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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών  

Γραμματεία υγκλήτου 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

Μειώλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο πγθιήηνπ, ζηε ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη ηελ  

Παραζκεσή 24-6-2016  ώρα  9:30   π.κ. ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο 

πγθιήηνπ (1
ος 

 όροθος Κενηρικού Κηηρίοσ). 

- Σε περίπηφζη κφλύμαηος ηοσ ηακηικού μέλοσς, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί ηο 

αναπληρφμαηικό μέλος. 

___________ 

σνεδρίαζη  18
η
  ΕΚΣΑΚΣΗ ακαδημαϊκού έηοσς 2015-2016 

ηης  24
ης  

 Ιοσνίοσ  2016 

 

Θ Ε Μ Α Σ Α  

Η Μ Ε Ρ Η  Ι Α      Δ Ι Α Σ Α Ξ Η  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ 

  

Α. ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

1. Φύιαμε ησλ θηεξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

Β.  ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

2. πγθξόηεζε Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ.  

(διανέμεηαι) 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

3. Έγθξηζε ή κε πξαθηηθνύ 5
νπ

 ηεο επηηξνπήο ηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ (αξ. 

δηαθ. 5/2014) γηα προμήθεια αναλφζίμφν ειδών για ηην κάλσυη εκπαιδεσηικών 

αναγκών Τμημάηφν ηοσ ΕΚΠΑ. 

(διανέμεηαι) 

4. Έγθξηζε ή κε πξαθηηθνύ 5
νπ

 ηεο επηηξνπήο ηνπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ (αξ. 

δηαθ. 3/2014) γηα προμήθεια αναλφζίμφν ειδών για ηις ανάγκες ηοσ Τμήμαηος 

Οδονηιαηρικής.                            (διανέμεηαι) 

5. Έγθξηζε ή κε πξαθηηθνύ 3
νπ

 ηεο επηηξνπήο ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ για δημοζίεσζη ζηον ημερήζιο μη επαρτιακό ηύπο ηφν 

ανακοινώζεφν ηοσ ΕΚΠΑ.  

(διανέμεηαι) 

6. Δηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ & Πξνζθπγώλ επί 

έλζηαζεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο ζηνλ δηεζλή δηαγσληζκό κε αξ. δηαθ. 

1/2016 για παροτή σπηρεζιών καθαριζμού ηφν κηηρίφν ηοσ ΕΚΠΑ.  

(διανέμεηαι) 
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Γ.   ΘΔΜΑΣΑ ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΩΝ 

7. Κήξπμε σο άγνλεο δεκόζηαο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα εθκίζζσζε 

δηακεξίζκαηνο ζην αθίλεην επί ησλ νδώλ Μπνπκπνπιίλαο 10 & Ννηαξά ζηνλ 

Πεηξαηά, ηδηνθηεζίαο δσξεάο Α. Μαξνύδα.- Δπαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. 

(διανέμεηαι) 

8. Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηνλ 

θαζαξηζκό νηθνπέδσλ ησλ θιεξνδνηεκάησλ εηδηθνύ ζθνπνύ. 

(διανέμεηαι) 

9. Απεπζείαο αλάζεζε κεηά ζπλνπηηθή έξεπλα αγνξάο ηεο πξνκήζεηαο θαηαζθεπήο 

ηξηώλ κεηαιιίσλ γηα ηε βξάβεπζε ησλ θαιύηεξσλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ 

Ιαηξηθήο ρνιήο 3εηίαο 2010-2012 από ηα έζνδα ηεο θιεξνλνκίαο Καηζαξά. -

Αλάθιεζε πξνεγνύκελσλ όκνησλ απνθάζεσλ πγθιήηνπ. 

(διανέμεηαι) 

10. Έγθξηζε δαπάλεο 578,96€ πνπ αθνξά ζηελ αλαινγηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο Π. Σδηλνπνύινπ ζε δαπάλεο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ 

Κιενκέλνπο 22Α.             

(διανέμεηαι) 

11. Έγθξηζε δαπάλεο 10.000,00€  γηα ηελ  αληηκεηώπηζε εμόδσλ αλαθνξηθά πξνο 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνδνρήο ηεο  θιεξνλνκίαο Αλδξ. Φπηξάθε 

(διανέμεηαι) 

12. Γηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ -πξνϋπνινγηζκνύ 11.207,96€ 

κε ΦΠΑ- γηα ηελ αλαθαίληζε δηακεξίζκαηνο ζην αθίλεην επί ηεο νδνύ 

Λακςάθνπ 5 ηδηνθηεζίαο θιεξνλνκίαο Ι. & Δ. Καξκίξε 

(διανέμεηαι) 

13. Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο δεκόζηαο πιεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

εθκίζζσζε δηακεξίζκαηνο ζην αθίλεην επί ηεο νδνύ Λακςάθνπ 5 ηδηνθηεζίαο 

θιεξνλνκίαο Ι. & Δ. Καξκίξε. 

(διανέμεηαι) 

 

Αζήλα,    22-6-2016 

Ο Πξύηαλεο 

* 

Μειέηηνο-Αζαλάζηνο Κ. Γεκόπνπινο 

 

*Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί επί ηνπ πξσηνηύπνπ πνπ ηεξείηαη ζηε Γξακκαηεία 

πγθιήηνπ  


