2016 458.92 0 458.92 Γηα ζπλαιιαγέο 

12/2016 

ΤΝΟΛΟ 3.483,46 0 3.483,46  

     

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ θαη Πξνκεζεηψλ 

ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR17 

01.0002.4000.0000.000.268342 ηεο Σξαπέδεο Διιάδνο,  πνζνχ ηξηψλ 

ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ηξηψλ επξψ θαη ζαξάληα έμη ιεπηψλ 

(3.483,46€),  γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Σξαπέδεο Διιάδνο γηα ην δηάζηεκα 

απφ 01/06/2016 έσο 31/12/2016. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

 

  Απνθ.Α37/11/2017 Έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ θαη ηφθσλ δαλείσλ ηνπ Σξαπεδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR91 0160 4660 0000 0008 4758 

566 ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο,  πνζνχ 7.808,14€, γηα ηηο ήδε 

πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο, γηα ην δηάζηεκα απφ 01/01/2015 έσο 

31/12/2015. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηηο ρξεψζεηο ηεο 

Σξαπέδεο Διιάδνο  φπσο θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 
Ζκεξ/ληα  Πνζφ 

Πξνκήζεηαο 

ΦΠΑ 

Πξνκήζεηαο 

πλνιηθφ Πνζφ 

(Πνζφ +ΦΠΑ) 

Αηηηνινγία 

10/02/2015 118,97 0 118,97 Σφθνη θαη πιεξσκή 

δαλείνπ ΑΣΣΗΚΖ 

22/04/2015 0,20 0 0,20 Σφθνη θαη πιεξσκή 

δαλείνπ ΑΣΣΗΚΖ 

22/04/2015 7.649,28 0 7.649,28 Σφθνη θαη πιεξσκή 

δαλείνπ ΑΣΣΗΚΖ 
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10/08/2015 39,69 0 39,69 Σφθνη θαη πιεξσκή 

δαλείνπ ΑΣΣΗΚΖ 

ΤΝΟΛΟ 7.808,14 0 7.808,14  

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ θαη Σφθσλ 

Γαλείνπ ηνπ Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR91 

0160 4660 0000 0008 4758 566 ηεο Σξάπεδαο Αηηηθήο,  πνζνχ εθηά 

ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ νθηψ επξψ θαη δεθαηεζζάξσλ ιεπηψλ 

(7.808,14€), γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο  Αηηηθήο,  γηα ην δηάζηεκα 

απφ 01/01/2015 έσο 31/12/2015. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.02 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  

 

Απνθ.Α38/11/2017  Έγθξηζε Δμφδσλ  Πξνκεζεηψλ γηα ηνλ Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ 

ΣΔΔ κε IBAN: GR89 0140 1120 11200 2320 001580 ηεο Alpha Bank,  

πνζνχ 2.497,54€, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο ήδε 

πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο θαξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ινγαξηαζκφ απηφλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2015 

έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην 2015. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηηο πξνκήζεηεο ηεο 

Alpha Bank φπσο θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 
Aξηζκφο 

πλαιιαγψλ 

Ζκεξ/ληα 

πλαιιαγψλ 

Πνζφ 

Πξνκήζεηαο 

ΦΠΑ 

Πξνκήζεηαο 

πλνιηθφ 

Πνζφ 

(Πνζφ 

+ΦΠΑ) 

Ζκεξνκελία 

αλάιεςεο 

πλνιηθνχ 

Πνζνχ 

Πξνκήζεηαο 

ζχκθσλα κε 

Extrait 

Λνγ/ζκνπ 

Αηηηνινγία 

14 31/01/2015 61,51  61,51 31/01/2015 

 

Γηα 

ζπλαιιαγέο 

01/2015 

6 29/02/2015 6,10  6,10 

 

29/02/2015 

 

Γηα 

ζπλαιιαγέο 

02/2015 

11 31/03/2015 56,18  56,18 31/03/2015 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

03/2015 
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12 30/04/2016 1.717,35  1.717,35 30/04/2015 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

04/2015 

11 31/05/2015 61,45  61,45 31/05/2015 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

05/2015 

19 30/06/2015 60,73  60,73 30/06/2015 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

06/2015 

19 31/07/2015 48,10  48,10 31/07/2015 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

07/2015 

14 31/08/2015 291,85  291,82 31/08/2015 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

08/2015 

21 30/09/2015 87,98  87,98 30/09/2015 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

09/2015 

9 31/10/2015 7,08  7,08 31/10/2015 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

10/2015 

14 30/11/2015 83,75  83,75 30/11/2015 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

11/2015 

11 31/12/2015 15,46  15,46 31/12/2015 Γηα 

ζπλαιιαγέο 

12/2015 

ΤΝΟΛΟ 2.497,54   2.497,54   

 

απουασίζει  κατά πλειοψηυία ηελ έγθξηζε Δμφδσλ Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Σξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΔ κε IBAN: GR89 0140 1120 11200 

2320 001580 ηεο Alpha Bank,  πνζνχ δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 

ελελήληα εθηά επξψ θαη πελήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (2.497,54 €) γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο ήδε πξαγκαηνπνηεκέλεο ζπλαιιαγέο 

θαξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ινγαξηαζκφ απηφλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2015 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην 2015. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0431.01  

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.   

 

Απνθ.Α39/11/2017  Έγθξηζε θαηαβνιήο 8.680,00 € ζε κέιε Οκάδαο Δξγαζίαο. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε: 
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α) ηε κε αξ. Α14/12/2016 Απφθαζή ηεο πνπ αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε 

ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη αληηζηνηρεί ζε έξγν ηεο Οκάδαο απφ 

19.09.2016 έσο θαη 18.10.2016. 

β) ην απφ 20.10.2016 Πξσηφθνιιν Μεξηθήο Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο ηνπ TEE, φπσο απηή νξίζηεθε κε ηελ σο άλσ απφθαζε ηεο 

Γ.Δ., κε ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

Οκάδαο Δξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ησλ 

ζθνπψλ ηνπ Σ.Δ.Δ., γηα ηελ απφ θνηλνχ θαη ζε ζπλεξγαζία «Μειέηε 

ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο δειψζεσλ 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη ηελ ππνζηήξημε κεραληθψλ ζηελ 

ππνβνιή θαη δηαρείξηζε δειψζεσλ»,  εγκρίνει κατά πλειοψηυία  ηελ 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ νγδφληα € 

(8.680,00),  γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

19.09.2016 έσο θαη 18.10.2016, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά θάζε 

κέινπο ηεο, σο εμήο: 

1. Αξθνπκάλεο Κσλζηαληίλνο  2.500,00€ + 24%ΦΠΑ=3.100,00€ 

2. Ησαθείκ Απφζηνινο   1.000,00€ + 24%ΦΠΑ=1.240,00€ 

3. Ξεξφο Παλαγηψηεο   2.500,00€ + 24%ΦΠΑ=3.100,00€ 

4. Παπακηραήι Μηραήι   1.000,00 + 24%ΦΠΑ = 1.240,00€ 

                    χλνιν: 8.680,00€ 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ. Α. 9761.01 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α40/11/2017  Έγθξηζε θαηαβνιήο 16.120,00 € ζε κέιε Οκάδαο Δξγαζίαο 

Ζ Γ. Δπηηξνπή κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε: 

α) ηε κε αξ. Α14/12/2016 Απφθαζή ηεο πνπ αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε 

ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη αληηζηνηρεί ζε έξγν ηεο Οκάδαο απφ 

19.10.2016 έσο θαη 18.12.2016. 

β) ην απφ 19.12.2016 Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ TEE, φπσο απηή νξίζηεθε κε ηελ σο άλσ 

απφθαζε ηεο Γ.Δ., κε ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ ηνπ Σ.Δ.Δ., γηα ηελ απφ θνηλνχ θαη ζε 

ζπλεξγαζία «Μειέηε ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο ππνζηήξημεο 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο θαη 

δηαρείξηζεο δειψζεσλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη ηελ ππνζηήξημε 

κεραληθψλ ζηελ ππνβνιή θαη δηαρείξηζε δειψζεσλ», εγκρίνει κατά 
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πλειοψηυία  ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δέθα έμη ρηιηάδσλ εθαηφλ 

είθνζη € (16.120,00) γηα ην έξγν πνπ εθηέιεζαλ θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 19.10.2016 έσο θαη 18.12.2016, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζθνξά θάζε κέινπο ηεο, σο εμήο: 

 

1. Αξθνπκάλεο Κσλζηαληίλνο  5.000,00€ + 24%ΦΠΑ=6.200,00€ 

2. Ησαθείκ Απφζηνινο   1.500,00€ + 24%ΦΠΑ=1.860,00€ 

3. Ξεξφο Παλαγηψηεο   5.000,00€ + 24%ΦΠΑ=6.200,00€ 

4. Παπακηραήι Μηραήι   1.500,00  +  24%ΦΠΑ=1.860,00€ 

                  χλνιν: 16.120,00€ 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ. Α. 9761.01 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ.  
    

Απνθ.Α41/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο 5.580,00 € ζηελ εηαηξεία δηθεγφξσλ  Ξ. 

ΚΟΝΣΗΑΓΖ – Α. ΦΧΣΗΑΓΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ, γηα 

ζχληαμε θαη θαηάζεζε αηηήζεσλ αθχξσζεο πνπ έθαλε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ.   

               Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  γξαπηή εηζήγεζε   (αξ. πξση. 747/28.3.2017 

- §1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή,  εγκρίνει κατά πλειοψηυία  ηελ 

θαηαβνιή πέληε ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ νγδφληα  επξψ (5.580,00) €  

ζηελ εηαηξεία δηθεγφξσλ  Ξ. ΚΟΝΣΗΑΓΖ – Α. ΦΧΣΗΑΓΟΤ - 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ( νδφο Κιενκέλνπο 57, Αζήλα, ΑΦΜ 

997167646, ΓΟΤ Γ΄ Αζελψλ), γηα θαηάζεζε ηξηψλ (3) αηηήζεσλ 

αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ: 25/28.02.2017 

Ακνηβή:           4.500,00 € 

ΦΠΑ 24%:        1.080,00 € 

χλνιν:           5.580,00 € 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ ΚΑ 0439.01 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α42/11/2017  Έγθξηζε θαηαβνιήο 1.367,27€ ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

FORTHNET ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ 

ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ., γηα ηελ πιεξσκή 
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ινγαξηαζκνχ ηειψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ γηα ην δηάζηεκα 

απφ 01.3.2017 έσο 30.4.2017. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη  έρνληαο ππφςε ηεο ηελ κε αξ. 

Γ2/29/2015 απφθαζή ηεο θαη ηελ απφ 02.10.2015 ζχκβαζε, 

εγκρίνει κατά πλειοψηυία  ηελ θαηαβνιή ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ εμήληα 

επηά επξψ θαη είθνζη επηά ιεπηψλ (1.367,27€) ζηελ εηαηξεία 

FORTHNET Α.Δ. (Δ.Σ.Δ.Π. Κξήηεο Βαζηιηθά Βνπηψλ, Ζξάθιεην 

710 03, ΑΦΜ 094444827, Γ.Ο.Τ: ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ), γηα ηελ παξαπάλσ 

δαπάλε, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ παξαζηαηηθφ: 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΔΛΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Β 1925288Λ/5.3.2017 

Καζ. αμία: 1.102,64€ 

Φ.Π.Α. 24%:     264,63€ 

ΤΝΟΛΟ:     1.367,27€    

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0832.01 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α43/11/2017 Σαθηνπνίεζε δαπάλεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ Γήκνπ 

Μεγαιφπνιεο. 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζε ν Γήκνο Μεγαιφπνιεο θαη 

πνπ ήδε ηειείσζαλ νη Πξαγκαηνγλψκνλεο θ.θ. Κσλζηαληίλνο 

Ληληδεξάθνο θαη Κσλζηαληίλνο Ληφληνο, νη νπνίνη νξίζζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηελ  ππ' αξηζ. Β20/34/2010 απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ 

θαη ηελ αξηζκ. 1876/31-1-13 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, 

εηζπξάρζεθε κε ην ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο ηνπ Γήκνπ 

Μεγαιφπνιεο (9.730,11€)  θαη ηε βεβαίσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ 

8% (721,89 €) ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 10.452,00 €.  

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 10.452,00 €, αλαιχεηαη σο εμήο:  

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλσκφλσλ 6.000,00 € 

Β) Φ.Π.Α. 1.380,00 € 

 7.380,00 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 3.000,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α.      72,00 € 

χλνιν 10.452,00€ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 

747/28.3.2017-§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή, εγκρίνει κατά 

πλειοψηυία  λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην ηξείο ρηιηάδεο 
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(3.000,00) € ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα  θ. Κσλ/λν Ληληδεξάθν, Γηπι. 

Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ, Α.Μ ΣΔΔ: 51124(νχθα 26, 114 76 Αζήλα), 

ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

3.000,00 € σο ακνηβή (Τπάιιεινο)  

θαη ηξείο ρηιηάδεο εμαθφζηα ελελήληα (3.690,00) € ζηνλ 

πξαγκαηνγλψκνλα θ. Κσλ/λν Ληφλην, Γηπι. Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ΑΜ 

ΣΔΔ: 38207  (Λνπθάξεσο 50, 115 22 Αζήλα), ην νπνίν αλαιχεηαη σο 

εμήο: 

3.000,00€ σο ακνηβή θαη 690,00€ Φ.Π.Α 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 3394 κε ην πνζφ ησλ 6.690,00€. 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α44/11/2017 Σαθηνπνίεζε δαπάλεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ θ. Γεψξγηνπ ηγάια 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζε ν θ. Γεψξγηνο ηγάιαο θαη 

πνπ ήδε ηειείσζε ε Πξαγκαηνγλψκνλαο θ. ηακαηνχια Γάζπαξε, ε 

νπνία νξίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. Β2/19/2014 απφθαζε ηεο 

Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ θαη ηελ ππ' αξηζ. 27658/2-11-16 απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, εηζπξάρζεθε κε ηα αξ. γξακκάηηα είζπξαμεο ΣΔΔ 

1592435/31-10-16 θαη 1596247/24-2-17 ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

3.153,60 €.  

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 3.153,60€, αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλψκνλα  1800,00 € 

Β) Φ.Π.Α.    432,00 € 

 2.232,00 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ.    900,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α.      21,60€ 

χλνιν 3.153,60€ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 

747/28.3.2017-§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή, εγκρίνει κατά 

πλειοψηυία  λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην δχν ρηιηάδεο 

δηαθφζηα ηξηάληα δχν (2.232,00) € ζηελ πξαγκαηνγλψκνλα  θ. 

ηακαηνχια Γάζπαξε, Γηπι. Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ, Α.Μ. ΣΔΔ: 

43816 (Αλδξένπ Γεκεηξίνπ 117, 161 21 Καηζαξηαλή), ην νπνίν 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

1.800,00 € σο ακνηβή θαη 432,00 € Φ.Π.Α. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 3394 κε ην πνζφ ησλ 2.232,00€. 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 
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γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α45/11/2017 Σαθηνπνίεζε δαπάλεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ θ. Νηθφιανπ 

Γηαθνπκέινπ θαη ηεο θ. ππξηδνχιαο Κνθκνηνχ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζαλ ν θ. Νηθφιανο 

Γηαθνπκέινο θαη ε θ. ππξηδνχια Κνθκνηνχ θαη πνπ ήδε ηειείσζαλ 

νη Πξαγκαηνγλψκνλεο θ. θ. Θεφθηινο Φσκηάδεο θαη  Ησάλλεο Ξχδεο, 

νη νπνίνη νξίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. Β2/19/2014 απφθαζε 

ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ θαη ηελ αξηζκ. 9142/27-4-16 απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ, εηζπξάρζεθε κε ην αξηζ. 1588250/8-4-16 

γξακκάηην είζπξαμεο ΣΔΔ θαη ηα θαηαζεηήξηα ζηελ Eurobank  ζηηο 7 

& 8/3/2017, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 2.803,20 €.  

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 2.803,20 €, αλαιχεηαη σο εμήο:  

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλσκφλσλ 1.600,00 € 

Β) Φ.Π.Α. 384,00 € 

 1.984,00 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 800,00 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 19,20€ 

χλνιν 2.803,20€ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 

747/28.3.2017-§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή, εγκρίνει κατά 

πλειοψηυία  λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην ελληαθφζηα 

ελελήληα δχν (992,00) € ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα  θ. Θεφθηιν 

Φσκηάδε, Γηπι. Πνιηηηθφ Μεραληθφ, Α.Μ. ΣΔΔ:  97063 (Ηππνθξάηνπο 

145, 114 72 Αζήλα), ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

800,00 € σο ακνηβή θαη 192,00€ Φ.Π.Α. 

θαη ελληαθφζηα ελελήληα δχν (992,00) € ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θ. 

Ησάλλε Ξχδε, Γηπι. Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ, Α.Μ. ΣΔΔ: 76372, 

(Λεκεζνχ 35, 112 52 Αζήλα), ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

800,00€ σο ακνηβή θαη 192,00€ Φ.Π.Α 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 3394 κε ην πνζφ ησλ 1.984,00€. 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α46/11/2017 Καζνξηζκφο θαη ηαθηνπνίεζε κέξνπο  παξαβφινπ γηα δηελεξγεζείζα 

πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο ΚΑΠΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 θαη 4 ηνπ απφ 
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10.1.35 Π.Γ. θαη κεηά απφ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ηνπ 

πξαγκαηνγλψκνλα θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζήο ηνπ, γηα ηελ 

πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ ηειείσζε ν θ. Κσλζηαληίλνο Κνχξηαιεο , ν 

νπνίνο νξίζζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. Β2/19/2014 απφθαζε ηεο 

Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ  θαη ηελ αξηζκ. 25992/16-12-15 απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΔ θαη κεηά ηελ απφ αξ. Πξση. ΣΔΔ 25992/26-10-15 

αίηεζε ηεο ΚΑΠΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΑΔ, θαζνξίδεη ην παξάβνιν ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο απηήο (δηθαηψκαηα ΣΔΔ θαη ακνηβή 

πξαγκαηνγλψκνλνο ) ζην πνζφ ησλ 1.200,00 €.  

Απφ ην πνζφ απηφ εηζπξάρζεθε κε ην αξηζκ. 1582757/26-10-15 

γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ ΣΔΔ, παξάβνιν 500,00€ ην νπνίν 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλψκνλα 285,39 € 

Β) Φ.Π.Α.   68,49 € 

 353,88 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ. 124,69 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α.     3,42 € 

χλνιν 500,00 € 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 

747/28.3.2017 - §1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή, εγκρίνει 

κατά πλειοψηυία λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην ηξηαθφζηα 

πελήληα ηξία θαη νγδφληα νθηψ επξψ (353,88 €) ζηνλ 

πξαγκαηνγλψκνλα θ. Κσλζηαληίλν Κνχξηαιε, Γηπι. Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ  Α.Μ. ΣΔΔ: 62009 (Μ. Κηνπξί 24, 187 56 Κεξαηζίλη), σο 

εμήο: 

285,39 € σο ακνηβή θαη 68,49€ σο Φ.Π.Α. Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ 

Κ.Α. 3394 κε ην πνζφ ησλ 353,88€. 

Γηα ην ππφινηπν πνζφ ησλ 901,60 €, εθαξκφδεηαη, ε Α27/16/2012 

Απφθαζε ηεο Γ.Δ ηνπ ΣΔΔ. 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ 

 

Απνθ.Α47/11/2017 Σαθηνπνίεζε δαπάλεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηνπ θ. Υξήζηνπ 

Αξβαλίηε 

Γηα ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δήηεζε ν θ. Υξήζηνο Αξβαλίηεο  

θαη ζε ζπλέρεηα ηεο Α89/37/2015 απφθαζεο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, 

εθθαζαξίζηεθε ην αξηζκ.1463372/09  ην γξακκάηην είζπξαμεο κε ην 

πνζφ ησλ 500,00 επξψ. Με ην  αξηζ. 1570206/1-8-14 γξακκάηην 

είζπξαμεο ηνπ ΣΔΔ θαη ην θαηαζεηήξην ζηε Eurobank ζηηο 10-2-17,  

εηζπξάρζεθε ην πνζφ ησλ 2.303,20 €, ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 
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Α) Ακνηβή Πξαγκαηνγλψκνλα 1.314,67 € 

Β) Φ.Π.Α. 315,52 € 

 1.630,19 € 

Γ) Γηθαηψκαηα Σ.Δ.Δ.    657,33 € 

Γ) Υαξηφζεκν + Ο.Γ.Α. 15,78 € 

    χλνιν 2.303,20 € 

  Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 

747/28.3.2017-§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή, εγκρίνει κατά 

πλειοψηυία  λα θαηαβιεζνχλ απφ ην παξάβνιν ηνχην ρίιηα εμαθφζηα 

ηξηάληα επξψ & δεθαελληά ιεπηά (1.630,19 €) ζηνλ 

πξαγκαηνγλψκνλα θ. Ησάλλε Κακελφπνπιν, Γηπι. Πνιηηηθφ    

Μεραληθφ  Α.Μ. ΣΔΔ: 66077 (Ξαλζίππνπ 24, 15561 Υνιαξγφο), ην 

νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

1.314,67€ σο ακνηβή θαη 315,52€ Φ.Π.Α 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 3394 κε ην πνζφ ησλ 1.630,19 €. 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α48/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ησλ 339,50 € ζηελ θ. Κιεάλζε 

Καλειινπνχινπ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηελ κε αξ. πξση. 

ΣΔΔ: 5648/01-03-2017 αίηεζε ηεο θ. Κιεάλζεο Καλειινπνχινπ κε 

ηελ νπνία δεηεί ηελ επηζηξνθή ηεο εηζθνξάο 2% ππέξ ΣΔΔ πνπ 

θαηέβαιιε δηφηη ζην κεζνδηάζηεκα ν θάθεινο απνζχξζεθε απφ ηελ 

πνιενδνκία, εγκρίνει κατά πλειοψηυία ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 

ησλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα ελλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (339,50€) -

σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ- ζηελ θ. Κιεάλζε Καλειινπνχινπ, 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθφ. Σν πνζφ λα θαηαηεζεί ζην ινγαξηαζκφ:   

GR 1301101780000017842820197 ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο. 

Ζ δαπάλε επηβαξχλεη ηνλ Κ.Α. 3199.01 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
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Απνθ.Α49/11/2017 Έγθξηζε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ησλ 66,56€ ζηνλ θ. Γεκήηξην 

Παπαδάθε σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017 - 

§1.2.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη έρνληαο ππφςε ηελ κε αξ. πξση. 

ΣΔΔ: 6075/06-03-2017 αίηεζε ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Παπαδάθε κε ηελ 

νπνία δεηεί ηελ επηζηξνθή ηεο ζπλδξνκήο ηνπ έηνπο 2017 πνπ 

θαηέβαιιε εθ παξαδξνκήο εηο δηπινχλ, εγκρίνει κατά πλειοψηυία  

ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα έμη επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ 

(66,56€) -σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ- ζηνλ θ. Γεκήηξην 

Παπαδάθε, Αξρηηέθηνλα  Μεραληθφ. Σν πνζφ λα θαηαηεζεί ζην 

ινγαξηαζκφ: GR 5201102030000020388664813 

Ζ  δαπάλε επηβαξχλεη ηνλ Κ.Α. 3199.01 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α50/11/2017 Αλάζεζε κεηαθνξάο θαη θαηαζηξνθήο  πιηθνχ ηεο απνζήθεο ηεο νδνχ 

Αληηνρείαο 33.  

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. 

πξση. 747/28.3.2017 - §1.3.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή έρνληαο ππ’ 

φςε: 

α) Σηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ: 

1) ΜΔΣ-ΚΑ Μεηαθνξηθή  (αξ. πξση. ΣΔΔ 7790/22.3.2017) 

2) άββαο Π. Γελνχδνο  (αξ. πξση. ΣΔΔ 7939/23.3.2017) θαη   

β) Σνλ ζπγθξηηηθφ πίλαθα πξνζθνξψλ ηεο Γ/λζεο   Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ (Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη  Γηαρείξηζεο Τιηθνχ) βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ε Τπεξεζία  εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο κεηαθνξάο ζηελ 

Δηαηξείαο  άββαο Π. Γελνχδνο,   

                                       απουασίζει ομόυωνα   

ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε   κεηαθνξάο  πξνο ηελ απνζήθε ηνπ ΣΔΔ ζην 

Μαξνχζη θαη θαηαζηξνθήο  επίπισλ θαη αξρείσλ  πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ απνζήθε ζηελ νδφ Αληηνρείαο 33,  πξνυπνινγηδφκελεο  δαπάλεο   

1.200,00 €  πιένλ Φ.Π.Α (εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξηαθφζηα επξψ πιένλ 

ΦΠΑ ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ Παγία Πξνθαηαβνιή, δηφηη αθνξνχλ 

πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη έμνδα γηα ρξήζε θάδσλ θιπ), ζηνλ θ. άββα 

Π. Γελνχδν. 

Ζ δαπάλε απηή ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0829  θαη είλαη εληφο ηνπ 

δηαζέζηκνπ πνζνχ πίζησζεο. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 



40 

 

 

Απνθ.Α51/11/2017 Μεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο γηα ηελ απφθαζε έγθξηζεο θαηαβνιήο ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ινγαξηαζκνχο ΟΣΔ, ΓΔΖ 

θαη Ύδξεπζεο  

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 

747/28.3.2017 - §1.4.) ηεο  αλαπιεξψηξηαο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Δπγελίαο Γνπβή θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ζηελά ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εκπξφζεζκε 

εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ΟΣΔ, ΓΔΖ θαη Τδξεπζεο, εηδηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ δηαθαλνληζκνί παιαηψλ νθεηιψλ, (θπξίσο 

φζνλ αθνξά ηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα),  

απουασίζει ομόυωνα  

ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1δ΄ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Π.Γ. ηεο 27.11/14.12.26 «πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο 

ηνπ Σ.Δ.Δ. θεηκέλσλ δηαηάμεσλ» (ΦΔΚ 430 Α΄/ 1926), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1486/1984 (ΦΔΚ 161 Α΄/ 

1984), ζχκθσλα κε ην νπνίν «… ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα 

κεηαβηβάζεη θαη άιιεο αξκνδηφηεηέο ηεο ζηνλ Πξφεδξφ ηεο ή ζε κέιε 

ηεο …»,λα  κεηαβηβάζεη  ηελ αξκνδηφηεηά γηα ηελ απφθαζε έγθξηζεο 

θαηαβνιήο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ παξαπάλσ ινγαξηαζκψλ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σκεκάησλ, ζηελ Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ ΣΔΔ θ. 

Γήκεηξα Καλέιινπ (αλαπιεξνχκελε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθφιαν 

Παλαγησηφπνπιν) θαη ζηελ αλαπιεξψηξηα  πξντζηακέλε ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Δπγελία Γνπβή  

(αλαπιεξνχκελε απφ ηελ αλαπιεξψηξηα  πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγηζηεξίνπ θ. Δπθξνζχλε Γξαθάθε). 

Με ηε κεηαβίβαζε απηή ζα εμνηθνλνκεζεί πνιχηηκνο ρξφλνο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εκπξφζεζκε εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ, βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχζνπλ ηπρφλ δηαθαλνληζκνί απνπιεξσκήο 

παιαηψλ νθεηιψλ. 
 

Απνθ.Α52/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΥΑΛΑΡΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.4)  

ηνπ  παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5324/24.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ  θ. ΥΡΖΣΟΤ ΥΑΛΑΡΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:73370) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε 

(19:25) ν Γξ. Γξεγνξηάδεο. 

 

 

 



41 

 

Απνθ.Α53/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΘΡΑΤΒΟΤΛΟΤ ΚΟΤΣΔΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6977/15.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΘΡΑΤΒΟΤΛΟΤ ΚΟΤΣΔΛΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:91165) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α54/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 4535/15.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:131475)  θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α55/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5533/28.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραλνιφγνπ  Μεραληθνχ θ. ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:122638) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2016, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α56/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΣΑΝΗΜΑΝΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5407/24.2.2016 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Αγξνλφκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

ΣΑΝΗΜΑΝΗΓΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:122246) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15/1/2017, 

(εκεξνκελία δηαθνπήο ζηελ ΓOΤ), γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη 

ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α57/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΖΜΑΚΖ ΚΑΣΟΤΛΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5765/2.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 
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Μεραληθνχ Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ  θ. ΑΖΜΑΚΖ 

ΚΑΣΟΤΛΑ (Α.Μ.ΣΔΔ:111469) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17/2/2017, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α58/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΑΨΣΑΝΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 2507/26.1.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Αγξνλφκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΓΑΨΣΑΝΑΚΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:135578) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 26/1/2017, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α59/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ  ΚΟΛΣΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 3876/7.1.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΚΟΛΣΑΚΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:110261) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α60/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΣΔΦΑΝΟΤ ΚΟΤΡΑΝΣΕΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 1700/19.1.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΣΔΦΑΝΟΤ ΚΟΤΡΑΝΣΕΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:136046) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 16/1/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α61/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΣΔΦΑΝΟΤ ΓΚΟΤΣΕΗΑΝΣΑΜΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 3407/2.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΣΔΦΑΝΟΤ ΓΚΟΤΣΕΗΑΝΣΑΜΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:110822) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 25/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Α62/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΣΑΘΗΑ ΜΑΡΛΑΦΔΚΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6099/6.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θ. ΔΤΣΑΘΗΑ  ΜΑΡΛΑΦΔΚΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:113131) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α63/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΨΟΤ ΠΑΛΛΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5404/24.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΒΑΨΟΤ ΠΑΛΛΑ (Α.Μ.ΣΔΔ:109232) θαη 

απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ απφ ηελ 10/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Α64/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6850/14.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΑΚΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:103115) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α65/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΜΤΛΧΝΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7032/15.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο  θ. ΜΑΡΗΑ ΜΤΛΧΝΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:130833) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α66/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΝΣΧΝΑΣΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7007/15.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραληθνχ Οξπθηψλ Πφξσλ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΝΣΧΝΑΣΟΤ 
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(Α.Μ.ΣΔΔ:136805) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α67/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΑΜΠΑΝΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7263/17.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ θ. ΑΓΓΔΛΟΤ 

ΚΑΜΠΑΝΑΚΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:138879) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 14/3/2017, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α68/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΖΜΖΣΡΑ ΦΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7540/20.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Αγξνλφκνπ & Σνπνγξάθνπ  Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΦΧΣΟΠΟΤΛΟΤ (Α.Μ.ΣΔΔ:140107) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24/2/2017, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α69/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΡΗΣΔΑ – ΥΡΗΣΗΝΑ ΡΑΠΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5232/22.2.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραλνιφγνπ   Μεραληθνχ θ. ΑΡΗΣΔΑ– ΥΡΗΣΗΝΑ ΡΑΠΣΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:110129) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2015, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 
Απνθ.Α70/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΚΑΜΠΑΝΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5405/24.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ   Μεραληθνχ θ. ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΚΑΜΠΑΝΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:97689) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2012, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Α71/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΝΚΑ ΝΗΤΡΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5853/3.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραλνιφγνπ   Μεραληθνχ θ. ΔΝΚΑ ΝΗΤΡΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:109901) 

θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   δηαγξαθή ηεο απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30/6/2011, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 
Απνθ.Α72/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΞΖΡΟΣΑΓΑΡΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 32272/19.12.2016 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραλνιφγνπ    Μεραληθνχ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΞΖΡΟΣΑΓΑΡΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:92070) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21/6/2012, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α73/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΘΤΜΗΑ ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6689/13.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Υεκηθνχ  Μεραληθνχ θ. ΔΤΘΤΜΗΑ ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:119328) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1/12/2012, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α74/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ ΓΟΤΚΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6717/13.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραλνηξνληθνχ     Μεραληθνχ θ. ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ ΓΟΤΚΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:113963) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή  

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30/4/2015, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α75/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΗΟΡΓΑΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6927/15.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θ. ΗΟΡΓΑΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ 
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(Α.Μ.ΣΔΔ:102320) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2015, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α76/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ – ΖΛΗΑ ΛΗΑΠΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 4847/17.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Υεκηθνχ Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ – ΖΛΗΑ ΛΗΑΠΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:135284) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1/1/2017, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α77/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΚΟΜΗΓΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5281/23.2.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΚΟΜΗΓΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:108144) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1/4/2013, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α78/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΔΤΘΤΜΟΤΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6943/15.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΔΤΘΤΜΟΤΓΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:110804) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηηο 13/3/2012 

(εκεξνκελία δηαθνπήο ζηελ ΓΟΤ),  γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη 

ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α79/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7474/20.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ θ. ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:135106) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2014, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Α80/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7485/20.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Αγξνλφκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:87145) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ 

αλαδξνκηθή   δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

31/12/2013, (εκεξνκελία δηαθνπήο ζηελ ΓΟΤ), γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α81/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο έλζηαζεο ηνπ θ. ΠΤΡΗΓΧΝΟ 

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6183/7.3.2017 αίηεζε έλζηαζεο ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΠΤΡΗΓΧΝΟ 

ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:111132) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ 

αλαδξνκηθή δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

1/7/2011, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α82/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο έλζηαζεο ηεο θ. ΔΛΔΝΖ ΜΗΥΑΖΛ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5874/3.3.2017 αίηεζε έλζηαζεο ηεο 

Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΔΛΔΝΖ ΜΗΥΑΖΛ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:125520) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή 

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2016, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α83/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο έλζηαζεο ηεο θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΑΛΤΒΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5421/24.2.2017 αίηεζε έλζηαζεο ηεο 

Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΑΛΤΒΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:112384) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή 

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2014, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α84/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο έλζηαζεο ηνπ θ. ΖΛΗΑ ΛΤΡΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 
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αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5870/3.3.2017 αίηεζε έλζηαζεο ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΖΛΗΑ ΛΤΡΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:124632) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2016, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α85/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο έλζηαζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΠΑΠΑΣΑΤΡΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5982/6.3.2017 αίηεζε έλζηαζεο ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΥΡΖΣΟΤ 

ΠΑΠΑΣΑΤΡΟΤ (Α.Μ.ΣΔΔ:85682) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ 

αλαδξνκηθή δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

31/12/2016, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α86/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο έλζηαζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΕΗΑΜΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6157/7.3.2017 αίηεζε έλζηαζεο ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΕΗΑΜΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:81094) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1/1/2015, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α87/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο έλζηαζεο ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ–ΑΡΖ 

ΥΑΣΕΖΥΡΖΣΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6701/13.3.2017 αίηεζε έλζηαζεο ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ 

Τπνινγηζηψλ θ. ΥΡΖΣΟΤ – ΑΡΖ ΥΑΣΕΖΥΡΖΣΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:81094) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30/6/2016, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α88/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο έλζηαζεο ηνπ θ. ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΑΣΟΤΚΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7403/20.3.2017 αίηεζε έλζηαζεο ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ  Μεραληθνχ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο & 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  θ. ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΑΣΟΤΚΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:135872) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή 
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δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2016, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α89/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο επαλφδνπ  ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6675/13.3.2017 αίηεζε επαλφδνπ  ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ (Α.Μ.ΣΔΔ:94695) θαη απουασίζει κατά 

πλειοψηυία  ηελ επάλνδφ ηνπ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

28/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 

 

Απνθ.Α90/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο επαλφδνπ  ηνπ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΣΤΡΟΒΟΛΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6777/14.3.2017 αίηεζε επαλφδνπ  ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΣΤΡΟΒΟΛΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:125916) θαη απουασίζει κατά πλειοψηυία  ηελ επάλνδφ 

ηνπ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 10/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 

 

Απνθ.Α91/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο επαλφδνπ  ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6988/15.3.2017 αίηεζε επαλφδνπ  ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΡΑΓΔΧΡΓΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:92521) θαη απουασίζει κατά πλειοψηυία  ηελ επάλνδφ 

ηνπ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 

 

Απνθ.Α92/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο επαλφδνπ  ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΝΑΟΤΜ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6969/15.3.2017 αίηεζε επαλφδνπ  ηεο 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΝΑΟΤΜ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:120366) θαη απουασίζει κατά πλειοψηυία  ηελ επάλνδφ 

ηεο ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
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Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 

 

Απνθ.Α93/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο επαλφδνπ  ηνπ θ. ΑΝΔΣΖ ΒΑΗΟΤΡΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7120/16.3.2017 αίηεζε επαλφδνπ  ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. ΑΝΔΣΖ ΒΑΗΟΤΡΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:126293) θαη απουασίζει κατά πλειοψηυία  ηελ επάλνδφ 

ηνπ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 

 

Απνθ.Α94/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο επαλφδνπ  ηεο θ. ΣΤΛΗΑΝΖ ΣΗΦΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7511/20.3.2017 αίηεζε επαλφδνπ  ηεο 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. ΣΤΛΗΑΝΖ ΣΗΦΣΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:99741) θαη απουασίζει κατά πλειοψηυία  ηελ επάλνδφ 

ηεο ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 

 

Απνθ.Α95/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο επαλφδνπ  ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΟΤΡΝΔΣΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7341/17.3.2017 αίηεζε επαλφδνπ  ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΟΤΡΝΔΣΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:129948) θαη απουασίζει κατά πλειοψηυία  ηελ επάλνδφ 

ηνπ ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 

 

Απνθ.Α96/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο  ηεο θ. ΥΡΗΣΗΝΑ ΦΛΧΡΟΤ - 

ΚΑΡΑΣΕΗΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6582/10.3.2017 αίηεζε αλάθιεζεο   ηεο 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ θ. ΥΡΗΣΗΝΑ ΦΛΧΡΟΤ - ΚΑΡΑΣΕΗΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:122212) θαη απουασίζει κατά πλειοψηυία ηελ αλάθιεζε 

ηεο κε αξ. Α89/39/2016 απφθαζήο δηαγξαθήο ηεο, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 
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Απνθ.Α97/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο  ηνπ θ. ΒΑΓΓΔΛΖ (VANGEL) 

ΜΖΣΖ (MICI) 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6323/8.3.2017 αίηεζε αλάθιεζεο   ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. ΒΑΓΓΔΛΖ (VANGEL) ΜΖΣΖ 

(MICI) (Α.Μ.ΣΔΔ:95717) θαη απουασίζει κατά πλειοψηυία ηελ 

αλάθιεζε ηεο κε αξ. Α191/42/2016 απφθαζήο δηαγξαθήο ηνπ, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 

 

Απνθ.Α98/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο  ηνπ θ. ΜΖΝΑ ΟΤΛΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.1)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7668/21.3.2017 αίηεζε αλάθιεζεο   ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ  θ. ΜΖΝΑ ΟΤΛΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:99673) 

θαη απουασίζει κατά πλειοψηυία ηελ αλάθιεζε ηεο κε αξ. 

Α92/28/2016 απφθαζήο δηαγξαθήο ηνπ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 

 

Απνθ.Α99/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΚΡΗΣΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2)   

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 3410/2.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Υεκηθνχ Μεραληθνχ  θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΚΡΗΣΑ (Α.Μ.ΣΔΔ:49711) θαη 

απουασίζει ομόυωνα ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ απφ ηελ 27/1/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

 

Απνθ.Α100/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΟΜΑ ΗΓΔΡΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 2996/31.1.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΚΟΜΑ ΗΓΔΡΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:62406) θαη 

απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ απφ ηελ 17/1/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 
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Απνθ.Α101/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΟΤΡΔΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 3982/8.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ  θ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΚΟΤΡΔΑ (Α.Μ.ΣΔΔ:58250) 

θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20/1/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α102/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΔΛΔΜΑΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 3993/8.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Υεκηθνχ Μεραληθνχ  θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΔΛΔΜΑΝΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:68859) 

θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2016, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 

 

 

Απνθ.Α103/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΔΡΟΤΛΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 28827/10.11.2016 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα   Μεραληθνχ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΔΡΟΤΛΑΚΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:34275) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 22/3/2012 

(εκεξνκελία δηαθνπήο ζηε ΓΤΟ), γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α104/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΦΑΡΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5069/21.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Ζιεθηξνιφγνπ    Μεραληθνχ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΦΑΡΑΚΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:60392) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 14/12/1994, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α105/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΑΛΔΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 
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αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 3529/3.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ   Μεραληθνχ θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΑΛΔΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:51186) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15/10/2010, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α106/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΑΘΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 3150/31.1.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Ζιεθηξνιφγνπ    Μεραληθνχ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΣΑΘΑΚΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:46278) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2011, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α107/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΡΓΟΤΝΗΧΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 3252/1.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Υεκηθνχ   Μεραληθνχ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΡΓΟΤΝΗΧΣΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:19716) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 1/1/1973, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α108/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΜΗΥΑΖΛ ΓΖΜΖΣΡΑΚΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 27119/24.10.2016 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Ζιεθηξνιφγνπ    Μεραληθνχ θ. ΜΗΥΑΖΛ ΓΖΜΖΣΡΑΚΑΚΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:63999) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή   

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/1998, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α109/11/2017 Απφξξηςε ηεο αίηεζεο έλζηαζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηελ  εηζήγεζε (αξ. πξση. 

747/28.3.2017-§2.2) ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  ε νπνία 

αθνξά ζηελ  ππ’ αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 26003/13.10.2016 αίηεζε 

έλζηαζεο ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θ. 

ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ (Α.Μ.ΣΔΔ:56149), απορρίπτει 

ομόυωνα ηελ παξαπάλσ αίηεζε γηαηί απφ ηα πξνζθνκηζζέληα 

έγγξαθα πξνθχπηεη φηη αζθνχζε ην επάγγεικα ηνπ Μεραλνιφγνπ 
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Μεραληθνχ σο κηζζσηφο απφ 1/9/2008 έσο ην έηνο 2015, νπφηε θαη 

δηεγξάθε γηα ιφγνπο πγείαο, ελψ έθαλε δηαθνπή εξγαζηψλ ζηελ 

εθνξία ζηηο 31/3/2016. 

 

Απνθ.Α110/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο έλζηαζεο ηνπ θ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΓΑΡΗΧΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.2) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 3240/1.2.2017 αίηεζε έλζηαζεο ηνπ 

Γηπισκαηνχρνπ  Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΓΑΡΗΧΣΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:37196) θαη απουασίζει ομόυωνα ηελ αλαδξνκηθή 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 30/11/2011,  

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α111/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6259/8.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραλνιφγνπ  Μεραληθνχ  θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:69126) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α112/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΤΓΔΝΗΑ ΚΟΤΣΟΤΚΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 4527/15.2.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Ναππεγνχ Μεραλνιφγνπ  Μεραληθνχ  θ. ΔΤΓΔΝΗΑ 

ΚΟΤΣΟΤΚΟΤ (Α.Μ.ΣΔΔ:112759) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 25/2/2017, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α113/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΔΛΔΝΖ – ΣΤΛΗΑΝΖ ΛΟΤΚΗΓΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 4663/23.12.2016 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θ. ΔΛΔΝΖ – ΣΤΛΗΑΝΖ ΛΟΤΚΗΓΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:137551) πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ  θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20/12/2016, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 
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Απνθ.Α114/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΛΟΤΛΟΤΓΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5980/6.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα   Μεραληθνχ  θ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΛΟΤΛΟΤΓΑΚΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:88954) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 5/7/2016, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α115/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΒΑΗΛΗΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5238/22.2.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Υεκηθνχ  Μεραληθνχ θ. ΒΑΗΛΗΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:73380)  θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 3/10/2016, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α116/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 143/17.1.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραληθνχ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θ. ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:117429) πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28/12/2016, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α117/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΠΑΝΧΡΑΗΑ ΟΚΚΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 290/1.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θ. ΠΑΝΧΡΑΗΑ ΟΚΚΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:109812) πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ ηνπ ΣΔΔ 

θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α118/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΠΑΗΑ ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 
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αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 2207/22.11.2016 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Ναππεγνχ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΑΠΑΗΑ ΠΑΝΣΔΛΑΚΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:73779) πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Δπβνίαο ηνπ ΣΔΔ  

θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 15/11/2016, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α119/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΟΤΛΣΑΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 1085/6.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Ζιεθηξνιφγνπ   Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ θ. 

ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΟΤΛΣΑΝΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:114774) πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28/12/2016, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α120/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΗΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 951/28.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα    Μεραληθνχ θ. ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΑΝΑΓΝΧΣΗΓΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:90699)  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 19/1/2017, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α121/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΓΔΧΡΓΗΑ – ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ 

ΑΝΣΕΑΜΠΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 33118/28.12.2016 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Ναππεγνχ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΓΔΧΡΓΗΑ – 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΑΝΣΕΑΜΠΟΤ (Α.Μ.ΣΔΔ:68546) θαη 

απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ απφ ηελ 27/12/2016, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Α122/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΑΡΧΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 4626/16.2.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 
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Υεκηθνχ Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΑΡΧΝΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:98552)  θαη 

απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ 

ΣΔΔ απφ ηελ 15/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

Απνθ.Α123/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΒΑΗΛΟΓΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 899/22.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Πνιηηηθνχ   Μεραληθνχ θ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΒΑΗΛΟΓΛΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:131805)  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α124/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΧΣΖΡΗΟΤ ΒΑΦΔΗΑΓΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 4631/22.12.2016 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραλνιφγνπ     Μεραληθνχ θ. ΧΣΖΡΗΟΤ ΒΑΦΔΗΑΓΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:121945)  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/12/2016, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α125/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΒΟΤΡΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5379/24.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ  θ. 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΒΟΤΡΑΚΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:83284) θαη απουασίζει 

ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

22/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α126/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΑΒΡΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6198/7.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ  Μεραληθνχ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΑΒΡΑ (Α.Μ.ΣΔΔ:103425) 

θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 16/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Α127/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 332/21.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα    Μεραληθνχ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:118935)  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ 

θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α128/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΛΑΜΠΡΟΤ ΓΗΓΧΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6072/6.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Ναππεγνχ Μεραλνιφγνπ    Μεραληθνχ θ. ΛΑΜΠΡΟΤ ΓΗΓΧΝΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:43101) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 2/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α129/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΕΟΤΠΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6151/7.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Υεκηθνχ Μεραληθνχ θ. ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΕΟΤΠΑ (Α.Μ.ΣΔΔ:84244)  

θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α130/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΥΡΗΣΗΝΑ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5880/3.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θ. ΥΡΗΣΗΝΑ 

ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ(Α.Μ.ΣΔΔ:113713)  θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 24/2/2017, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α131/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 
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αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5338/23.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ θ. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ (Α.Μ.ΣΔΔ:100674) θαη απουασίζει 

ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

1/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α132/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΕΧΓΡΑΦΗΑ ΚΑΡΔΚΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6022/6.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ θ. ΕΧΓΡΑΦΗΑ ΚΑΡΔΚΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:111347) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 31/1/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α133/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΡΗΑ ΚΑΣΑΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5815/3.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ  

Υεκηθνχ Μεραληθνχ θ. ΜΑΡΗΑ ΚΑΣΑΝΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:119613)  

θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α134/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 1672/19.1.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ θ. 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟΤ (Α.Μ.ΣΔΔ:124009) θαη απουασίζει 

ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

18/1/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α135/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΑΜΠΡΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 1000/1.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Μεραληθνχ  Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΑΜΠΡΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:96727)  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 13/7/2016, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 
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Απνθ.Α136/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΛΗΑΚΟΤΡΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6467/9.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Μεραληθνχ  Πεξηβάιινληνο θ. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΛΗΑΚΟΤΡΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:97910) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 6/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α137/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΣΔΦΑΝΟΤ ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 5237/22.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Ναππεγνχ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ θ. ΣΔΦΑΝΟΤ 

ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ (Α.Μ.ΣΔΔ:117086) θαη απουασίζει ομόυωνα 

ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

10/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α138/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΗΧΑΝΝΑ ΜΠΑΛΛΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 7144/16.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θ. ΗΧΑΝΝΑ ΜΠΑΛΛΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:119574) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α139/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΜΠΑΡΚΟΤΣΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 262/22.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΜΠΑΡΚΟΤΣΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:109862) πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ζπείξνπ ηνπ ΣΔΔ 

θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 20/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α140/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΑΓΓΔΛΖ ΜΠΔΝΣΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 
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αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 369/3.3.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΑΓΓΔΛΖ ΜΠΔΝΣΖ  (Α.Μ.ΣΔΔ:140160) 

πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Θξάθεο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει 

ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 

22/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α141/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΑΓΛΑΨΑ ΠΔΣΡΗΚΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 312/21.2.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΑΓΛΑΨΑ ΠΔΣΡΗΚΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:71221) 

πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο ηνπ ΣΔΔ 

θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ 

ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 17/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ 

αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α142/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 280/28.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Μεραληθνχ Οξπθηψλ Πφξσλ θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΛΣΟΓΗΑΝΝΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:130578) πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. 

Αηησιναθαξλαλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή 

ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 28/2/2017, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α143/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΟΦΗΑ ΣΑΜΠΗΣΗΚΑ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 6321/8.3.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θ. ΟΦΗΑ ΣΑΜΠΗΣΗΚΑ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:105649) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 8/3/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α144/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΑΥΣΔΡΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 4554/15.2.2017 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ  

Μεραληθνχ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΣΑΥΣΔΡΖ (Α.Μ.ΣΔΔ:140009) θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  
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δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 3/10/2016, 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α145/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 4635/22.12.2016 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Αξρηηέθηνλα  Μεραληθνχ θ. ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ 

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ (Α.Μ.ΣΔΔ:125147) πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ 

Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  

δηαγξαθή ηεο απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 7/4/2016, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α146/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηεο θ. ΚΛΔΟΝΗΚΖ ΥΑΣΕΖΠΑΡΣΑΛΖ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 936/24.2.2017 αίηεζε ηεο Γηπισκαηνχρνπ 

Υεκηθνχ Μεραληθνχ θ. ΚΛΔΟΝΗΚΖ ΥΑΣΕΖΠΑΡΣΑΛΖ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:91176) πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηεο απφ 

ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 14/2/2017, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 

Απνθ.Α147/11/2017 Απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ θ. ΔΡΑΦΔΗΜ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ   εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.3)  

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απνδέρεηαη ηελ ππ’ 

αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 4665/23.12.2016 αίηεζε ηνπ Γηπισκαηνχρνπ 

Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ  θ. ΔΡΑΦΔΗΜ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

(Α.Μ.ΣΔΔ:70426)  πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ θαη απουασίζει ομόυωνα ηε  δηαγξαθή ηνπ 

απφ ην Μεηξψν Μειψλ ηνπ ΣΔΔ απφ ηελ 21/12/2016, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

 

Απνθ.Α148/11/2017 πδήηεζε γηα ηελ εγγξαθή κεραληθνχ ζην ΣΔΔ, βάζεη ηνπ Π.Γ. 

38/2010 φπσο ηζρχεη. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηηο απφςεηο ηνπ Γξαθείνπ 

Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ απφ ηε Ννκηθή χκβνπιν ΣΔΔ θ. Αγγειηθή 

θνπηέξε θαη ην Γηθεγφξν ΣΔΔ θ. Κσλλζηαληίλν Βιαρνγηάλλε, επί 

ηεο  εηζήγεζεο (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.5) ηνπ παξηζηακέλνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. 

Νηθ. Παλαγησηφπνπινπ,  απουασίζει  ομόυωνα, κεηά απφ 
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ηνπνζεηήζεηο ησλ Μειψλ ηεο, λα ζπλερίζεη ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απφθαζε. 

 Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο απνρψξεζε απφ ηε 

ζπλεδξίαζε (20:30) ν Η. Γακβξίιεο. 

  

Απνθ.Α149/11/2017 Αλάζεζε Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ Τπνζηήξημεο πλεξγαζίαο ΣΔΔ-

ΔΚΥΑ Α.Δ. 

Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε  (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§2.6) 

ηνπ παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ, απουασίζει κατά 

πλειοψηυία ηελ Αλάζεζε Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ Τπνζηήξημεο 

πλεξγαζίαο ΣΔΔ-ΔΚΥΑ ΑΔ ζηνλ θ. Ξεξφ Παλαγηψηε, Ζιεθηξνιφγν 

Μεραληθφ (ΜΤΡΗΟΦΤΣΟΤ 55, 17123, Ν. ΜΤΡΝΖ, ΑΦΜ 

057824491, ΓΟΤ Ν. κχξλεο), έλαληη 19.000€ ζπλ ΦΠΑ. Σν 

ινγηζκηθφ ζα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Δθαξκνγή ε νπνία ζα ππνδέρεηαη, βαζηδφκελε ζην ππάξρνλ 

ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ, ηηο ςεθηαθέο 

ππνγξαθέο ησλ δηθαηνχρσλ κεραληθψλ. Θα πξνβιέπεηαη έιεγρνο 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΔ. Ζ αληηζηνίρηζε κεραληθψλ θαη 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη νη κεηαβνιέο ηνπο ζα δηαβηβάδνληαη-

επηθαηξνπνηνχληαη απφ ην ws ζηελ ΔΚΥΑ ΑΔ. 

 Δθαξκνγή ζηελ νπνία ζα αλαθαηεπζχλνληαη νη ρξήζηεο πνπ 

επηζπκνχλ λα αλαξηήζνπλ ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ε νπνία ζα 

πηζηνπνηεί ηνπο ρξήζηεο θαη ζα επηζηξέθεη θαη ηελ έλδεημε γηα ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο κε βάζε θαλφλεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ 

εηδηθφηεηεο, θαηάζηαζε ζην ΣΔΔ θαη ζπλδξνκέο. 

 Γηαδηθηπαθή δηεπαθή γηα λα αληιεί ε ΔΚΥΑ ΑΔ ιεπηνκέξεηεο 

ζηνηρείσλ ησλ κεραληθψλ (ε απαξαίηεηε πιεξνθνξία ηνπ 

απαηηνχκελνπ ππνζπλφινπ ησλ πεδίσλ ηνπ Μεηξψνπ ζα 

εμεηδηθεπηεί). 

Δπίζεο ν αλαδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηεο 

ΔΚΥΑ ΑΔ θαη ηελ αλάδνρν εηαηξεία ηεο ΔΚΥΑ ΑΔ γηα ηελ νκαιή 

πινπνίεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ. Σν θφζηνο ησλ 

αλσηέξσ ππεξεζηψλ είλαη 19.000€ ζπλ ΦΠΑ θαη ν ρξφλνο 

πινπνίεζεο 45 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Π. Αθξηηίδεο κεηνςεθεί. 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί θαη δειψλεη φηη «θεωπώ όηι ππέπει να 

ζςζηηηθεί ζηη Γιοικούζα Δπιηποπή άμεζα η ζημεπινή δεινή καηάζηαζη 

ηων οικονομικών ηος ΣΔΔ. Μάλιζηα γίνονηαν και εξακολοςθούν να 

γίνονηαι ζπαηάλερ, όπωρ νέερ ομάδερ επγαζίαρ, ανανεώζειρ παλαιών 

ομάδων επγαζίαρ, Γπαθεία ζηιρ Βπςξέλλερ, για ηιρ οποίερ η 

πλειοψηθία ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ αδιαθοπεί». 

Οη Θ. Βακβνπξέιιεο θαη Ν. Αλδξεδάθεο ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 
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Απνθ.Α150/11/2017 Απνζηνιή ηνπ θ. Πνιπρξφλε Αθξηηίδε, Αγξνλφκνπ-Σνπνγξάθνπ 

Μεραληθνχ, Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, σο εθπξνζψπνπ 

ηνπ ΣΔΔ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 

Σνπνγξάθσλ (FIG) ζην πιαίζην ηεο “FIG Working Week 2017” πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Διζίλθη (Φηλιαλδία) απφ 19 Μαΐνπ έσο 2 

Ηνπλίνπ 2017. 

Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4336/2015 (ΦΔΚ 94/Α΄) ππνπαξάγξαθνο Γ.9 

«Γαπάλεο κεηαθηλνπκέλσλ εληφο θαη εθηφο επηθξαηείαο»,  

2. ην ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 7362/17.3.2017 αίηεκα ηνπ θ. Π. 

Αθξηηίδε κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε έγγξαθα,  

3. ηελ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§3.1) ηεο 

πξντζηακέλεο ηεο  Γηεχζπλζεο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη 

Γηεζλψλ ρέζεσλ θ. ΄Αλλαο Αλαγλσζηάθε, 

απουασίζει κατά πλειοψηυία 

φπσο, ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Σνπνγξάθσλ 

(FIG) ζην πιαίζην ηεο “FIG Working Week 2017” πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Διζίλθη (Φηλιαλδία) απφ 29 Μαΐνπ έσο 2 

Ηνπλίνπ 2017, κεηαβεί απφ 28 Μαΐνπ έσο 3 Ηνπλίνπ 2017 σο 

εθπξφζσπνο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή- Πξνυπνινγηζκφο 

1.820,00 €). 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 

781.01 απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017.  

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α151/11/2017 πκκεηνρή ηνπ θ. Πνιπρξφλε Αθξηηίδε, Αγξνλφκνπ-Σνπνγξάθνπ 

Μεραληθνχ, Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ, ζηελ Δηήζηα 

Δβδνκάδα Δξγαζίαο “FIG Working Week 2017” πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Διζίλθη (Φηλιαλδία) απφ 19 Μαΐνπ έσο 2 

Ηνπλίνπ 2017. 

Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε: 

1. ην ππ’ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 7362/17.3.2017 αίηεκα ηνπ θ. Π. 

Αθξηηίδε, κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε έγγξαθα θαη  

2. ηελ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§3.2) ηεο 

πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Θεκάησλ Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη 

Γηεζλψλ ρέζεσλ θ. ΄Αλλαο Αλαγλσζηάθε,  

απουασίζει κατά πλειοψηυία 

φπσο, νη δαπάλεο εγγξαθήο, χςνπο  640,00 € ζηελ Δηήζηα Δβδνκάδα 

Δξγαζίαο “FIG Working Week 2017” πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Διζίλθη (Φηλιαλδία) απφ 19 Μαΐνπ έσο 2 Ηνπλίνπ 2017, ζηελ νπνία 

ζα κεηαβεί σο εθπξφζσπνο ηνπ ΣΔΔ ν θ. Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο, 

Αγξνλφκνο-Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Γεληθφο  Γξακκαηέαο ηεο ΓΔ 

ηνπ ΣΔΔ, ζα θαιπθζνχλ απφ ην ΣΔΔ. 
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Οη δαπάλεο απηέο ζα βαξχλνπλ ηνλ Κ.Α. 0857 απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

Ο Θ. εξαθίδεο κεηνςεθεί. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α152/11/2017 Μεηαθνξά θαη θηινμελία αξρείσλ. 

 Ζ Γ.Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§4.1) ηνπ 

παξηζηακέλνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο Οξγάλσλ 

Γηνίθεζεο  θαη γξακκαηέα ηεο θ. θ.Θεκηζηνθιή Ληαξακάληδα 

απουασίζει ομόυωνα ηε  κεηαθνξά : 

                                    ησλ πεξηνδηθψλ θαη ξαθηψλ (ληέμηνλ) ηνπ αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Σεθκεξίσζεο Πιεξνθφξεζεο, 

                           θαζψο θαη ησλ θαθέισλ ηνπ Μεηξψνπ Μειψλ ηνπ ΣΔΔ κε ηα 

θπιηφκελα ξάθηα ζηα νπνία είλαη αξρεηνζεηεκέλνη,  

                                    απφ ην ηζφγεην ηνπ παιαηνχ θηηξίνπ ηνπ ΣΜΔΓΔ επί ηεο νδνχ 

Κνινθνηξψλε 4,  πνπ δηαηέζεθε απφ ηνλ Σνκέα Μεραληθψλ θαη 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ΔΣΑΑ, ζην δεχηεξν ππφγεην ηνπ 

αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ ηαδίνπ 29 ηδηνθηεζίαο Δ.Φ.Κ.Α., επηθάλεηαο 

πεξίπνπ 385 κ².  

Οη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη θηινμελίαο δελ ζα βαξχλνπλ ην ΣΔΔ. 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α153/11/2017 Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο 

   Ζ Γ.Δπηηξνπή, κεηά απφ γξαπηή εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-

§5.1) ηνπ αλαπιεξσηή πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Σξάπεδαο 

Πιεξνθνξηψλ θ. Γ. Κσηζφιε, απουασίζει κατά πλειοψηυία ηελ 

αλάζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο εμεηδηθεπκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο (Storage 

system),  ζηελ εηαηξεία SODIUM – . ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ ΚΑΗ ΗΑ 

Ο.Δ. (Αιηβεξίνπ 4-6 Υαιθίδα, ΑΦΜ 800625874, Γ.Ο.Τ Υαιθίδαο),  

θφζηνπο 8.000,00  επξψ πιένλ ΦΠΑ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε απηή απαηηνχληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

- Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ORACLE SUN ZFS Storage.  

- Τινπνίεζε θαη παξακεηξνπνίεζε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο δηθηχνπ 

γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ δηαθνκηζηψλ ηεο ΣΠ/ΣΔΔ κε ην ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο.  

Κ.Α.: 7123.01 

Οη Ν. Αλδξεδάθεο θαη Θ. Βακβνπξέιιεο ςεθίδνπλ ΛΔΤΚΟ. 

Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α154/11/2017 ΄Οξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθεμήο δηθαζηηθή δηεθδίθεζε 

ακνηβψλ απφ ην ΣΔΔ 

 Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 747/28.3.2017-§6.1) ηεο 

Ννκηθήο πκβνχινπ ηνπ ΣΔΔ θ. Αγγειηθήο θνπηέξε, πνπ αθνξά ζηε 
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δηθαζηηθή δηεθδίθεζε νθεηινκέλσλ ακνηβψλ κεραληθψλ/κειεηεηηθψλ 

εηαηξεηψλ, απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία φηη: 

1) γηα ηελ θάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ Σ.Δ.Δ. γηα ην 

ζρεκαηηζκφ θαθέινπ δηεθδίθεζεο ακνηβήο, ζχληαμε πηλαθίνπ 

αλαιπηηθνχ ππνινγηζκνχ ηεο δηεθδηθνχκελεο ακνηβήο θαη απνζηνιή 

απηνχ ζηα πξφζσπα πνπ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο, ν 

κεραληθφο ή κειεηεηηθή εηαηξία πνπ αηηείηαη ηελ θαζ’ ππνθαηάζηαζε 

δηεθδίθεζε ηεο ακνηβήο ηνπ απφ ην ΣΔΔ, ζα πξνθαηαβάιιεη ζην 

Σακείν ην ΣΔΔ ηα αθφινπζα πνζά: 

1α) πνζφ 200,00 ΔΤΡΧ φηαλ ην ζπλνιηθφ δηεθδηθνχκελν πνζφ γηα ηνλ 

θάζε κεραληθφ/κειεηεηηθή εηαηξία δελ ππεξβαίλεη ηηο 20.000,00 

ΔΤΡΧ,  

1β) πνζφ 300,00 ΔΤΡΧ φηαλ ην ζπλνιηθφ δηεθδηθνχκελν πνζφ γηα ηνλ 

θάζε κεραληθφ/κειεηεηηθή εηαηξία είλαη κεγαιχηεξν ησλ 

20.000,00 ΔΤΡΧ θαη κηθξφηεξν ησλ 50.000,00 ΔΤΡΧ,  

1γ) πνζφ 500,00 ΔΤΡΧ φηαλ ην ζπλνιηθφ δηεθδηθνχκελν πνζφ γηα ηνλ 

θάζε κεραληθφ/κειεηεηηθή εηαηξία είλαη κεγαιχηεξν ησλ 

50.000,00 ΔΤΡΧ θαη κηθξφηεξν ησλ 150.000,00 ΔΤΡΧ, 

1δ) πνζφ 1000,00€ φηαλ ην ζπλνιηθφ δηεθδηθνχκελν πνζφ γηα ηνλ 

θάζε κεραληθφ/κειεηεηηθή εηαηξία είλαη κεγαιχηεξν ησλ 

150.000,00 ΔΤΡΧ θαη κηθξφηεξν ησλ 300.000,00 ΔΤΡΧ, θαη 

1ε) πνζφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο 

ηνπ Σ.Δ.Δ. φηαλ ην ζπλνιηθφ δηεθδηθνχκελν πνζφ γηα ηνλ θάζε 

κεραληθφ/κειεηεηηθή εηαηξία ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 300.000,00 

ΔΤΡΧ. 

 

2) γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο επηδφζεσο ησλ απαηηνχκελσλ 

εγγξάθσλ γηα ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ηεο ακνηβήο ην πνζφ ησλ 

60,00 ΔΤΡΧ αλά πξφζσπν απφ ην νπνίν ζα απαηηεζεί ε θαηαβνιή 

ηεο ελ ιφγσ ακνηβήο. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ επηπιένλ 

πνζά γηα ηε δηελέξγεηα επηδφζεσλ, ηφηε απηά ζα βαξχλνπλ ηνλ 

κεραληθφ/κειεηεηηθή εηαηξία. 

Σα αλσηέξσ (ππφ ηνπο αξηζκνχο 1 θαη 2) πνζά ζα πξνθαηαβάιινληαη 

ζην Σακείν ηνπ Σ.Δ.Δ θαη αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ ζα 

ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιεη ν κεραληθφο/κειεηεηηθή 

εηαηξία ζην Σ.Δ.Δ. γηα ηελ άζθεζε απφ ην ηειεπηαίν ηνπ δηθαηψκαηφο 

ηνπ λα δηεθδηθήζεη εθείλν ηελ νθεηιφκελε ακνηβή. 

 

ηελ αίηεζε απηή πνπ ζα ππνβάιεη ν κεραληθφο/κειεηεηηθή εηαηξία 

ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ζηα πιαίζηα 

δηεθδίθεζεο ηεο ελ ιφγσ ακνηβήο ηνπ/ηεο εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε 

πνπ επηδηθάδεη ηειεζηδίθσο δηθαζηηθή δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Σ.Δ.Δ., 

ηφηε ζα ππνρξενχηαη ν κεραληθφο/κειεηεηηθή εηαηξία λα απνδψζεη 

ηζφπνζν πνζφ ζην Σ.Δ.Δ. πξνο θάιπςε ηεο επηδηθαζζείζαο απηήο 

δηθαζηηθήο δαπάλεο. 

Ο Η. Πάλνπ κεηνςεθεί. 
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Απνθ.Α155/11/2017 Δλεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο δειψζεσλ «ΠΟΘΔΝ 

ΔΥΔ». 

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, αθνχ ελεκεξψζεθε απφ εθπξνζψπνπο ηεο 

εηαηξείαο UNITY FOUR γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο δειψζεσλ 

«ΠΟΘΔΝ ΔΥΔ», (πεξηερφκελν, ηξφπνο ππνβνιήο δήισζεο θ.ιπ.), 

απουασίζει ομόυωνα λα δεηεζεί γλσκνδφηεζε απφ ηελ δηθεγνξηθή 

εηαηξεία «ΝΗΚΟΛΑ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ - ΥΑΡΑ ΕΔΡΒΑ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (κε έδξα ηελ Αζήλα 

Οκήξνπ 34, ΑΦΜ 998109905 θαη ΓΟΤ Γ΄ Αζελψλ), γηα ην πνηα 

Μέιε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΣΔΔ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ή κε 

δήισζεο θαη εγθξίλεη ην πνζφ ησλ  5.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. σο 

απνδεκίσζε ηεο παξαπάλσ δηθεγνξηθήο εηαηξείαο. 

Κ.Α. 0894.01 

 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. 

 

Απνθ.Α156/11/2017 Παξέκβαζε γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ν. Αλδξεδάθε, 

Μέινπο ηεο, απουασίζει ομόυωνα λα γίλεη γξαπηή παξέκβαζε ζην 

Τπνπξγείν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ζε 

πξνβιήκαηα ηνπ ΔΦΚΑ πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

•  παξάηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη αζθαιηζηηθήο ηθα- 

λφηεηαο γηα φινπο ηνπο κεραληθνχο πνπ εκθαλίδνληαη ΖΜΔΡΑ 

ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, κέρξη 

λα εληαρζνχλ ζην ζχζηεκα ηα ζηνηρεία απφ ην εηζφδεκα ηνπ 2016. 

•  λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο αζθαιηζκέλνπο θαηαζέηνπλ ελ- 

ζηάζεηο ή αηηήζεηο ζεξαπείαο λα πιεξψζνπλ ηηο ειάρηζηεο 

εηζθνξέο, κέρξη λα δνζεί ιχζε ή λα ππάξμεη απφθαζε γηα ηελ 

πεξίπησζή ηνπο. 

•  λα δνζεί άκεζα παξάηαζε ηεο θαηαβνιήο εηζθνξψλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε «κπινθάθηα» θαη ηηο εηαηξείεο πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ,ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ, απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηεο πιαηθφξκαο ππνβνιήο ΑΠΓ γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 

•  ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έλαο εξγαδφκελνο εληάζζεηαη ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζήκεξα σο εξγαδφκελνο κε «κπινθάθη» 

ηφηε λα αθπξψλεηαη απηφκαηα, απφ ην ίδην ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα, ην ειεθηξνληθφ εηδνπνηεηήξην γηα ηηο εηζθνξέο ηνπ σο 

«ειεχζεξνπ επαγγεικαηία» κε βάζε θνξνινγηθέο δειψζεηο 

παιαηνηέξσλ εηψλ. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ          Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                                                         

                         

                            

        ΓΔΧΡΓΗΟ  ΣΑΗΝΟ         ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΑΚΡΗΣΗΓΖ 

 


