Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 291/26-02-2016
Θέμα 1ο
Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) τη συγκρότηση της Ε.Δ.Ε.Λ (ΦΕΚ 806/10-11-2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),
β) την απόφαση, που ελήφθη στην 288η/20-01-2016 Συνεδρίαση της (Θέμα 1ο),
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η λήξη τής κατά παράταση θητείας του
Γραμματέα του Ε.Α.Π. κ. Χαράλαμπου Ροδόπουλου, ο οποίος κατείχε και τη θέση
του Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος,
γ) την απόφαση που ελήφθη κατά την αμέσως προηγουμένως αναφερόμενη
Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Θέμα 2ο) με την οποία αποφασίστηκε η
ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π.,
δ) την με αρ. πρωτ. 26871/22/17-02-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία αποσπάται η κ. Κορμπάκη Βασιλική του
Δημητρίου, Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Π.Ε.,
Ειδικότητας Βιολόγων από το Πανεπιστήμιο Πατρών και για δύο (2) έτη στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
η Δ.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση
αποφάσισε ομόφωνα
την τοποθέτηση της ως άνω αποσπασθείσας υπαλλήλου ΙΔΑΧ, κατηγορίας Π.Ε.,
Ειδικότητας Βιολόγων του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Κορμπάκη Βασιλικής του
Δημητρίου, στη θέση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Διαχείρισης
Ειδικού Λογαριασμού και Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού και αναθέτει σε αυτή τα αντίστοιχα καθήκοντα και αρμοδιότητες.
Η Δ.Ε., επεσήμανε, αν και είναι εύλογο, ότι θα πρέπει να ενημερωθεί το προσωπικό
του Τμήματος, ώστε κάθε ένας από τους προσφέροντες τις υπηρεσίες του σε αυτό
οφείλει να ενημερώσει την ως άνω Αν. Προϊσταμένη- Γραμματέα, με την ανάληψη
των καθηκόντων της, αναλυτικά για το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές του μέχρι
σήμερα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την λήψη αυτής, ήτοι από 26-02-2016.

Θέμα 2ο
Προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε» κατά
της υπ’ αριθμ. 289/03-02-2016 (Θέμα 6 Υποθέμα 3) κατακυρωτικής απόφασης.
Στο σημείο αυτό έλαβε το λόγο ο κ. Πρόεδρος της Δ.Ε. και ενημέρωσε το Σώμα, ότι
πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης ενημερώθηκε προφορικά από την
Προϊσταμένη του Τμήματος Ακαδημαϊκών Οργάνων κ. Όλγα Μπουσίου, ότι δεν έχει
περιέλθει ακόμη στην Υπηρεσία το Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων του
Ιδρύματος, στην οποίο έχει παραπεμφθεί (αριθμ. πρωτ. 203/25-02-2016) προς

εξέταση η από 18-02-2016 Προδικαστική Προσφυγή (αριθμ. πρωτ. εισ. ΤΑΟ
190/19-02-2016) της εταιρείας "ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" και με το διακριτικό τίτλο
"ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.", η εξέταση της οποίας αποτελεί το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης
της παρούσας συνεδρίασης της Δ.Ε.
Με δεδομένο το πραγματικό αυτό γεγονός, ως και ότι η Δ.Ε. πριν από τον
σχηματισμό κρίσης και λήψης της τελικής απόφασης της για την ως άνω ένσταση, θα
πρέπει να γνωρίζει το περιεχόμενο και την απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων,
εισηγείται στο σώμα την αναβολή του θέματος με αύξοντα αριθμό 2 της ημερήσιας
διάταξης της παρούσας συνεδρίασης σε επόμενη συνεδρίαση του σώματος, ως
ημερομηνία δε πρότεινε την 01/03/2016 και ώρα 10.00 στα γραφεία του Ε.Α.Π.
Στη συνέχεια, τα μέλη μετά, από διαλογική συζήτηση
αποφασίζουν ομόφωνα
την αναβολή της συζήτησης του ως άνω θέματος για την Τρίτη 01/03/2016 και ώρα
10.00 π.μ. στα γραφεία του Ε.Α.Π., κατά την οποία και θα αποφασίσουν οριστικά επί
της ως άνω προδικαστικής προσφυγής.

