Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων
ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 60ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ, 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Α/Α

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άμεσα

60/ΑΠΣ/2.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την επέκταση του συμβολαίου ενοικίασης της Προϊστάμενος ΥΔΠ/
αποθήκης CII στη Λευκωσία για περίοδο έξι μηνών. Το Πανεπιστήμιο Λογιστήριο
θα πρέπει να καταβάλει προκαταβολικά το ενοίκιο που ανέρχεται στις
€4.800.

60/ΑΠΣ/3.1

Ενόψει του γεγονότος ότι το Πανεπιστήμιο είναι στα πρόθυρα
αυτονόμησης και ως εκ τούτου οι Συμβουλευτικές Επιτροπές ενδέχεται
να καταργηθούν, δεν υπάρχει λόγος επανεξέτασης της απόφασης της
11ης Συνεδρίας της ΠΔΕ που αφορά στη συγκρότηση και τις
αρμοδιότητες των εν λόγω Επιτροπών.

60/ΑΠΣ/5

Το ΑΠΣ αποφάσισε ότι λόγω οικονομικής στενότητας του Πρόεδρος ΔΕ
Πανεπιστημίου η πρόταση συνεργασίας, μεταξύ του Ιδρύματος
Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη με το ΤΕΠΑΚ, η οποία συνεπάγεται
οικονομικό κόστος από μέρους του Πανεπιστημίου δεν είναι εφικτή.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/6

Το ΑΠΣ αποφάσισε την εξής ανασύσταση της Επιτροπής Γραμματέας
Επιτροπής
Πληροφοριακών Συστημάτων:
Πληροφοριακών
Συστημάτων
1. Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού
Πρόεδρος
2. Ανδρέας Ανδρέου
Αντιπρόεδρος
3. Ανδρέας Λαγός
Μέλος
4. Ελένη Κύζα
Μέλος
5. Φίλιππος Φιλίππου
Μέλος και Γραμματέας

Άμεσα

60/ΑΠΣ/7

Το ΑΠΣ αποφάσισε την εξής σύσταση της Επιτροπής Κτηρίων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαρία Λοϊζίδου
Ανδρέας Αναγιωτός
Διόφαντος Χ’Μιτσή
Βασίλης Πρωτοπαπάς
Μέλος ΦΕΤΕΠΑΚ
Ζήνωνας Αχιλλίδης

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος και Γραμματέας

Οι Γραμματείς των Επιτροπών, όπως και οι υπόλοιποι Προϊστάμενοι
που συμμετέχουν στις Επιτροπές, με βάση τη σχετικής απόφαση της
ΔΕ αναφορικά με την εκπροσώπηση του διοικητικού προσωπικού στις

Γραμματέας
Επιτροπής Κτηρίων

Άμεσα

Συγκλητικές Επιτροπές (40η συνεδρία, ημερομηνίας 22/05/09, αρ.
απόφ. 2.1.2), έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί
και στις υπόλοιπες Επιτροπές (όπως Σπουδών και Ευημερίας
Φοιτητών, Έρευνας, Δημοσίων Σχέσεων κτλ).
60/ΑΠΣ/8

Το ΑΠΣ αποφάσισε να κατατεθεί πρόταση για τους Πανεπιστημιακούς ΔΔΟ/
χώρους στάθμευσης από το ΔΔΟ σε συνεργασία με τους Ζ. Αχιλλίδης/
Προϊστάμενους ΥΔΠ και ΥΟΑΔ και το θέμα να επανέλθει σε επόμενη Κ. Χόππας
συνεδρία του ΑΠΣ.

62η Συνεδρία
ΑΠΣ

60/ΑΠΣ/9

Το ΑΠΣ ενέκρινε το προσχέδιο του κειμένου για την Πολιτική Φ. Φιλίππου
Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής που ετοίμασε η ΥΣΠΤ, και
αποφάσισε το τελικό κείμενο να επανέλθει για έγκριση.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/10

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της πρόσκλησης της εταιρείας Cisco για Φ. Φιλίππου/
παρουσίαση των τεχνολογιών που εφαρμόζει η ΥΣΠΤ στο ΤΕΠΑΚ και Κ. Χριστοδούλου
ενέκρινε τη συμμετοχή του Φ. Φιλίππου, Προϊστάμενου ΥΣΠΤ, και του
Κ. Χριστοδούλου, Λειτουργού Πανεπιστήμιου στο συνέδριο που θα
πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη στις 25-28/01/10. Όλα τα έξοδα θα
καλυφθούν από την εταιρεία Cisco.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/11

Το ΑΠΣ αποφάσισε σε περίπτωση που τα διατάγματα απαλλοτρίωσης Ζ. Αχιλλίδης
για τα τεμάχια 677, 489, 486 και 487, Φ. Σχ. LIV.58.6.IV, εκδοθούν η
μελέτη που είχε ανασταλεί λόγω μη ξεκαθάρισης των
απαλλοτριώσεων για τα τεμάχια 677 και 489 να συνεχιστεί. Επίσης
το ΑΠΣ αποφάσισε να δοθεί στους Συμβούλους Μηχανικούς
«Κρίστιαν Χρίστου και 3 SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες ΑΕ», η μελέτη
και για τα άλλα τεμάχια, 486 και 487 αφού έχουν ήδη αρχίσει την
μελέτη για τα τεμάχια 677 και 489, θεωρώντας τα ως ενιαίο σύνολο, με
βάση και την εισήγηση των Master Planners προς το Πανεπιστήμιο
όπως τα τεμάχια αυτά χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση της Σχολής
Καλών Τεχνών.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/12

Το ΑΠΣ βάσει των στοιχείων που έχουν κατατεθεί ενώπιον του για την Ζ. Αχιλλίδης
κατασκευή Strong Floor και Strong Wall στα εργαστήρια του Τμήματος
ΠΟΜΗΓΕ στις νέες αποθήκες Συκοπετρίτη δεν μπορεί να λάβει
απόφαση και ζητά όπως κατατεθεί στην προσεχή συνεδρία της ΔΕ
αναλυτική κατάσταση που να αναφέρει τα έξοδα και την αξιοποίηση
της κατασκευής, σε σχέση με συγκεκριμένα μαθήματα και ερευνητικά
προγράμματα.

47η Συνεδρία ΔΕ

60/ΑΠΣ/13

Το ΑΠΣ ενέκρινε το αίτημα του Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ για εκτύπωση Χ. Χρυσοστόμου/
φακέλου (folder) για τις ανάγκες των συνεδρίων, εκδηλώσεων και Λογιστήριο

Άμεσα

ημερίδων του Πανεπιστημίου. Το ποσό για εκτύπωση και σχεδιασμό
4.300 φακέλων θα ανέλθει στις €8, 018.95 συν Φ.Π.Α και θα καλυφθεί
από το κονδύλι 2/223 «Έξοδα Προβολής και Δημοσιότητας».
60/ΑΠΣ/14

Με τη νέα χρονιά η ΥΣΠΤ θα τοποθετήσει ηλεκτρονικούς Πίνακες Φ. Φιλίππου
Ανακοινώσεων και Αφισών στα κτήρια του Πανεπιστήμιου και ως εκ
τούτου το σχετικό αίτημα του Προϊστάμενου ΥΕΔΔΣ θα καλυφθεί.
Επίσης ο Προϊστάμενος ΥΣΠΤ ετοιμάζει πολιτική η οποία θα κατατεθεί
στο ΑΠΣ για έγκριση.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/16

Το ΑΠΣ, ενόψει της εορταστικής περιόδου, ενέκρινε την έκδοση 500 Γ. Αφροδίσης/
χριστουγεννιάτικων καρτών. Το κόστος για το σχεδιασμό και Λογιστήριο
εκτύπωση ανέρχεται στα €650 και θα καλυφθεί από το κονδύλι 2/223
«Προβολή».

Άμεσα

60/ΑΠΣ/17

Το ΑΠΣ αποφάσισε όπως η προτεινόμενη συνεργασία μεταξύ της Ζ. Αχιλλίδης
«Θεατρικής Πορείας Λεμεσού» και του Πανεπιστημίου επανέλθει μετά
την υποβολή του συμβολαίου μεταξύ της «Θεατρικής Πορείας
Λεμεσού» και του ιδιοκτήτη του κτηρίου που στεγάζεται έναντι
ενοικίου, δεδομένου ότι το υπο-συζήτηση κτήριο είναι στην περιοχή
που ενδιαφέρει το Πανεπιστήμιο και εκ πρώτης όψεως το
Πανεπιστήμιο ενδιαφέρεται να συνεργαστεί.

62η Συνεδρία
ΑΠΣ

60/ΑΠΣ/18

Το ΑΠΣ βλέπει θετικά τη σύνδεση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού ΔΔΟ/ Μ. Ζέρβας
με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου αλλά προτού αποφασίσει
επιθυμεί να γνωρίζει τις απόψεις του Δημάρχου επί του θέματος.

Άμεσα

Ο ΔΔΟ μαζί με τον Προϊστάμενο ΒΤΠ να διευθετήσουν συνάντηση με
το Δήμαρχο για συζήτηση του θέματος.
60/ΑΠΣ/19

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση των διαδικασιών συνδρομών και αγορών Ζ. Τσιάτταλου/
Βιβλιοθήκης και το παραπέμπει στη Νομική Σύμβουλο για έλεγχο και Επιτροπή
Προσφορών
ακολούθως στην Επιτροπή Προσφορών για έγκριση.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/21

Το ΑΠΣ στο πλαίσιο της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Λέκτορος Κ. Χόππας
Χριστιάνας Κούτα, Τμήμα Νοσηλευτικής, ενέκρινε την παράταση
εργοδότησης των δύο εξωτερικών συνεργατών, του Δρ. Κωνσταντίνου
Φελλά και της Prof. Irenas Papadopoulos, μέχρι τις 31/05/10 με την
προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκριση (έντυπο Α) από την ΥΕΔΔΣ.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/23

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του αιτήματος του ΔΔΟ για ανάθεση ΔΔΟ
συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κ. Ελευθέριο Κουδουνά για θέματα
Εσωτερικού Ελέγχου, με παρέκκλιση της διαδικασίας προσφορών, και

47η Συνεδρία ΔΕ

το παραπέμπει στην προσεχή συνεδρία της ΔΕ με την εισήγηση να
εγκριθεί.
60/ΑΠΣ/24

Το ΑΠΣ παραπέμπει την επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου, Ζ. Αχιλλίδης
Βιομηχανίας και Τουρισμού για ορισμό ατόμου το οποίο θα
εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Μεθοδολογίας Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτηρίων και Καθορισμού Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής
Απόδοσης Κτηρίων, στον Προϊστάμενο ΥΔΠ για να εισηγηθεί το άτομο
που θα εμπλακεί στην εν λόγω Επιτροπή.

62η Συνεδρία
ΑΠΣ

60/ΑΠΣ/26

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής του Δημάρχου Λεμεσού αλλά στο Πρόεδρος ΔΕ
παρόν στάδιο το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να εξετάσει το αίτημα της κ.
Νέφεν Μιχαηλίδου για ένταξη της Ιδιωτικής Επαγγελματικής Μουσικής
Σχολής της (Τμήμα Πιάνου) στο ΤΕΠΑΚ από τη στιγμή που η Σχολή
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου δεν περιλαμβάνει Τμήμα
Μουσικής.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/27

Το ΑΠΣ παραπέμπει την επιστολή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ν. Ιωάννου
Ερευνών με θέμα: «Παράρτημα της Συμφωνίας Συνεργασίας ΙΓΕ –
ΤΕΠΑΚ για την προσφορά εξειδικευμένου διδακτικού έργου από τους
ερευνητές του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για διδασκαλία στο
ΤΕΠΑΚ» στον Καθηγητή Νικόλα Ιωάννου για να υποβάλει τις απόψεις
του Τμήματός του στην επόμενη συνεδρία του ΑΠΣ.

62η Συνεδρία
ΑΠΣ

60/ΑΠΣ/28.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης εργοδότησης ορισμένου Κ. Χόππας
χρόνου (ένα χρόνο) των πιο κάτω διοικητικών υπαλλήλων:

Άμεσα

♦

Έλλη Κωνσταντίνου, ΒΓΛ

♦

Δημήτρης Ελισσαίου, Προπονητής/ Γυμναστής ΥΣΦΜ

♦

Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης, Προπονητής/ Γυμναστής ΥΣΦΜ

♦

Ερατώ Χριστοδουλίδου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΟΑΔ

♦

Ολυμπία Μαρκίδου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΟΑΔ

♦

Άντρια Ιάπωνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΟΑΔ

60/ΑΠΣ/28.5

Το ΑΠΣ κατανοεί το αίτημα του Προϊστάμενου ΥΔΠ για στελέχωση του
Τομέα Ασφάλειας και Υγείας της ΥΔΠ, και ως εκ τούτου το αίτημα θα
επανεξεταστεί όταν τα οικονομικά του Πανεπιστημίου το επιτρέπουν.

60/ΑΠΣ/28.6

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της συνδιοργάνωσης της ημερίδας μεταξύ ΔΔΟ
Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και ΤΕΠΑΚ για Επιστημονικά
και Τεχνολογικά Πάρκα στις 16/12/09 και εγκρίνει όπως τυχόν έξοδα
καλυφθούν από τα έξοδα φιλοξενίας της Πρυτανείας.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/29.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πληρωμή οδοιπορικών στους Νοσηλευτές από το Β. Πρωτοπαπάς/
Υπουργείο Υγείας κ. Ανδρέα Χαρίτου και κ. Κατερίνα Φιλίππου, για Λογιστήριο
την προσφορά υπηρεσιών/ διδασκαλίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου κατά την περίοδο 01/09/08 μέχρι 31/01/09. Ενώ η
έδρα των εν λόγω Νοσηλευτών είναι η Λευκωσία, τα καθήκοντα τους
απαιτούσαν όπως ταξιδεύουν και σε άλλες πόλεις.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/29.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση της Δρος Δήμητρας Χατζηλοϊζή στη Κ. Χόππας
θέση Ερευνητικού Συνεργάτη με πλήρη απασχόληση στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών στο
ερευνητικό πρόγραμμα «Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη
Συστήματος Νευροελέγχου των Κατανεμημένων Ενεργητών σε
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου».

Άμεσα

60/ΑΠΣ/29.3

Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της μη αποδοχής της θέσης Ερευνητικού Κ. Χόππας
Συνεργάτη στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο
ερευνητικό πρόγραμμα «Δίκτυα Υπολογιστών» από τον κ. Στέργιο
Περικλέους, η οποία είχε εγκριθεί στην 59η Συνεδρία του ΑΠΣ και
ενέκρινε την πλήρωση της θέσης από τον κ. Φοίβο Μιχαήλ.

Άμεσα

Το ΑΠΣ ενέκρινε επίσης την αναθεώρηση πρόσληψης της κ. Έλλης
Δημητρίου ως εξής: εργοδότηση για περίοδο ενός έτους, από
01/12/09.
60/ΑΠΣ/29.4

Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση του κ. Κ. Κουτσουπάκη στη θέση Κ. Χόππας
Ερευνητικού Συνεργάτη με πλήρη απασχόληση στο Τμήμα
Διαχείρισης
Περιβάλλοντος,
στο
γνωστικό
αντικείμενο
«Περιβαλλοντική χημεία και Βιοφυσική».

Άμεσα

60/ΑΠΣ/29.5

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου του κ. Λάμπρου Κ. Χόππας
Πήττα για περίοδο 24 μηνών, από 02/01/10, στη θέση Ερευνητικού
Συνεργάτη στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, στο γνωστικό
αντικείμενο «Επιδημιολογία, πρόγνωση και χαρτογράφηση του
περονόσπορου της πατάτας στην Κύπρο».

Άμεσα

60/ΑΠΣ/29.6

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση του συμβολαίου του κ. Χρίστου Κ. Χόππας
Χώχου, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, από 01/01/10 μέχρι 31/12/10
με προοπτική ανανέωσης από το εσωτερικό κονδύλι 3/319
(Optimization of inkjet Printed Organic Sola Cells).

Άμεσα

60/ΑΠΣ/29.7

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση συμβολαίου του κ. Μάριου Νεοφύτου, Κ. Χόππας
Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και

Άμεσα

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, από 03/01/10 μέχρι 02/01/11 με
πλήρη απασχόληση, από την εναρκτήρια χρηματοδότηση του κ.
Στέλιου Χούλη.
60/ΑΠΣ/29.8

Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανάθεση εργασιών στους Αλέξανδρο Κ. Χόππας
Χαραλαμπίδη, Κώστα Κώστα και Πέτρο Σάββα, με ημερομηνία
έναρξης την 01/12/09, οι οποίες απαιτούνται για τη διεκπεραίωση
«Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Μελέτης» προς όφελος της CYTA.
H αμοιβή των εν λόγω καθηγητών θα καλυφθεί από τη CYTA.

Άμεσα

Η έγκριση δίνεται υπό την αίρεση εφαρμογής της συμφωνίας που θα
υπογραφτεί στις 21/12/09 μεταξύ CYTA και ΤΕΠΑΚ και τίθεται σε
εφαρμογή μετά την υπογραφή της συμφωνίας.
60/ΑΠΣ/29.9

Το ΑΠΣ ενέκρινε την εργοδότηση της Άντριας Ιάπωνας σε μερική βάση Κ. Χόππας
στο ερευνητικό πρόγραμμα εναρκτήριας χρηματοδότησης του κ.
Αντώνη Θεοχάρους στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και
Τουρισμού, για περίοδο δύο μηνών (Δεκέμβριο 2009 – Ιανουάριο
2010).

Άμεσα

Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες θα γίνονται
εκτός ωρών εργασίας και νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες που
καθορίζονται από τους «Κανόνες παροχής συμβουλευτικών και
βιομηχανικών υπηρεσιών, συμμετοχή σε φορείς εφαρμογής και
αξιοποίησης της γνώσης (Διοικητικό Προσωπικό)» που έχουν
εγκριθεί στην 29η Συνεδρία της ΠΔΕ, ημερομηνίας 22/02/08.
60/ΑΠΣ/29.11 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση του αποσπάσματος για την αμοιβή των μελών Λογιστήριο
της Διοικούσας Επιτροπής (επεξηγήσεις) και το παραπέμπει στο
Λογιστήριο για ενέργειες.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/29.12 Το ΑΠΣ ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στην κ. Αντιγόνη Παρμαξή, Λογιστήριο
Ειδική Επιστήμονα, για επιτήρηση εξέτασης στο Κέντρο Γλωσσών το
Σάββατο, 24/10/09, λόγω απουσίας της κ. Χριστίνας Γέρου.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/30.1

Το ΑΠΣ ενέκρινε την εισήγηση του Προϊστάμενου ΥΟΑΔ για κάλυψη Λογιστήριο/
της διοργάνωσης της συμμετοχής του Πανεπιστημίου στην 3η Σύνοδο Χ. Χρυσοστόμου
της Συγκλήτου EMUNI από το άρθρο 3/320 «Αντιπροσώπευση σε
Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς» αντί του άρθρου 3/345
«Πολιτιστικές και Άλλες Εκδηλώσεις» όπως είχε αρχικά εγκριθεί στην
59η Συνεδρία του ΑΠΣ, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο
υπόλοιπο στο κονδύλι 3/320.

Άμεσα

60/ΑΠΣ/30.2

Το ΑΠΣ ενέκρινε την πληρωμή της συνδρομής στη Heal-Link για την Μ. Ζέρβας/
περίοδο 01/01/10 – 31/12/10.
Λογιστήριο

Άμεσα

60/ΑΠΣ/30.3

Έχει παρατηρηθεί ότι διάφορα αιτήματα προσφορών κάτω των ΔΔΟ
€8550, τα οποία εγκρίνει ο ΔΔΟ, αποστέλλονται στο ΔΔΟ για έγκριση
ΜΕΤΑ την αγορά του εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών. Επίσης έχει
εντοπιστεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις ΔΕΝ επιλέγονται οι
χαμηλότερες τιμές.
Το ΑΠΣ βάσει των πιο πάνω αποφάσισε ότι όλα τα αιτήματα πρέπει
να αποστέλλονται από τους Προϊστάμενους και ΚΑΝΕΝΑ αίτημα δεν
θα γίνει δεκτό, από 01 Ιανουαρίου 2010, αν αποστέλλεται ΜΕΤΑ την
αγορά εξοπλισμού/ προμηθειών/ υπηρεσιών. Επίσης όποιο κόστος
από τέτοιες ενέργειες θα βαρύνει το άτομο που διενήργησε την αγορά,
εκτός αν εξασφαλίσει το ίδιο έγκριση από το ΑΠΣ ή τη ΔΕ.
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