ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την
Πέμπτη

19-10-2017

ώρα

9.00

(1**^

π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου

όροφος Κεντρικού Κτηρίου).

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

Συνεδρίαση

3*^ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
της 19*^^ Οκτωβρίου 2017
ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.

Αίτημα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας για την δυνατότητα

συμπερίληψης του

Λογοτύπου

του

ΕΚΠΑ

στα

επίσημα

έγγραφα

των

Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (α) Ψυχικής Υγιεινής και (β)
Μελέτης

&

Αντιμετώπισης Γενετικών

&

Κακοηθών Νοσημάτων Παιδικής

Ηλικίας.
(διανέμεται)

2.

Αίτημα για

ανάκληση της από

6-7-2017

με ΑΛΑ:

6ΣΓ946ΨΖ2Ν-ΦΞΥ

απόφασης Συγκλήτου περί τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού

διαγωνισμού για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών
(διανέμεται)

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

3.

Απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Χημείας

στον

Jean-Pierre Sauvage.
(διανέμεται)

4.

Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στην κ. Όλ. Κατσιαρδή-Hering,

αφυττηρετήσασα καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

(διανέμεται εισήγηση Συνέλευσης του Τμήματος)
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5.

Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στις κ. Χρ. Λασκαράτου και Μ.
Σηφιανού, αφυτυηρετήσασες καθηγήτριες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας

και Φιλολογίας.
(διανέμεται εισήγηση Συνέλευσης του Τμήματος)

6.

Απονομή

του

τίτλου

του

ομότιμου

καθηγητή

στους

αφυτιηρετήσαντες

καθηγητές της Ιατρικής Σχολής κ.: Σ. Κίτσιου-Τζέλη, Γ. Βασλαματζή, Γ.
Βλάχο, Ε. Γιακουμάκη και Ι. Ευδοκιμίδη.

(διανέμεται εισήγηση ΓΣ. της Ιατρικής Σχολής)
Γ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

7.

Χορήγηση άδειας απουσίας (από

3-1-17

έως

4-1-2017)

για προσωπικούς

λόγους με αποδοχές στην Μαρ. Παπαπαύλου αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Δ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ:

8.

Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μετά εισήγηση της οικείας
Κοσμητείας.

9.

Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Ιατρικής
Σχολής μετά εισήγηση της οικείας Κοσμητείας.

10.

Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος
Νοσηλευτικής μετά εισήγηση της οικείας Κοσμητείας.

11.

Επικαιροποίηση

μητρώων

εσωτερικών

και

εξωτερικών

μελών

του

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης μετά εισήγηση της οικείας
Κοσμητείας.

Ε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

12.

Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για την
υπαγωγή του Τμήματος στις διατάξεις του άρθ.

46

ν.

4485/2017,

περί

απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού ετηπέδου

(integrated master).
(διανέμεται)

13.

Ίδρυση δύο

(2)

Εργαστηρίων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

με τίτλο

«Εργαστήριο Τραπεζικής» και «Εργαστήριο Αναλυτικής και Αεδομένων», μετά
εισήγηση Συνέλευσης Τμήματος. Έγκριση Εσωτερικών Κανονισμών.

(διανέμεται)
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14.

Ίδρυση Εργαστηρίου «Διεθνούς Οικονομικής και Ανάτττυξης» στον Τομέα
Ανάπτυξης

και

Διεθνούς

Οικονομικής

του

Τμήματος

Οικονομικών

Ετηστημών, μετά εισήγηση Γ.Σ. Τομέα και Τμήματος. Έγκριση Εσωτερικού

Κανονισμού.
(διανέμεται)

ΣΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15.

Αποδοχή της

απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών,

5644/2017

και

κατ' ακολουθίαν αυτής έγκριση καταβολής στις αντιδίκους Α. Λιάζου και Στ.
Πιπιλή, νομιμοτόκως του ετηδικασθέντος ποσού.
(διανέμεται)

16.

Αποδοχή των
ακολουθίαν

και

4099/2013
έγκριση

4400/2013

καταβολής

αποφάσεων του ΣτΕ

στην

αντίδικο

Μ.

και κατ'

Δημακοπούλου

νομιμοτόκως του επιδικασθέντος ποσού.
(διανέμεται)

17.

Έγκριση πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)
της

αρμόδιας

Επιτροττής

του

συνοπτικού

διαγωνισμού

για

προμήθεια

εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων.

(διανέμεται)

18.

Έγκριση δαπάνης

444,00€

για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος

του Γραφείου των Αναπληρωτών Πρύτανη.

19.

Έγκριση δαπάνης

για καταβολή εξόδων κηδείας αποβιώσαντος

1.000,00€

καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.

20.

Έγκριση δαπάνης
ΟΖΧ

21.

80,00€ για

την επισκευή του δικύκλου με αρ. κυκλοφορίας

0600. Έκδοση ΧΕΠ.

Τροποποίηση

(2^)

του

προϋπολογισμού

οικονομικού

έτους

2017

της

Πανεπιστημιακής Λέσχης.

(διανέμεται)

22.

Έγκριση δαπάνης

83,80€

για την

πληρωμή ετήσιου ασφαλίστρου του ΕΙΧ

ΖΜΜ 6320.

(διανέμεται)

23.

Έγκριση

ή

προδιαγραφών

μη

διενέργειας

αυτού

για

συνοπτικού

προμήθεια

διαγωνισμού

αντιδραστηρίων

για

και

την

τεχνικών

κάλυψη

εκπαιδευτικών αναγκών Τμημάτων του ΕΚΠΑ.
(διανέμεται)

24.

Έγκριση

ή

μη

διενέργειας

συνοπτικού

διαγωνισμού

και

τεχνικών

προδιαγραφών αυτού για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για τις
ανάγκες Τμημάτων του ΕΚΠΑ.

(διανέμεται)
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25.

Έγκριση

ή

μη

διενέργειας

συνοπτικού

διαγωνισμού

προδιαγραφών αυτού για προμήθεια αναλωσίμων ειδών

και

τεχνικών

για τις ανάγκες του

Τμήματος Οδοντιατρικής.
(διανέμεται)

26. Έγκριση

ή

μη

διενέργειας

συνοπτικού

διαγωνισμού

και

τεχνικών

προδιαγραφών αυτού για προμήθεια και αποθήκευση υγρού αζώτου και
προμήθεια ηλίου για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών και του
Τμήματος Φαρμακευτικής.

(διανέμεται)

21.

Έγκριση δαπάνης

36.359,816

ως αμοιβή της Εταιρείας Αξιοποίησης και

Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό

20%

διάστημα από

επί των κατατεθέντωνπροσόδων της Εταιρείας για το χρονικό

1-1-2017

έως

30-6-2017.
(διανέμεται)

Ζ.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

28.

Απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων -από τα έσοδα της κληρονομίας Μιχ.
Αειβαδά- για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής.

29.

Έγκριση

δαπάνης

για

τοποθέτηση

τριών

υδρομετρητών

καταστήματα στο ακίνητο επί των οδών Ιττποκράτους

15 &

σε

ισόγεια

Ακαδημίας

55,

ιδιοκτησίας κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη.
(διανέμεται)

30.

Έγκριση δαπάνης για άνοιγμα μεταλλικού ρολού και αντικατάστασή του σε
ισόγειο κατάστημα στο ακίνητο ετιί της οδού Ευριπίδου

15,

ιδιοκτησίας

κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη.
(διανέμεται)

31.

Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση διαμερίσματος Α' ορόφου, στο ακίνητο επί της οδού Ακαδημίας

33 ιδιοκτησίας κληρονομίας Δ.

Αράπογλου

(διανέμεται)

32.

Αίτημα για μείωση

του καταβαλλόμενου

μισθώματος της μισθώτριας

εταιρείας του καταστήματος στο ακίνητο επί των οδών Νοταρά
Γεωργίου Α'

5 &

Κολοκοτρώνη

70

55,

Βασ.

στον Πειραιά, ιδιοκτησίας κληρονομίας

Ανδ. Γαζή.
(διανέμεται)

33.

Απευθείας ανάθεσης προμήθειας Η/Υ και εκτυπωτή για τις ανάγκες της

Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων.
(διανέμεται)
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Η.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (διανέμονται εισηγήσεις Τεχνικού Συμβουλίου)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

34.

Έγκριση πρακτικού {έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της ετητροπής
διενέργειας

συνοπτικού διαγωνισμού του έργου αποκατάσταση φρεατίου,

προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα στο Νοσηλευτικό
Τμήμα

του Αρεταιείου

κοινοπραξία

«Ν.

Νοσοκομείου.

ΜΑΡΚΟΣ-Δ.

περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

35.

Κατακύρωση

διαγωνισμού

ΜΕΓΑΛΟΜΑΣΤΟΡΑΣ»

αντί

στην

69.140,86€

(AM 10836)

Έγκριση πρακτικού {έ?£γχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της ετατροττής
διενέργειας του διαγωνισμού του έργου διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του
κτηρίου

του

Διδασκαλείου

στην

Πανεπιστημιούπολη.

εταιρεία

Κατακύρωση

«LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»,
περιλαμβανομένου ΦΠΑ. (AM 10557)
36.

αντί

στη

67.926,38€

Έγκριση πρακτικού {ε?^εγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της ετατροττής

διενέργειας του διαγωνισμού για προμήθεια

&

εγκατάσταση εργαστηριακών

πάγκων σε χώρους του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατακύρωση στην εταιρεία
«μηχανολογικές ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ» αντί
ΦΠΑ.

61.764,406.

περιλαμβανομένου

(AM 10873)
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

37.

Έγκριση του συνόλου της μελέτης (προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη
εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης) για την ανέγερση νέου κτηρίου του
Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου

της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του

Πανεπιστημίου Αθηνών (Κληρονομίας Κυρ. Κυριαζίδη).

38.

(AM 3877)

Έγκριση μελέτης για παροχή υτυηρεσιών επικαιροποίηση και συμπλήρωση της

αποτύπωσης του διατηρητέου κτηρίου της Πανεπιστημιακής Αέσχης. Απευθείας
ανάθεση

στην

εταιρεία

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.»,

39.

Έγκριση

«Ι.

ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.

ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ

&
αντί 23.560,006 περιλαμβανομένου ΦΠΑ. (AM 10941)

μελέτης για προμήθεια και τοποθέτηση

φυλακίου

στην έξοδο

Ζωγράφου στην Πανεπιστημιούπολη, προϋπολογισμού. Απευθείας ανάθεση
στον Αν. Τσακίρη αντί

40.

3.038,006 περιλαμβανομένου ΦΠΑ. (AM 10939).

Έγκριση μελέτης για παροχή υτυηρεσιών συντήρηση και αποκατάσταση της

λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη. Απευθείας
ανάθεση στον Γ. Τσάγκα

αντί

21.080,006

περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

(AM

10920)
41.

Επανέγκριση ετακαιροποιημένης μελέτης για επισκευή και συμπλήρωση των

οικοδομικών

και

προϋπολογισμού

Η/Μ

εγκαταστάσεων

199.048,996.

στο

Αρεταίειο

Νοσοκομείο,

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού,

(AM 10885).
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42.

Έγκριση μελέτης για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προστασίας
έναντι

κεραυνών

εκδηλώσεων.

στο κτήριο

Απευθείας

του Α' Παιδικού Σταθμού

ανάθεση

στην

εταιρεία

και

«Ε.ΒΙ.Α.Ρ.

στο χώρο
Α.Ε,»

αντί

8.184,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. (AM 10942)

43.

Έγκριση μελέτης για παροχή υπηρεσιών επείγουσες επεμβάσεις και επισκευές

Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτήρια του Κέντρου. Απευθείας ανάθεση στον Π.
Νιάρχο αντί

44.

Έγκριση

24.341,20€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. (AM 10916)

μελέτης

για

παροχή

υπηρεσιών

τοποθέτηση

ενοικίαση

&

προστατευτικής σκάφης και πετασμάτων για άρση της επικινδυνότητας στην

όψη του κτηρίου επί των οδών Ιπποκράτους αρ.

15 <Sc

Ακαδημίας αρ.

Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία

«ANEGERSIS CONSTRUCnON
αντί ποσού 8.359,46€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ (AM 10945)

45.

Έγκριση

μελέτης

για

παροχή

υπηρεσιών

καθαρισμός

και

55.

Μ Ε.Π.Ε»

απολύμανση

καναλιών κλιματισμού στο κτήριο του Διδασκαλείου Ελληνικής Γλώσσας,.
Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία

«AIR QUALITY»
(AM 10946)

περιλαμβανομένου ΦΠΑ

46.

Διενέργεια

ή

μη

συνοπτικού

διαγωνισμού

για

την

αντί

5.704,00€

εκπόνηση

μελετών

(αρχιτεκτονικής, στατικής και Η/Μ), για την ανέγερση διώροφου κτηρίου
στην Πανεπιστημιούπολη για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ. Έγκριση δαπάνης

74.000,006 περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

47.

Έγκριση παραλαβής

επιμέρους σύμβασης για τον υπολογισμό εμβαδόν

4^^

κτηρίων άνευ αδείας της Πανεπιστημιούπολης και νομιμοποίηση άνευ αδείας

προσθηκών
Αθηνών.

48.

κτηρίων

ΣΘΕ,

Σχολής

κ.α.

του Πανεπιστημίου

(AM 10558)

Έγκριση παραλαβής της

1^^ επιμέρους

μελέτης

Μεθώνης

κτηρίου

οδού

Βαλτετσίου στην Αθήνα.

49.

Φιλοσοφικής

και

1^^ συμπληρωματικής

74 &

κτήριο

σύμβασης της

οδών Μαυρομιχάλη

και

(AM 10034)

Έγκριση παραλαβής της

2^^

ετημέρους σύμβασης της μελέτης νέων κτηρίων

γραφείων και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών στο

οικόπεδο επί των οδών Μικράς Ασίας, Δήλου και Παπαδιαμαντοπούλου
Γουδή.

στο

(AM 10134)

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Π.Ε

50.

Έγκριση

1°"

Α.Π.Ε. του έρ>γου ανακαίνιση χώρου πλυντηρίων στο Αρεταίειο

Νοσοκομείο, Έγκριση

1°"

ΠΚΤΜΝΕ,

1^^

συμπληρωματικής σύμβασης ποσού

33.487,30€. Παράταση της προθεσμίας περάτωσης του

έργου

(AM 10684)
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51.

Έγκριση

1

τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου επισκευή και συμπλήρωση των

οικοδομικών
εργολαβίας

εγκαταστάσεων
Κ.

Τσαγδή,

των Πανεπιστημιακών

συνολικής

κτηρίων

στο Γουδή,

δαπάνης

132.980,376, έναντι της
εγκεκριμένης και τελικώς αναπροσαρμοσθείσας σε 132.986,286. Έγκριση
παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου (AM 10703)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

52.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
επεμβάσεις και επισκευές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο
Γουδή, εργολαβίας Ε. Λάρου

53.

(AM 10594).

Έγκριση διακοπής των εργασιών και μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
λήξης της σύμβασης για

προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψύξης-

θέρμανσης και επαύξηση ισχύος στον

7° όροφο

του κτηρίου Σταδίου

5, κατά

90 ημερολογιακές ημέρες. (AM 10708)
Θ.

ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Κ.Ε

54.

Ρυθμίσεις του ΕΛΚΕ για τις Πανεπιστημιακές Μονάδες στο Ευγενίδειο

Θεραπευτήριο.

(αναμένεται προς διανομή)

55. Νέο Οργανόγραμμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

^

(αναμένεται προς διανομή)

I.

ΔΩΡΕΕΣ

56.

Δωρεά

7.000,006

από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας προς το Τμήμα

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την κάλυψη μισθοδοσίας διδάσκοντος

την Ιταλική Γλώσσα.
(διανέμεται απόφαση Συνέλευσης Τμήματος)

57.

Δωρεά από το

λογισμικού

HIS University Grant Program για την ανανέωση τριών αδειών
KINGDOM SOFTWARE, στο πλαίσιο του Δ,Π.Μ.Σ.

Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.
(διανέμεται απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβόίλλοντος)

58.

Αποδοχή δωρεάς

2.100,006

από τον Επιστημονικό Οργανισμό ΜΑΖΙ για την

Εφηβική Υγεία για την κάλυψη μέρους της αμοιβής ακαδημαϊκού υποτρόφου

της Β' Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

59.

Αποδοχή δωρεάς
για την κάλυψη

2.100,006

από την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής

μέρους της αμοιβής ακαδημαϊκού υποτρόφου της Β'

Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.
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60.

Αποδοχή δωρεάς

6.000,00€

από την εταιρεία

ACTELION

ΑΕ για την κάλυψη

μέρους της αμοιβής ακαδημαϊκού υποτρόφου της Β' Παθολογικής Κλινικής

&

Ομώνυμου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής.

61.

Αποδοχή δωρεάς

κάλυψη

8.200,00€

αμοιβής

από την Εταιρεία

ακαδημαϊκού

υποτρόφου

INTERMED
της

Γ'

ΑΒΕΕ για την

Μαιευτικής

&

Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.

62.

Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού ενός κυκλοεργόμετρου και ενός οξύμετρου από
την εταιρεία

GLAXO SMITH KLINE

Α.Ε.Β.Ε. προς την Α' Πνευμονολογική

Κλινικής της Ιατρικής Σχολής.
Αθήνα,

17-10-2017

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-ΑθανάσιοςΚ. Δ
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