ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

26-9-2017

ώρα

9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου
(1°'' όροφος Κεντρικού Κτηρίου).

Σε περΐτυτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ορίσετε αναπληρωτή σας και αυτό να
γνωστοποιηθεί στη Γραμματεία Συγκλήτου.

Συνεδρίαση

1** ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
της 26''^ Σεπτεμβρίου 2017
ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε.

«Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Η Αγία

Τριάς» από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ (άρθρ.
ν.

59 παρ. 8

4485/17)
(αναμένεται προς διανομή εισήγηση της ΕπιτροπήςΕρευνών)

2.

Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ

«EKOcard»

EKHA

και της εταιρείας ΕΚΟ για παροχή της

με σκοπό τον εφοδιασμό -των δύο αυτοκινήτων της Μονάδας

Προσβασιμότητας φοιτητών ΑμεΑ- με καύσιμα και λιπαντικά.
(διανέμεται)

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

3.

Απονομή

του

τίτλου

ομότιμου

καθηγητή

στην

κ.

Διον.

Καλλινίκου

αφυτιηρετήσασα καθηγήτρια της Νομικής Σχολής.
(εισήγηση Συνέλευσης Νομικής Σχολής)
Γ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4.

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά μέλους ΔΕΠ (Ν.Δ.) της Ιατρικής Σχολής.

(διανέμεται)

5.

Χορήγηση άδειας απουσίας για προσωτακούς λόγους με αποδοχές στην Αρ.

Σαραντουλάκου μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας,
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Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΉΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

6.

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού της Α' Παιδιατρικής Κλινικής της
Ιατρικής

Σχολής

με

την

προσθήκη

Μονάδας

Ερευνητικό

Εργαστήριο

Ανοσοβιολογίας και Μελέτης Εμβολίων.
(απόφαση ΓΣ. Ιατρικής Σχολής)

7.

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού της Β' Νευρολογικής Κλινικής της

Ιατρικής Σχολής με την προσθήκη Μονάδας Αιατμηματική Νενροφνσιολογική
Μονάδα Παίδων και Ενηλίκων.

8.

Απόφαση

της

Γενικής

(απόφαση ΓΣ. Ιατρικής Σχολής)

Συνέλευσης

της

Ιατρικής

Σχολής

για

απονομή

τιμητικής διάκρισης στους οικείους εκλιπόντος φοιτητή.
Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9.

Υλοποίηση της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ

10.

Τροποποίηση

-μετά

Υπηρεσιών- της από

41/20-4-2015)

νεότερη

εισήγηση

της

Διεύθυνσης

17-1-2017 απόφασης σχετικά

Οικονομικών

με την απευθείας ανάθεση

εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών εργασιών.
(διανέμεται)

11.

Πρακτικό

(2ο)

της

επιτροτυής

διενέργειας και αξιολόγησης

συνοπτικού

διαγωνισμού για προμήθεια βιβλίων Ατλας βασικών ιατρικών επιστημών
Ανατομία

yia

I:

την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προπτυχιακών

φοιτητών της Ιατρικής Σχολής.

(διανέμεται εισήγηση Υπηρεσίας και πρακτικό)

12.

Πρακτικό

(3°

αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροτιής

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για

την κάλυψη αναγκών ΕΚΠΑ.
(διανέμεται εισήγηση Υπηρεσίας και πρακτικό)

13.

Έγκριση ή δαπάνης

32.258,06€

χ&ρχςΦϋΑ^λα. προμήθεια και φύλαξη υγρού

αζώτου και προμήθεια ηλίου για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων
Φαρμακευτικής και Χημείας.

14.

Έγκριση

ή

μη

δαπάνης

60.000,00€

χωρίς

ΦΠΑ

για

την

προμήθεια

αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής.

15.

Έγκριση

ή

μη

δαπάνης

60.000,00€

χωρίς

ΦΠΑ

για

την

προμήθεια

αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες Εργαστηρίων Τμημάτων του ΕΚΠΑ,

16.

Έγκριση δαπάνης

60.000,00€ χωρίς

ΦΠΑ για την προμήθεια αντιδραστηρίων

για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών Τμημάτων του ΕΚΠΑ.

17.

Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έγκριση προτεινόμενης

διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμών υπολόγων Χ.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα
Ελλάδος και εφαρμογής αυτής ετή ειλημμένων αποφάσεων της Συγκλήτου.
(διανέμεται)
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18.

Έγκριση ή μη δαπάνης

3.245,42€

σχετικά με την αποδοχή της

απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επί της υπόθεσης

G4S

872/2017

ΑΕ κατά ΕΚΠΑ

(διανέμεται)

19.

Τροποποίηση 11η του προϋπολογισμού

2017.

(διανέμεται)

20.

Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία

Αξιοποίησης Αποβλήτων

ΑΕ Βιομηχανία Διαχείρισης και

POLYECO

της παροχής υπηρεσιών

αποκομιδή και διαχείριση

τοξικών αποβλήτων Σχολών του ΕΚΠΑ

(διανέμεται)

21.

Απευθείας ανάθεση προμήθειας νομικών βιβλίων για την εύρυθμη λειτουργία
του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ.

(διανέμεται)

22.

Απευθείας ανάθεση στην

ετησκευή

ADVANCE

ELECTRONICS-Μπενόπουλος

11 UPS που υποστηρίζουν τον

για την

εξοπλισμό δικτύου του ΕΚΠΑ.

(διανέμεται)

23.

Απευθείας

ανάθεση

προμήθειας

και

εγκατάστασης

κλιματιστικού

στον

τηλεπικοινωνιακό χώρο του κτιρίου της Ιατρικής στο Αττικό Νοσοκομείο.
(διανέμεται)

24.

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καλωδίων και μικροϋλικών για τις

ανάγκες του ΚΑΕΙΔΙ.

(διανέμεται)

25.

Διαπραγμάτευση για την καθαριότητα των κτηρίων της Ομάδας Δ.

(αναμένεται προς διανομή)

26.

Έγκριση δαπάνης

363,77€ για την πληρωμή
αυτοκινήτου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8620.

ετήσιων ασφαλίστρων του Ε.Ι.Χ.

27.

Κήρυξη ως άνευ αποτελέσματος δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την

εκμίσθωση διαμερίσματος στο ακίνητο επί της οδού Α. Αιγινήτου

5.

(διανέμεται εισήγηση Υπηρεσίας και σχετικό πρακτικό)

28.

Όροι διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη
μίσθωση

ακινήτου

Τουρκικών Σπουδών

για

κάλυψη

στεγαστικών

& Σύγχρονων Ασιατικών

αναγκών

του

Τμήματος

Σπουδών.

(διανέμεται)

29.

Καταγραφή και εκτίμηση του περιεχομένου θυρίδας του Ε.Κ.Π.Α. στην
Εθνική Τράπεζα.
(διανέμεται)

30.

Αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υττηρεσιών για κάλυψη από τα ταμειακά

διαθέσιμα
κατασκευή

του

Ιδρύματος

ολοκλήρωσης

εταδικασθέντος
κτηρίων

και

ποσού

για

αμφιθεάτρων

το
του

έργο:

Μελέτη

Μαθηματικού
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Τμήματος οικοδομικές εργασίες και εγκαταστάσεις^ μετά την απόρριψη από το
Υπουργείο Παιδείας ένταξης του έργου στο ΠΔΕ.
(διανέμεται)

ΣΤ.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

31.

Διενέργεια δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου
καταστήματος

με υπόγειο

8c

πατάρι στο ακίνητο επί της οδού Σταδίου

5,

ιδιοκτησίας κληρονομιάς Μ. Στάη.
(διανέμεται εισήγηση της Υτζηρεσίας)

32.

Έγκριση υποβαλλομένου

σχεδίου πρόσκλησης για χορήγηση προπτυχιακών

υποτροφιών -από τα έσοδα της κληρονομίας Θ. Μανούση- για το ακαδημαϊκό
έτος

33.

2008-09.

Έγκριση υποβαλλομένων σχεδίων προσκλήσεων για χορήγηση προπτυχιακών
και

μεταπτυχιακών υποτροφιών

Μανούση- για τα ακαδημαϊκά έτη

-από

τα

έσοδα

της

κληρονομίας

Θ.

2009-10, 2010-11, 2011-12,2012-13, 2013-

14,2014-15, 2015-16 και 2016-17.
(διανέμεται)

34.

Έγκριση σχεδίων προσκλήσεων καταρτισθέντων από το Δήμο Σιάτιστας για
χορήγηση υποτροφιών -από τα έσοδα της

μαθητές Λυκείου κατά τα σχολικά έτη

κληρονομίας Θ. Μανούση- σε

2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15,

2015-16 και 2016-17.

35.

Απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων -από τα έσοδα της δωρεάς Θ.

Τζαννετάτου- για τις ανάγκες του Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας του
Τμήματος Φιλολογίας.

36.

Τροποποίηση
Συγκλήτου
από

τα

της

6-7-2017 (ΑΔΑ:6ΥΑΨ46ΨΖ2Ν-Ξ0Μ) απόφασης
περί ανάδειξης μειοδότη yia την εκτύπωση διδακτορικών διατριβών

έσοδα

από

του

κληροδοτήματος

Σ.

Σαριπόλου^

δοθέντος

ότι

η

ανακηρυχθείσα ως μειοδότρια Εταιρεία είχε ήδη συγχωνευθεί/απορροφηθεί
νομίμως από

4-5-2017

από άλλη Εταιρεία.

(διανέμεται)

37.

Συμπλήρωση

προγενέστερων

αποφάσεων

Συγκλήτου,

για

αμοιβή

συμβολαιογράφου, μετά γνωστοποίηση από την αρμόδια Διεύθυνση πλήρων
στοιχείων αυτού.
Ζ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

38.

Κατακύρωση
συμπλήρωση

αποτελέσματος
του

συνοπτικού

διαγωνισμού

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

για

αναβάθμιση,

της Βιβλιοθήκης της

Φιλοσοφικής Σχολής (Α'&Β' Φάση) και προσθήκη συστημάτων αυτοματισμού.
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προϋπολογισμού

,

με ΦΠΑ, στη μειοδότρια εταιρεία

573.341,37€

LATERN

CONSTRUCTION COMPANY S.A. (A.M. 10857)
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

39.

Έγκριση μελέτης για παροχή υττηρεσιών επισκευή των δικτύων άρδευσης της
Πανεπιστημιούπολης,

προϋπολογισμού

19.843,00€

χωρίς ΦΠΑ.-Απευθείας

ανάθεση στον Γ. ΤΣΑΓΚΑ, αντί

40.·

Ακύρωση

Συγκλήτου

της

από

17.461,84€ πλέον ΦΠΑ 24%. (A.M. 10940)
11-4-2017 με ΑΔΑ: ΨΨ3Ω46ΨΖ2Ν-ΟΞ6 απόφασης

περί έγκρισης μελέτης για επείγουσες εργασίες ασφάλισης και

επισκευές από βανδαλισμούς στο κτήριο επί των οδών Β. Όλγας
(ΣΕΦΑΑ),

μετά

ακυρωτική

αιτήματος της ΤΥΠΑ.

γνώμη

του

Τεχνικού

& Αλκμήνης

Συμβουλίου

κατόπιν

(A.M. 10878)

(διανέμονται εισηγήσεις Τεχνικού Συμβουλίου)

41.

Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί ανάκλησης τριών
προγενέστερων αποφάσεων Συγκλήτου, αναφορικά προς την προμήθεια και

τοποθέτηση προκατασκευασμένου κτηρίου στην Πανεπιστημιούπολη για την
κάλυψη στεγαστικών αναγκών του ΕΑΚΕ.

(A.M. 10862).

(διανέμεται)

42.

Πλατφόρμα του

NMR που

είναι εγκατεστημένο στο Τμήμα Φαρμακευτικής.

Η.

ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε

43.

Δημιουργία έργου στον ΕΑΚΕ για την ανάπλαση του Βοτανικού Κήπου.

Αθήνα,

22-9-2017

Ο Πρύτανρς

Μελέτιος-ΑθανάσιοςΚ. Δημόπουλος
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