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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5925/11-09-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 35/06-09-2017 

Σήμερα 6 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του 

Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το 

Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα 

Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Κρυσταλλία 

Χαλκιά-Θεοδωρίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.................................................................................................................................................... 

Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την ανάγκη αντικατάστασης ανεμιστήρων των 

αντλιών θερμότητας του 4ου και του 7ου ορόφου του κεντρικού κτιρίου του 

Ι.Ε.Π.. 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης 

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. 

πρωτ.: 1516/31-08-2017): 

«Σχετ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 1472/11-08-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης 

Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.. 

Ενημερώνουμε το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ότι σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, ενημερωθήκαμε από τη 

Διοικητική Υπηρεσία ότι υπάρχει η ανάγκη προμήθειας/ αντικατάστασης δύο (2) ανεμιστήρων των 

αντλιών θερμότητας, λόγω προβλήματος λειτουργίας που παρουσιάστηκε στα ανωτέρω 

ανταλλακτικά του 4ου και του 7ου ορόφου του κεντρικού κτιρίου του φορέα. Η ανωτέρω δαπάνη θα 

φτάσει έως του ποσού των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00€) περίπου, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α..  
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Επισημαίνουμε ότι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Φορέα του οικονομικού έτους 2017, 

παρουσιάζει έλλειμμα ύψους #292.840,00€#. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί την παρούσα χρονική στιγμή το ύψος 

των λειτουργικών αναγκών του Ι.Ε.Π. που θα καλυφθούν από τις έμμεσες δαπάνες των έργων ΕΣΠΑ 

2014-2020 και θα μειώσουν το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2017. 

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την εντολή σας ώστε να προχωρήσουμε σε διαδικασία έκδοσης 

σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού 

του Ι.Ε.Π. του οικονομικού έτους 2017, του λογαριασμού 62.07 «Επισκευές και συντηρήσεις» και 

τοπικής έρευνας αγοράς για απευθείας ανάθεση για την ανωτέρω περιγραφόμενη ανάγκη».  

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει τη διεξαγωγή τοπικής έρευνας αγοράς για απευθείας ανάθεση 

για την αντικατάσταση των ανεμιστήρων των αντλιών θερμότητας του 4ου και του 7ου 

ορόφου του κεντρικού κτιρίου του Ι.Ε.Π.. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει έως του ποσού των οκτακοσίων πενήντα ευρώ 

(850,00€) περίπου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

.................................................................................................................................................... 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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