
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καττοδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την

Πέμπτη 31-8-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου

(1°^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου).

Σε περίτϋτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ορίσετε αναπληρωτή σας και αυτό να

γνωστοποιηθεί στη Γραμματεία Συγκλήτου.

Συνεδρίαση 25^ ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
της 31^^ Αυγούστου 2017

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Προγραμματική Σύμβαση με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

«Ευγενίδειο Θεραπευτήριο -Η Αγία Τριάς ΑΕ».

(διανέμεται)

2. Ορισμός εκπροσώπου του Ε.Κ.Π.Α. στην τακτική ΓΣ. των μετόχων της Α.Ε.

με την επωνυμία «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο -Η Αγία Τριάς ΑΕ».

3. Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθ. 48 ν. 4485/2017).

4. Εισήγηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας περί άρσης της από 13-

6-2013 απόφασης Συγκλήτου σύμφωνα με την οποία διατίθεται η Μεγάλη

Αίθουσα του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου έως τρεις φορές ετησίως,

κατ' ανώτατο όριο, για ορκωμοσίες μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων.

(διανέμεται)

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

5. Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα της Νομικής Σχολής στον κ.

Philippe Nelidoff καθηγητή του Πανεπιστημίουτης Τουλούζης.
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6. Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Φιλοσοφίας,

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στον κ. Marius Sala Πρόεδρο της Ρουμανικής

Ακαδημίας. {διανέμονται)

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7. Χορήγηση άδειας απουσίας πέντε ημερών για προσωπικούς λόγους με

αποδοχές στην κ. Σμ. Χρυσοστόμου, καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών

Σπουδών.

8. Χορήγηση άδειας απουσίας πέντε ημερών για προσωπικούς λόγους με

αποδοχές στον κ. Αθ. Κατερινόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και

Γεωπεριβάλλοντος.

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΑΕΠΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

9. Ορισμός αντικαταστάτη του Διευθυντή του Α' Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και

του Β' Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής, κατ' εφαρμογήν του

άρθρ. 2 του ν. 4473/2017.

(διανέμεται)

10. Ορισμός αντικαταστάτη του Διευθυντή του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης

του Τμήματος Μαθηματικών, κατ' εφαρμογήν του άρθρ. 2 του ν. 4473/2017.

(διανέμεται)

11. Ίδρυση Εργαστηρίων: α) «Νεοελληνικής Φιλοσοφίας» και β) «Εργαστήριο

Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής και Φιλοσοφίας της Αυτογνωσίας» στο Τμήμα

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και έγκριση εσωτερικών

κανονισμών λειτουργίας.

(απόφαση ΓΣ. Τμήματος)

12. Εισήγηση της Γ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για ανάθεση

αυτοδύναμου διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στη Χαρ.

Ντελοπούλου, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος.

13. Αναθεώρηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Βιολογίας. (διανέμεται)

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Καταβολή δικαιούμενης αποζημίωσης (4.119,00€), λόγω συνταξιοδότησης,

στον κ. Π. Τογρίδη πρώην υπάλληλο με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.

15. Καταβολή δικαιούμενης αποζημίωσης (3.741,606), λόγω συνταξιοδότησης,

στην κ. Ελ.Κουτσογιαννοπούλου πρώην υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ.

16. Καταβολή δικαιούμενης αποζημίωσης (886,40€), λόγω συνταξιοδότησης,

στον κ. Πρ. Ράπο πρώην υπάλληλο με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.
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17. Έγκριση δαπάνης 41.645,93€ ως αμοιβή της Εταιρείας Αξιοποίησης και

Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 20% επί των κατατεθέντωνπροσόδωντης Εταιρείαςγια το χρονικό

διάστημααπό 24-5-2016 έως 31-12-2016.

(διανέμεται)

18. Έγκριση δαπάνης 536,00€ για κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής της

Αθ. Δημοπούλου αναπληρώτριας καθηγήτριας της Νομικής Σχολής, στο

εξωτερικό ως συνοδού φοιτητών στο φοιτητικό συνέδριο του Δικτύου

UNICA.

19. Απευθείας ανάθεση προμήθειας χημικών υλών για τις ανάγκες του

Εργαστηρίου Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομικής αντί 5.060,44€ με

ΦΠΑ.

(διανέμεται)

20. Απευθείας ανάθεση της παροχής υτυηρεσιών ταφή σορών και opyaviKwv

υπολοίπων του Εργαστηρίου Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομικής, αντί

3.300,00€ με ΦΠΑ.

(διανέμεται)

21. Έγκριση πρακτικού (2ο) της Επιτροτυής Διενέργειας Αξιολόγησης συνοπτικού

διαγωνισμού για προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου (διαφόρων τύπων),

προΐ)πολογισμού 42.387,106 χωρίς ΦΠΑ.

(διανέμεται)

22. Τροποποίηση 9^ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
(διανέμεται)

23. Τροποποίηση 10^ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
(διανέμεται)

24. Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για

προμήθεια διάφορου τηλεπικοινωνιακού υλικού του ΕΚΠΑ προϋπολογισμού

206.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών.

(αναμένεται προς διανομή)

25. Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για

προμήθεια υπολογιστών και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού του ΕΚΠΑ

προϋπολογισμού 236.153,20€ πλέον ΦΠΑ. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών

(αναμένεται προς διανομή)

26. Έγκριση ή μη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

ανάδειξης αναδόχου για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εξωτερικών

χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ», για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών

προϋπολογισμού 322.580,646 πλέον ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης για

επιπλέονχρονικό διάστημα 3 μηνών ποσού 40.322,586 πλέον ΦΠΑ.

(αναμένεταιπρος διανομή)
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27. Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για παροχή

υττηρεσιών συντήρηση των εξυττηρετητών των δικτυακών νττηρεσιών του ΕΚΠΑ

για δύο (2) έτη προϋπολογισμού 113.675,80€ πλέον ΦΠΑ. Έγκριση Τεχνικών

Προδιαγραφών.

(αναμένεται προς διανομή)

28. Έγκριση δαπάνης 4.906.625,55€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ για παροχή

υπηρεσιών φύλαξης στα κτήρια του ΠανεπιστημίουΑθηνών.

(αναμένεται προς διανομή)

29. Διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, κατά τα

οριζόμενα στο άρθ. 29 ν. 4412/2016, προκειμένου να ανατεθεί σύμβαση

παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του ΕΚΠΑ, και ειδικότερα της

Ομάδας κτηρίων Α\ για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού

473.421,436 χωρίς ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης 71.013,215€

περιλαμβανομένου ΦΠΑ ύστερα από απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ για την

παροχή σύμφωνηςγνώμης επί του αιτήματοςτου ΕΚΠΑ.

(αναμένεταιπρος διανομή)

30. Αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για έγκριση δαπάνης 900,00€

για εκτυπώσεις σχεδίων από ψηφιακή μορφή και αναπαραγωγή αυτών.

(διανέμεται)

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

31. Έγκριση προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 εκατόν ενός (101)

δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών του ΕΚΠΑ.

(διανέμεται)

32. Διενέργεια δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση υπογείου

χώρου επιφάνειας 701,43 μ^ στο ακίνητο επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 192Α,

ιδιοκτησίας δωρεάς Όλ. Λαγάκου,

(διανέμεται)

33. Αντικατάσταση μέλους της τριμελούς Διαχειριστικής Επιτροττής του

κληροδοτήματος Α. Γαζή.

(διανέμεται)

34. Αντικατάσταση εξεταστών για το μάθημα Αατινική Φιλολογία: Ρητορεία του

Τμήματος Φιλολογίας, για την ανάδειξη προπτυχιακών υποτρόφων κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2014-15 από τα έσοδα διαφόρων κληροδοτημάτων.

(διανέμεται)

35. Ορισμός τριών 3μελών επιτροπών αξιολόγησης υποβληθεισών πραγματειών

για χορήγηση χρηματικών βραβείων από τα έσοδα της δωρεάς Κων/νου

Κόντου. /Εγκριση δαπάνης 2.500,006 ως αμοιβή για έκαστη Επιτροτυή.

(διανέμεται)
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36. Τροποποίηση του σκοπού του κληροδοτήματος Γ. Φωτεινού

(αναμένεται προς διανομή)

37. Τροποποίηση του Κανονισμού απονομής του Καυτατζόγλειου Βραβείου.

(αναμένεται προς διανομή)

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (διανέμονται εισηγήσεις Τεχνικού Συμβουλίου)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

38. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για

επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των

πανεπιστημιακών κτηρίων στο κέντρο, στον μειοδότη Γ. ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟ

(Α.Μ. 10833).

39. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για

επισκευή και συμπλήρωση των οικοδομικών εγκαταστάσεων των

πανεπιστημιακών κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη, στην μειοδότρια εταιρεία

ΑΦΟΙΖΗΣΙΜΟΠΟΥΑΟΙ ΑΤΕ (A.M. 10837).

40. Έγκριση πρακτικού (1°") της αρμόδιας Ετατροττής διενέργειας δημόσιου

μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου εργασίες

στεγανοποίησης και μόνωσης κτηρίων του Πανεπιστημίου Αθηνών,

προϋπολογισμού 495.845,00€ (A.M. 10854).

41. Έγκριση πρακτικού (1°") της αρμόδιας Ετατροιτής διενέργειας δημόσιου

διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου εγκατάσταση καυσίμου αερίου στα

λεβητοστάσια της ΣΕΦΑΑ, της Νομικής, της Φοιτητικής Λέσχης και στο κτήριο

επί της οδού Χρ. Λαδά 6 προϋπολογισμού 451.360,00€ (AM. 10698).

42. Έγκριση πρακτικού (1°") της αρμόδιας Επιτροττής διενέργειας δημόσιου

διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου διαμόρφωση του χώρου του

Τμήματος Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Αρεταιείου Νοσοκομείου

προϋπολογισμού 213.181,00€ (A.M. 10839).

43. Έγκριση πρακτικού (1°") της αρμόδιας Επιτροττής διενέργειας δημόσιου

διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου επεμβάσεις, επισκευές στις

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων στο κέντρο

προϋπολογισμού 542.314,30€ (A.M. 10846).

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΑΕΤΩΝ

44. Έγκριση μελέτης για προμήθεια φασματογράφου πυρηνικού μαγνητικού

συντονισμού NMR για το Τμήμα Χημείας (A.M. 10915) και προμήθεια

κονσόλαςγια το NMR του ΤμήματοςΦαρμακευτικής.

45. Έγκριση μελέτης της προμήθειας αντικατάσταση μοτέρ, ρυθμίσεις και

συντήρηση του κεντρικού μοτέρ ασφαλείας στο κτήριο επί της οδού Χρ. Λαδά 6,

Απ' ευθείας ανάθεση στον μειοδότη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΩΝ. ΝΙΑΡΧΟ, αντί

756,40€(Α.Μ. 10936).
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46. Έγκριση μελέτης για προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικής ποδιάς στα

καθίσματα του αμφιθεάτρου του υπογείου, στο Νέο Κτήριο Εκπαίδευσης, στο

κτηριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου Αττικόν, προϋπολογισμού 11.308,80€-
Απευθείας ανάθεση στη μειοδότρια εταιρεία MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., αντί 9.424,00€. (A.M. 10935).

47. Έγκριση μελέτης για προμήθεια υδραυλικών, ψυκτικών και άλλων υλικών για

τα κτήρια του Πανεπιστημίου^ προϋπολογισμού 24.798,766 -Απευθείας

ανάθεση στον ΠΑΡΙΣΤΕΦ. ΞΕΝΙΚΑΚΗ, αντί 21.822,91€ (A.M. 10937).

Η. ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε

48. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΕΚΙΊΑ και Περιφέρειας Αττικής για την

ανάθεση έρευνας με τίτλο «Εξειδικευμένη έρευνα παρακολούθησης της

Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού- Εκτίμηση της

Ρύπανσης /υποβάθμισης και ποιοτικής και ποσοτική διεύρυνση της προέλευσης

και του εύρους/επιπέδων αυτής». Επιστημονικός υπεύθυνος κ. Ν. Θωμαΐδης

καθηγητής Τμήματος Χημείας.

(διανέμεται)

49. Έγκριση δαπάνης για κατασκευή τηβέννου στο πλαίσιο της τελετής απονομής

του τίτλου του επίτιμου καθηγητή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Θ. ΔΩΡΕΕΣ

50. Χορηγία 7.000,006 εκ μέρους της ALPHA BANKπρος το ΕΚΠΑ στο πλαίσιο

των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 180 χρόνια από την ίδρυσή του.

51. Δωρεά 10.000,006 από τη ΦΛΟΓΑ για κάλυψη μισθοδοσίας ακαδημαϊκών

υποτρόφων της Α' Παιδιατρικής Κλινικής.

52. Δωρεά 2.150,006 από την εταιρεία NUMIL HELLAS για κάλυψη μέρους της

μισθοδοσίας ακαδημαϊκής υποτρόφου (Α. Ζέλλου) της Α' Παιδιατρικής

Κλινικής.

53. Δωρεά 700,006 από την εταιρεία DANONE NUTRICIA για την κάλυψη

μέρους της μισθοδοσίας ακαδημαϊκού υποτρόφου (Γρ. Χατζηπαρασίδη) της

Γ' Παιδιατρικής Κλινικής.

54. Δωρεά 10.000,006 από την εταιρεία GALENICA για κάλυψη μέρους της

μισθοδοσίας ακαδημαϊκού υποτρόφου της Α' Μαιευτικής & Γυναικολογικής

Κλινικής.

55. Δωρεά 6.500,006 από την εταιρεία NOVARTIS για την κάλυψη μισθοδοσίας

ακαδημαϊκών υποτρόφων της Α' Νευροχειρουργικής Κλινικής.

56. Δωρεά 3.000,006 από την εταιρεία ARIANI για την κάλυψη μισθοδοσίας

ακαδημαϊκών υποτρόφων της Α' Νευροχειρουργικής Κλινικής.
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57. Δωρεά 10.000,006 από την εταιρεία ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ στη Β'

Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο για τη δημιουργία

ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και οργάνωσης των ασθενών και των

εξετάσεών τους.

58. Δωρεά 10.000,006 από την εταιρεία MENARINI HELLAS προς την Α'

Καρδιολογική Κλινική για την αγορά οπτικοακουστικού υλικού.

59. Δωρεά εξοπλισμού από τη μαθητική κοινότητα των σχολείων Campion προς

τη ΜονάδαΑιματολογίας- Ογκολογίας της Α' Παιδιατρικής Κλινικής.

60. Δωρεά εξοπλισμού από την εταιρεία QUEST προς τη Μονάδα Αιματολογίας -

Ογκολογίας της Α' Παιδιατρικής Κλινικής.

61. Δωρεά εξοπλισμού από την εταιρεία COLOPLAST S.A. για τις ανάγκες της

Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας.

62. Δωρεά βιβλίων από διάφορους δωρητές προς τη Βιβλιοθήκη της Σχολής

Θετικών Εταστημών.

Αθήνα, 29-8-2017
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