Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 319/14-11-2016
Θέμα 1ο
Ανακοινώσεις
Ο Πρόεδρος με την έναρξη της Συνεδρίασης αναφέρθηκε στο Ερευνητικό
Πρόγραμμα για το 1821. Έκανε αναφορά στην υπ’ αριθμ. 309/30-08-2016
Συνεδρίαση της Δ.Ε. και στην απόφαση που ελήφθη για υλοποίηση του εν λόγω
Ερευνητικού Προγράμματος. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα απευθύνεται σε διδάκτορες και
μεταδιδάκτορες οι οποίοι θα είναι στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε ότι πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιο
Τσοτσορό ο οποίος πρότεινε να χρηματοδοτήσει μέρος του Ερευνητικού
Προγράμματος. Συναντήσεις επίσης είχε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιωτάκη Εμμανουήλ αλλά και τον Πρόεδρο της
Eurobank κ. Νίκο Καραμούζη οι οποίοι επίσης εξέφρασαν την πρόθεσή τους να
συμβάλουν στη χρηματοδότηση του ανωτέρω Ερευνητικού Προγράμματος.
Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση για το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η μισή
περίπου δαπάνη του Ερευνητικού Προγράμματος για το 1821 θα καλυφθεί από
χορηγίες τονίζοντας τη σημασία του γεγονότος αυτού για το Ίδρυμα.
Η επόμενη ανακοίνωση του Προέδρου στο Σώμα αφορούσε το γεγονός ότι από το
πρωί, στις 00:01 της 14ης -11-2016 ενεργοποιήθηκε η φόρμα υποβολής αιτήσεων
εισαγωγής σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η φόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι την 20η
Δεκεμβρίου και ώρα 23:59. Η Διοίκηση του Ιδρύματος τόνισε ότι προσβλέπουν στην
αύξηση των αιτήσεων μετά και από την δημοσιογραφική προβολή των
Προγραμμάτων Σπουδών.
Τέλος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Ε.Α.Π.
και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών
(Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και εξουσιοδότησε το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
για τη συγκέντρωση των αιτημάτων και την έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων στους
δικαιούχους φοιτητές. Επιπλέον το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων θα
αποστείλει ενημερωτική επιστολή στο σύνολο των φοιτητών για τις παροχές που
απορρέουν από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
Θέμα 2ο
1. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
εξόφληση τιμολογίου εξωτερικού σχετικά με τη συνδρομή του Ε.Α.Π ως μέλος
της EADTU.
Η Δ.Ε. ενέκρινε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών, ποσού δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (12.900,00 €), στο
όνομα του κ. Τζόλα Γρηγορίου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του Ε.Α.Π., για την
αντιμετώπιση δαπάνης σχετικά με την ετήσια συνδρομή του έτους 2016 (ποσού
10.210,00 €) του Ε.Α.Π ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων Ανοικτής
και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης EADTU (European Association of Distance
Education).

Η εν λόγω δαπάνη, από τη φύση της, ως τιμολόγιο εξωτερικού, δεν μπορεί να
πληρωθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος και θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2017 (ΚΑΕ 0859).
2. Έγκριση της έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), για την
εξόφληση τιμολογίου εξωτερικού σχετικά με τη συνδρομή του Ε.Α.Π ως μέλος
της EUA.
Η Δ.Ε. ενέκρινε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών, ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €),
στο όνομα της κ. Ταλιούρη Μαριάννας, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του Ε.Α.Π.,
για την αντιμετώπιση δαπάνης σχετικά με την ετήσια συνδρομή του έτους 2016
(ποσού 3.457,00 €) του Ε.Α.Π ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων
EUA (European University Association).
Η εν λόγω δαπάνη, από τη φύση της, ως τιμολόγιο εξωτερικού, δεν μπορεί να
πληρωθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος και θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2017 (ΚΑΕ 0859).
3. Έγκριση της έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), για την
εξόφληση τιμολογίου εξωτερικού σχετικά με τη συνδρομή του Ε.Α.Π ως μέλος
του ICDE.
Η Δ.Ε. ενέκρινε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών, ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.900,00 €), στο
όνομα της κ. Βερυκίου Ευγενίας, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του Ε.Α.Π., για την
αντιμετώπιση δαπάνης σχετικά με την ετήσια συνδρομή του έτους 2016 (ποσού
2.140,00 €) του Ε.Α.Π ως μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου για την Ανοικτή και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση ICDE (International Council for Open and Distance
Education).
Η εν λόγω δαπάνη, από τη φύση της, ως τιμολόγιο εξωτερικού, δεν μπορεί να
πληρωθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος και θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2017 (ΚΑΕ 0859).
4. Έγκριση της έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), για την
εξόφληση τιμολογίου εξωτερικού σχετικά με τη συνδρομή του Ε.Α.Π ως μέλος
της EURASHE.
Η Δ.Ε. ενέκρινε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών, ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00 €), στο όνομα
της κ. Παπαθανασίου Μάρθας, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του Ε.Α.Π., για την
αντιμετώπιση δαπάνης σχετικά με τη συνδρομή του έτους 2016 (ποσού 1.599,00€)
του Ε.Α.Π ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education).
Η εν λόγω δαπάνη, από τη φύση της, ως τιμολόγιο εξωτερικού, δεν μπορεί να
πληρωθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος και θα καλυφθεί από
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2017 (ΚΑΕ 0859).
5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
κάλυψη δαπανών κίνησης (υγρών καυσίμων) των αυτοκινήτων του Ε.Α.Π..

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-3575/5/08-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων σχετικά με έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
(ΧΕΠ) για την κάλυψη δαπανών κίνησης (υγρών καυσίμων) των αυτοκινήτων του
Ε.Α.Π., διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) στο
όνομα του κ. Νικολακόπουλου Γρηγορίου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του
Ε.Α.Π,
β) το ότι η έγκριση του ανωτέρω ποσού αφορά την κίνηση των αυτοκινήτων που έχει
στην κατοχή του το Ε.Α.Π., προκειμένου να εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές του ανάγκες
εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου και ως εκ τούτου, από τη φύση της, η εν λόγω
δαπάνη δε μπορεί να πληρωθεί με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
(ΧΕΠ) για την κάλυψη δαπανών κίνησης (υγρών καυσίμων) των αυτοκινήτων του
Ε.Α.Π., διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) στο
όνομα του κ. Νικολακόπουλου Γρηγορίου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του
Ε.Α.Π.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
έτους 2017 (ΚΑΕ 1611α).
6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
κάλυψη δαπανών κίνησης (διοδίων) των αυτοκινήτων του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε. ενέκρινε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), διάρκειας
τεσσάρων μηνών, ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €) στο όνομα του κ.
Νικολακόπουλου Γρηγορίου, μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου του Ε.Α.Π., για την
κάλυψη δαπανών (διοδίων) σχετικά με την κίνηση των αυτοκινήτων που έχει στην
κατοχή του το Ε.Α.Π., προκειμένου να εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές του ανάγκες.
Σημειώνεται ότι η δαπάνη αυτή, από τη φύση της, δεν μπορεί να πληρωθεί με έκδοση
τακτικού χρηματικού εντάλματος.
Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
έτους 2017 (ΚΑΕ 0912).
7. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύμβασης συντήρησης α)
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και β) εξειδικευμένου λογισμικού της κεντρικής
τηλεφωνικής υποδομής VoIP.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
α) τη με αρ. πρωτ. ΤΟ:3575/7/08-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων, κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύμβασης συντήρησης α)
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και β) εξειδικευμένου λογισμικού της κεντρικής
τηλεφωνικής υποδομής VoIP,
β) την εισήγηση του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, σύμφωνα με
την οποία:
«Η

συντήρηση

περιλαμβάνει

την

κεντρική

υλική

υποδομή

(εξυπηρετητές,

δρομολογητές, τηλ. συσκευές) με τα λειτουργικά τους συστήματα και το εξειδικευμένο
λογισμικό, που χρησιμοποιείται για την λειτουργία της προαναφερόμενης τηλεφωνικής

υποδομής. Η ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης κρίνεται απαραίτητη καθώς θα
διασφαλιστεί η βέλτιστη αλλά και απρόσκοπτη λειτουργία της τηλεφωνικής υποδομής
του ΕΑΠ.
Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμαστε, την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης να
την πραγματοποιήσει η εταιρία BYTE COMPUTERS ΑΒΕΕ (η εταιρία που μας
προμήθευσε τον εξοπλισμό και το εξειδικευμένο λογισμικό και είχε καλύψει το
συμβόλαιο συντήρησής τους για το προηγούμενο έτος), προχωρώντας σε πρόσθετη
αναγκαία αναβάθμιση του switch Cisco 6500 το οποίο είναι απαραίτητο για την
απρόσκοπτη λειτουργία των παραπάνω συστημάτων και του υπόλοιπου δικτύου του
Ε.Α.Π., έναντι του ποσού των 7.936,00 με Φ.Π.Α.»,
αποφάσισε να μην εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία BYTE
COMPUTERS ΑΒΕΕ έναντι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα
έξι ευρώ (7.936,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και να επακολουθήσει άλλη
διαπραγμάτευση για μείωση του ποσού και ταυτόχρονη προσφορά πολύ υψηλού
επιπέδου παροχές.
8. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού για την
εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των οικονομικών προσφορών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3575/10/08-11-2016 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και
εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Δημόσιου
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού για την εξυπηρέτηση
των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών, (Διακήρυξη: 10/2016 του ΕΑΠ), σύμφωνα με το πρακτικό
10/11/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του εν λόγω Δημόσιου
Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 10-11-2016

Πρακτικό
Της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 της
Συνεδρίασής της σχετικά με τον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2016 Διακήρυξη, «για την παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και
εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», που
εγκρίθηκε κατά την 303η/13-06-2016 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Ε.Α.Π. η οποία αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο στις 01 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό (α/α)
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 25668, η δε καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 01/08/2016 και
ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 23η/08/2016
και ώρα 10.30 π.μ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Πάτρα, σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00
π.μ., συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Κτίριο Β, Αίθουσα Β -13, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, η Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 σχετικά με τη συνεδρίαση για τον
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό «για την παροχή
ταχυδρομικών υπηρεσιών εγγράφων και δεμάτων για την εξυπηρέτηση των
διοικητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 10/2016 Διακήρυξης, που ορίστηκε στην υπ’
αριθμ. 284/23-11-2015 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π
αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1. Λέισο Αντώνιο, Επίκουρο Καθηγητή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Αποστολάκη Λυδία,
Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως Μέλος της Επιτροπής
και 3. Κοντογεωργακοπούλου Μαρία, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής.
Με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 312/27-09-2016 συνεδρίαση
της Δ.Ε. του ΕΑΠ εγκρίθηκε το από 23/08/2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων.
Σε υλοποίηση της ως άνω απόφασης εστάλη το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3121/29-092016 έγγραφο, σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, με το οποίο τους
εγνωστοποιείτο η απόφαση της Δ.Ε. για την έγκριση ή την απόρριψη των προσφορών
τους για το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών. Η επιτροπή του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που
ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 316/19-10-2016 συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. σχετικά με
την υπ’ αριθ. πρωτ. 993/04-10-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και το υπ’ αριθμ πρωτ. ΤΟ-3559/07-11-2016
έγγραφό μας το οποίο εστάλη στους συμμετέχοντες του ως άνω διαγωνισμού,
προκειμένου να ενημερωθούν για τη ημέρα και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση τους.
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε
στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), του Προέδρου της.
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για
την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την
παραπάνω

διαδικασία

οι

προσφορές

αποσφραγίσθηκαν

και

συγκεκριμένα

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» των παρακάτω
συμμετεχόντων με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο
τους:
1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
2. ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Στη συνέχεια η Επιτροπή καταχώρησε τις τιμές αυτών, όπως απεικονίζονται
στους παρακάτω πίνακες.
Επισημαίνεται ότι η επιτροπή για τη διαμόρφωση της κρίσης της έλαβε υπόψη
της τις αναγραφόμενες στις κατατεθείσες οικονομικές προσφορές τιμές μονάδας.
ΟΜΑΔΑ (Ι)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
A/A

Περιγραφόμενη Υπηρεσία
(Κατάταξη κατά Βάρος)

Εκτιμώμενη
Ποσότητα

1

έως και 20 γραμ.

30.000

2

από 21 έως και 50 γραμ.

8.000

3

από 51 έως και 100 γραμ.

3.500

4

από 101 έως και 200 γραμ.

500

5

από 201 έως και 500 γραμ.

500

Χρόνος
Παράδοσης

Σύμφωνα με
τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
της
Διακήρυξης

Τιμή Μονάδας
χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολικό Ποσό ανά
κατηγορία βάρους
χωρίς Φ.Π.Α.

0,65

19.500,00

0,85

6.800,00

1,30

4.550,00

1,70

850,00

2,20

1.100,00

6

από 501 έως και 1.000 γραμ.

100

2,30

230,00

Συνολικό Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ (Ι)

33.030,00

Φ.Π.Α. (24%)

0,00

Συνολικό Ποσό με Φ.Π.Α. ΟΜΑΔΑΣ (Ι)

33.030,00

ΟΜΑΔΑ (ΙΙ)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –
ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
SPEDEEX A.E.
A/A

Περιγραφόμενη Υπηρεσία
(Κατάταξη κατά Βάρος)

Εκτιμώμενη
Ποσότητα

1

έως και 500 γραμ. με παράδοση
την επόμενη ημέρα το πρωί

2

Χρόνος
Παράδοσης

Τιμή Μονάδας
χωρίς Φ.Π.Α

Συνολικό Ποσό ανά
κατηγορία βάρους
χωρίς Φ.Π.Α.

30

2,60

78,00

έως 500 γραμ.

3.500

1,60

5.600,00

3

από 501 έως 2.000 γραμ.

1.000

1,80

1.800,00

4

από 2.001 έως 4.000 γραμ

800

2,60

2.080,00

5

από 4.001 έως 6.000 γραμ

250

3,60

900,00

6

από 6.001 έως 8.000 γραμ

20

5,10

102,00

7

από 8.001 έως 10.000 γραμ

20

6,60

132,00

Σύμφωνα με
τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
της
Διακήρυξης

Συνολικό Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. Ομάδας (ΙΙ)

10.692,00

Φ.Π.Α. (24%)

2.566,08

Συνολικό Ποσό με Φ.Π.Α. Ομάδας (ΙΙ)

13.258,08

ΟΜΑΔΑ (ΙΙΙ)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
SPEDEEX A.E.
A/A

1
2
3
4

Περιγραφόμενη
Υπηρεσία
(Κατάταξη
κατά Βάρος)
έως και 500
γραμ.
από 501 έως και
2.000 γραμ.
από 2.001 έως
και 4.000 γραμ.
από 4.001 έως
και 6.000 γραμ.

Εκτιμώμενη
Ποσότητα

Χρόνος
Παράδοσης

3.500
19.000
30.000
4.500

Σύμφωνα με
τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
της
Διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Συνολικό
Τιμή
Ποσό ανά
Μονάδας
κατηγορία
χωρίς
βάρους χωρίς
Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.

Τιμή
Μονάδας
χωρίς
Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ποσό ανά
κατηγορία
βάρους χωρίς
Φ.Π.Α.

1,50

5.250,00

1,20

4.200,00

1,50

28.500,00

1,20

22.800,00

1,85

55.500,00

1,29

38.700,00

3,50

15.750,00

2,03

9.135,00

5
6

από 6.001 έως
και 8.000 γραμ.
από 8.001 έως
10.000 γραμ.

1.000

4,50

4.500,00

2,70

2.700,00

80

6,00

480,00

3,38

270,40

Συνολικό Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. Ομάδας (ΙΙΙ)
Φ.Π.Α. (24%)
Συνολικό Ποσό με Φ.Π.Α. Ομάδας (ΙΙΙ)

109.980,00

77.805,40

26.395,20

0,00

136.375,20

77.805,40

ΟΜΑΔΑ (ΙV)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο ΙV.1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Α: ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
A/A

Περιγραφόμενη Υπηρεσία
(Κατάταξη κατά Βάρος)

Εκτιμώμενη
Ποσότητα

1

έως και 20 γραμ.

150

2

από 21 έως και 50 γραμ.

70

3

από 51 έως και 100 γραμ.

40

4

από 101 έως και 200 γραμ.

30

5

από 201 έως και 500 γραμ.

20

6

από 501 έως και 1.000 γραμ.

20

Χρόνος
Παράδοσης

Σύμφωνα με
τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
της
Διακήρυξης

Τιμή Μονάδας
χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολικό Ποσό
ανά κατηγορία
βάρους χωρίς
Φ.Π.Α.

0,90

135,00

1,30

91,00

2,20

88,00

3,00

90,00

4,50

90,00

8,70

174,00

(Α) Συνολικό Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. Άρθρου (ΙV.1)

668,00

Φ.Π.Α. (24%)

0,00

Συνολικό Ποσό με Φ.Π.Α. Άρθρου (ΙV.1)

668,00

Άρθρο ΙV.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Β: ΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
A/A

Περιγραφόμενη Υπηρεσία
(Κατάταξη κατά Βάρος)

Εκτιμώμενη
Ποσότητα

1

έως και 20 γραμ.

150

2

από 21 έως και 50 γραμ.

40

3

από 51 έως και 100 γραμ.

40

4

από 101 έως και 200 γραμ.

20

5

από 201 έως και 500 γραμ.

10

6

από 501 έως και 1.000 γραμ.

10

(Β) Συνολικό Εκτιμώμενο Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. Άρθρου (ΙV.2)

Χρόνος
Παράδοσης

Σύμφωνα με
τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
της
Διακήρυξης

Τιμή Μονάδας
χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολικό Ποσό
ανά κατηγορία
βάρους χωρίς
Φ.Π.Α.

0,90

135,00

1,45

58,00

2,50

100,00

3,30

66,00

6,70

67,00

12,50

125,00
551,00

Φ.Π.Α. (24%)

0,00

Συνολικό Εκτιμώμενο Ποσό με Φ.Π.Α. Άρθρου (ΙV.2)

551,00

Άρθρο ΙV.3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
A/A

Περιγραφόμενη Υπηρεσία
(Κατάταξη κατά Βάρος)

Εκτιμώμενη
Ποσότητα

1

έως και 20 γραμ.

20

2

από 21 έως και 50 γραμ.

30

3

από 51 έως και 100 γραμ.

30

4

από 101 έως και 200 γραμ.

20

5

από 201 έως και 500 γραμ.

5

6

από 501 έως και 1.000 γραμ.

5

Χρόνος
Παράδοσης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Τιμή Μονάδας
χωρίς Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με
τις Τεχνικές
Προδιαγραφές
της
Διακήρυξης

Συνολικό Ποσό
χωρίς Φ.Π.Α.

0,90

18,00

1,45

43,50

2,50

75,00

3,30

66,00

6,70

33,50

12,50

62,50

(Γ) Συνολικό Εκτιμώμενο Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. Άρθρου (ΙV.3)

298,50

Φ.Π.Α. (24%)

0,00

Συνολικό Εκτιμώμενο Ποσό με Φ.Π.Α. Άρθρου (ΙV.3)

298,50

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙV
Συνολικό Ποσό Χωρίς ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ (ΙV)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
(Α)+(Β)+(Γ)

1.517,50

ΟΜΑΔΑ (V)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Άρθρο V.1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Α: ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΚΥΠΡΟΣ
SPEDEEX A.E.

A/A

1
2
3
4

Περιγραφόμενη
Υπηρεσία
(Κατάταξη κατά
Βάρος)

έως και 2.000
γραμ.
από 2.001 έως
και 4.000 γραμ.
από 4.001 έως
και 6.000 γραμ.
από 6.001 έως

Εκτιμώμενη Ποσότητα

Επείγουσα
Αποστολή

Μη
Επείγουσα
Αποστολή

10

50

30

65

10

15

5

15

Χρόνος
Παράδοσης

Τιμή Μονάδας χωρίς Φ.Π.Α

Επείγουσα
Αποστολή

Σύμφωνα με τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές
της Διακήρυξης

Συνολικό Ποσό
ανά κατηγορία
βάρους χωρίς
Φ.Π.Α.

Μη
Επείγουσα
Αποστολή

44,31

44,31

2.658,60

62,94

62,94

5.979,30

75,69

75,69

1.892,25

84,66

84,66

1.693,20

και 8.000 γραμ.
από 8.001 έως
και 10.000 γραμ.
από 10.001 έως
και 12.000 γραμ.

5
6

5

15

93,63

93,63

1.872,60

5

5

100,38

100,38

1.003,80

(A) Συνολικό Ποσό Χωρίς Φ.Π.Α. Άρθρου (V.1)

15.099,75

Φ.Π.Α. (24%)

3.623,94

Συνολικό Ποσό με Φ.Π.Α Άρθρου (V.1)

18.723,69

Άρθρο V.2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Β: ΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ
SPEDEEX A.E.

A/A

Περιγραφόμενη
Υπηρεσία
(Κατάταξη κατά
Βάρος)

έως και 2.000
γραμ.
από 2.001 έως και
4.000 γραμ
από 4.001 έως και
6.000 γραμ.
από 6.001 έως και
8.000 γραμ.
από 8.001 έως και
10.000 γραμ
από 10.001 έως
και 12.000 γραμ

1
2
3
4
5
6

Χρόνος
Παράδοσης

Εκτιμώμενη Ποσότητα

Τιμή Μονάδας χωρίς Φ.Π.Α

Συνολικό
Ποσό ανά
κατηγορία
βάρους χωρίς
Φ.Π.Α.

Μη
Επείγουσα
Αποστολή

Επείγουσα
Αποστολή

Μη Επείγουσα
Αποστολή

Επείγουσα
Αποστολή

10

100

54,78

54,78

6.025,80

10

110

74,91

74,91

8.989,20

10

45

89,67

89,67

4.931,85

5

30

100,32

100,32

3.511,20

5

15

111,00

111,00

2.220,00

5

10

119,28

119,28

1.789,20

Σύμφωνα με τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές
της Διακήρυξης

(Β) Συνολικό Εκτιμώμενο Ποσό Χωρίς Φ.Π.Α. Άρθρου (V.2)

27.467,25

Φ.Π.Α. (24%)

6.592,14

Συνολικό Εκτιμώμενο Ποσό με Φ.Π.Α Άρθρου (V.2)

34.059,39

Άρθρο V.3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

SPEDEEX A.E.

A/A

1
2
3
4

Περιγραφόμενη
Υπηρεσία
(Κατάταξη κατά
Βάρος)

έως και 2.000
γραμ.
από 2.001 έως
και 4.000 γραμ
από 4.001 έως
και 6.000 γραμ.
από 6.001 έως
και 8.000 γραμ.

Εκτιμώμενη Ποσότητα

Επείγουσα
Αποστολή

Μη
Επείγουσα
Αποστολή

5

15

5

15

5

15

5

5

Χρόνος
Παράδοσης

Τιμή Μονάδας χωρίς Φ.Π.Α

Επείγουσα
Αποστολή

Σύμφωνα με τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές
της Διακήρυξης

Συνολικό Ποσό
ανά κατηγορία
βάρους χωρίς
Φ.Π.Α.

Μη
Επείγουσα
Αποστολή

47,01

47,01

940,20

77,61

77,61

1.552,20

92,61

92,61

1.852,20

103,71

103,71

1.037,10

5

6

από 8.001 έως
και 10.000
γραμ
από 10.001 έως
και 12.000
γραμ

5

5

114,84

114,84

1.148,40

5

5

124,59

124,59

1.245,90

(Γ) Συνολικό Ποσό Χωρίς Φ.Π.Α. Άρθρου (V.3)

7.776,00

Φ.Π.Α. (24%)

1.866,24

Συνολικό Ποσό με Φ.Π.Α Άρθρου (V.3)

9.642,24

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (V)
Συνολικό Ποσό Χωρίς ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ (V)
SPEDEEX A.E.

(Α)+(Β)+(Γ)

50.343,00

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών
(οικονομικές προσφορές) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2016 διακήρυξη και στην
αξιολόγησή τους σύμφωνα με την ως άνω διακήρυξη.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας με την
επωνυμία «SPEDEEX A.E.» για την ΟΜΑΔΑ V ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ υπερβαίνει τον συνολικό
προϋπολογισμό της ανωτέρω ομάδας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2016
διακήρυξη.
Με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις,
αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Δ.Ε. του Ε.Α.Π.
Α) την προσωρινή κατακύρωση έναντι συνολικού ποσού 123.044,90 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ και 125.610,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στους παρακάτω
μειοδότες:

1) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» έναντι
συνολικού

ποσού

112.352,90

ευρώ

χωρίς

Φ.Π.Α.

και

112.352,90

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο κατανέμεται ανά ομάδα- κατηγορία:
ΟΜΑΔΑ Ι ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΑΠΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Έναντι συνολικού ποσού 33.030,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 33.030,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ

ΙΙΙ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΕΜΑΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Έναντι συνολικού ποσού 77.805,40 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 77.805,40
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ IV ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΑΠΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
Έναντι συνολικού ποσού 1.517,50 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 1.517,50 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2) στην εταιρεία με την επωνυμία «SPEDEEX A.E.» έναντι συνολικού ποσού
10.692,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 13.528,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
για

την

ΟΜΑΔΑ

ΙΙ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
και
Β) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «SPEDEEX A.E.»
για

την

ΟΜΑΔΑ

V

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 12.30 μ.μ. μη υπάρχοντος άλλου θέματος
λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Μέλος

Μαρία Κοντογεωργακοπούλου

9. Σχετικά με μεταφορά ποσού από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών
έτους 2016 στον Ειδικό Λογαριασμό.
Η Δ.Ε., αφού έλαβε υπόψη της το άρθρο 37 του Ν. 4405/2016, ενέκρινε τη μεταφορά
ποσού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(2.845.000,00 €) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό προς την Επιτροπή Διαχείρισης
του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος, για την ανάθεση έργων σχετικών με τη
διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, για την
εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, καθώς και
για την εφαρμογή του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς
και για κάθε άλλη απαραίτητη για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας
του Ιδρύματος δαπάνη.
Το ανωτέρω ποσό έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. Εξόδων 2499 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του έτους 2016.
Τέλος, η Δ.Ε. επεσήμανε ότι το εν λόγω ποσό αποτελεί ποσοστό α) 14,98% του
ποσού των 9.649.301,26 ευρώ, ποσού συμμετοχής των φοιτητών στις δαπάνες
σπουδών τους για το χρονικό διάστημα από 01/05/2016 έως και 31/07/2016, β)
19,97% του ποσού των 7.009.913,15 ευρώ, ποσού συμμετοχής των φοιτητών στις
δαπάνες σπουδών τους για το χρονικό διάστημα από 01/08/2016 έως και 31/10/2016,
και εμφανίζεται στον Κ.Α. Εσόδων 3151 του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους
2016.
10. Αμοιβές μελών Σ.Ε.Π..
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. 21/2016 Πράξη του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (η οποία επιδόθηκε στις 9/11/2016), με την οποία επιστράφηκε
αθεώρητο το υπ’ αριθ. 1436/25-10-2016 χρηματικό ένταλμα του Ιδρύματος, το
οποίο αφορούσε στην αμοιβή ποσού δέκα χιλιάδων εβδομήντα (10.070,00 €)
ευρώ για την παροχή εκπαιδευτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,
υπό την ιδιότητα του μέλους του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Σ.Ε.Π.) από τον συνταξιούχο καθηγητή κ. Αναστασίου Θωμά και μετά από
συζήτηση αποφάσισε:
α) Όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 317/25-10-2016 απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής του Ιδρύματος, η αρμόδια οικονομική υπηρεσία απέστειλε το ως άνω
ένταλμα πληρωμής στην Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Πάτρα, με
ελλιπή δικαιολογητικά έπειτα από τις συνεχείς αιτήσεις του ως άνω συνταξιούχου
καθηγητή κ. Αναστασίου Θωμά, προκειμένου να κριθεί από την ως άνω Υπηρεσία
η νομιμότητα της σχετικής δαπάνης και η πληρότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών. Σύμφωνα με την ως άνω πράξη επιβεβαιώθηκε η μέχρι σήμερα
τηρηθείσα από την οικονομική υπηρεσία του Ιδρύματος διαδικασία και η
νομιμότητα των υποβληθέντων κάθε φορά δικαιολογητικών. Κατά συνέπεια το
Ε.Α.Π. δεν δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της υπ’ αριθμόν 21/2016 Πράξης
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) Να κληθεί το μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
συνταξιούχος καθηγητής κ. Αναστασίου Θωμάς, να συμπληρώσει τα κατατεθέντα
για την πληρωμή της αμοιβής του δικαιολογητικά και ειδικότερα το αναφερόμενο
στην ως άνω πράξη Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.), προκειμένου το
Ίδρυμα να επανυποβάλει το ως άνω ένταλμα πληρωμής και
γ) Πλέον, για την καταβολή των αμοιβών που προέρχονται από τις συμβάσεις
έργου των συνταξιούχων-μελών ΣΕΠ, να προσκομίζεται κάθε φορά από τον
δικαιούχο Αθεώρητο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) μετά των λοιπών

απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως Βεβαίωσης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, κ.α., καθ’ όσον με την παραπάνω Πράξη επιλύεται οριστικά το
συγκεκριμένο θέμα.

