ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

7-11-2017

ώρα

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

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

γνωστοποιηθεί στη Γραμματεία Συγκλήτου.

Συνεδρίαση

4^ ακαδημαϊκού έτους 2017-18
της 7*^^ Νοεμβρίου 2017
ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Α.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.

Αιτιολόγηση

της

αναγκαιότητας

ύπαρξης

της

Νομικής

Σχολής

ως

Μονοτμηματικής.

(διανέμεται απόφαση ΓΣ. της Σχολής)

2.

Τροποποίηση σύμβασης καθαριότητας.

3.

Εφαρμογή

(GDPR)
4.

Γενικού

Κανονισμού

Προστασίας

Προσωπικών

Δεδομένων

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αίτημα της Προέδρου του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

&

Σλαβικών Σπουδών για επαναπροκήρυξη θέσης στο πλαίσιο του έργου
Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους

διδακτορικού με

νέο γνωστικό αντικείμενο για το εαρινό εξάμηνο του

ακαδημαϊκού έτους

2017-18.
(διανέμεται)

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

5.

Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στους κ. Σπ. Φλογαΐτη, Ηλ.

Σουφλερό και I. Γιαννίδη αφυττηρετήσαντες καθηγητές της Νομικής Σχολής.
(διανέμεται)

6.

Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στους κ. Α. Τσούκαλη

και Π.

Βαλλιάνο αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης.

(διανέμεται)
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7. Απονομή του τίτλου του ομότιμου καθηγητή στην κ. Ηρώ Μπροκαλάκη
αίρυτυηρετήσασα καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής.
(διανέμεται)
Γ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8.

Μεταφορά τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων Ε.ΔΙ.Π. από τις υφιστάμενες
στις Σχολές: Οικονομικών και Πολιτικών Ετηστημών, Φιλοσοφική, Θετικών
Ετηστημών και Επιστημών Υγείας.

(διανέμεται)

9. Ενημέρωση περί μετακίνησης μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής από Τομέα σε
Τομέα.
Δ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ:

10.

Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μετά εισήγηση της οικείας Κοσμητείας και

απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.

11.

Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μετά εισήγηση της οικείας Κοσμητείας
και απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:

12.

Ορισμός αντικαταστάτη του Διευθυντή του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και
Θεραπευτικής του Τμήματος Οδοντιατρικής, κατ' εφαρμογήν του άρθ.

Ορισμός αντικαταστάτη του Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής
του Τμήματος Οδοντιατρικής, κατόπιν κλήρωσης, κατ' εφαρμογήν του άρθ.
ν.

14.

ν.

(διανέμεται)

4473/17.

13.

2

(διανέμεται)

4473/17.

Πρωτόκολλο
Τμήματος

2

Συνεργασίας

Θεωρίας

και

μεταξύ

του

Τμήματος

Ιστορίας

της

Τέχνης

Ψυχολογίας

της

Α.Σ.Κ.Τ.,

και του
για

την

παρακολούθηση του μαθήματος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
τους Ψυχανάλυση και Τέχνη,

(διανέμεται)

15.

Ίδρυση Εργαστηρίου «Ερευνητικό Κέντρο Εργατικού Αικαίου» στον Τομέα Β'

Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού.
(διανέμεται)

16.

Έγκριση του Προτττυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

2017-18

του Τμήματος Εκπαίδευσηςκαι Αγωγής στην ΠροσχολικήΗλικία.

(διανέμεται)
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ΣΤ.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

17.

Έγκριση

Εσωτερικού

Κανονισμού

του

ΠΜΣ

Καρδιοτυνευμονική

Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ της Ιατρικής Σχολής.
(διανεμεζαι)

18. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΜΣ Στρατη-^ικές Ανάτυτυξης της
Εφηβικής Υγείας της Ιατρικής Σχολής.
(διανέμεται)

19. Συγκρότηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροττής του διιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση».
(διανέμεται)

20. Συγκρότηση Ειδικής Διατμηματικής Επιτροττής του ΠΜΣ «Συμβουλευτική
Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» του
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
(διανέμεται)
Ζ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

21. Εισήγηση της Νομικής Σχολής για αγορά τμήματος του κτηρίου επί της οδού
Ακαδημίας 45, για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του μεταπτυχιακού
προγράμματος της Νομικής Σχολής, Έγκριση δαπάνης για αμοιβή εκτιμητή.
(διανέμεται)

22. Έγκριση πρακτικού (μετάθεση ημερομηνίας εκπαιδευτικής εκδρομής) της
Ετατροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υττηρεσιών
πραγματοποίηση

εκπαιδευτικών

εκδρομών

έτους

2017

για

τα

Τμήματα

Βιολογίαςκαι Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος.
(διανέμεται)

23.

Αποδοχή της με αρ.

15967/2017

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου

Αθηνών (υπόθεση ΕΚΠΑ/ κατά Δήμου Αθηναίων) και λήψη απόφασης περί
μη άσκησης οποιουδήποτε ένδικου μέσου.
(διανέμεται)

24.

Έγκριση

δαπάνης

292,406

για

την

κάλυψη

εξόδων

μετακίνησης

(Θεσσαλονίκη) του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ
και έκδοση Χ.Ε.Π.

25.

Έγκριση δαπάνης

10.000,00€ για την

κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με τη

διεκπεραίωση της ταχυδρομικής αλληλογραφίας των υττηρεσιών με έκδοση
Χ.Ε.Π.

26.

Έγκριση

δαπάνης

κυκλοφορίας ΚΗΙ

100,00€ για έλεγχο ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου με αρ.
8620 με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
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27.

Έγκριση

δαπάνης

για

266,826

αντικατάσταση

μηχανισμού

ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο ετύ της οδού Ταινάρου

28.

Τροποποίηση

(12^)

προϋπολογισμού

μέτρησης

29 Δάφνη.

2017 του Πανεπιστημίου.

(διανέμεται)

29.

Έγκριση πρακτικού

{αποσφράγιση, έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)

για προμήθεια, επισκευή και αναγόμωση ττυροσβεστήρων για τις ανάγκες των
κτηρίων του ΕΚΠΑ.

(διανέμεται)

30.

Απευθείας ανάθεση της παροχής υττηρεσιών καταγραφή και εκτίμηση του
περιεχομένου θυρίδας του ΕΚΠΑ στην Εθνική Τράπεζα.

(διανέμεται)

31.

Έγκριση δαπάνης, για παροχή υπηρεσιών μεταφορά επίπλων και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού. Απευθείας ανάθεση.
(διανέμεται)

32.

Έγκριση δαπάνης για πληρωμή ανεξόφλητων οφειλών στην ΕΥΔΑΠ.

(διανέμεται)
Η.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

33.

Επιβολή

χρηματικής

ποινής

στην

προσέλευσης για την υπογραφή

εταιρεία

ΡΕΣΑΝΟ

Α.Ε.

μισθωτηρίου συμβολαίου.

-

λόγω

μη

Διενέργεια

επαναληπτικής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση
διαμερίσματος ετυί της οδού Ααμψάκου

5, κληρονομίας Ι. & Ε.

Καρμίρη.

(διανέμεται)

34.

Διενέργεια

επαναληπτικής

δημόσιας πλειοδοτικής

δημοπρασίας για

την

εκμίσθωση ισογείων καταστημάτων με συνενωμένη χρήση στο ακίνητο ετή
των οδών Κολοκοτρώνη

70,

Βασ. Γεωργίου Α

5&

Νοταρά

55

στον Πειραιά,

ιδιοκτησίας κληρονομίας Α. Γαζή.
(διανέμεται)

35.
36.

Έγκριση δαπάνης
Μη

απονομή

19,00€ για αμοιβή

χρηματικού

συμβολαιογράφου.

βραβείου

στη

γνωστική

περιοχή

Βυζαντινή

Φιλολογία από τα έσοδα της δωρεάς Κ. Κόντου.

(διανέμεται πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης)

37.

Ορισμός ετητροττής για τη χορήγηση βραβείου κατά το πανετηστημιακό έτος

2016-17

από τα έσοδα της Δωρεάς Ray

Ritten.

(διανέμεται)

38.

Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την επιλογή προπτυχιακών

υποτρόφων, κατά το πανεπιστημιακό έτος

2015-16,

/

μεταπτυχιακών

από τα έσοδα της

κληρονομίας Σπ. Μπαλτατζή.

(διανέμεται)
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39.

Έγκριση σχεδίων προσκλήσεων για χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών
κατά το πανεπιστημιακό έτος

40.

2016-17,

από τα έσοδα εννέα κληροδοτημάτων.

Έγκριση σχεδίων προσκλήσεων για χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών,
κατά

το

πανεπιστημιακό

έτος

από

2016-17,

τα

έσοδα

τεσσάρων

κληροδοτημάτων.

41.

Έγκριση

αποτελεσμάτων

πανεπιστημιακό έτος

διαγωνισμών

2014-15

για

χορήγηση,

κατά

το

μεταπτυχιακών υποτροφιών, σε βάρος των

εσόδων διαφόρων κληροδοτημάτων.
(διανέμεται)

42.

Εκμίσθωση συνενωμένων καταστημάτων και διαμερίσματος στο ακίνητο επί

της οδού Ακαδημίας

ιδιοκτησίας κληρονομίας Δ. Αράπογλου.

33,

(αναμένεται προς διανομή)

43.

Εκμίσθωση ισογείων καταστημάτων με υπόγειο και εξώστη, στο ακίνητο επί

των οδών Ιπποκράτους

15 &

Ακαδημίας, ιδιοκτησίας κληρονομίας Αντ.

Παπαδάκη.
(διανέμεται)

44.

Καταβολή Δημοτικών τελών και φόρων για μη ηλεκτροδοτούμενο υπόγειο

χώρο, στο ακίνητο επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 192Α, ιδιοκτησίας δωρεάς
Όλ. Ααγάκου.
(αναμένεται προς διανομή)
θ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (διανέμονται εισηγήσεις Τεχνικού Συμβουλίου)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

45.

Έγκριση πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροττής

διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού έργου εγκατάσταση καυσίμου αερίου στα
λεβητοστάσια της Σ.Ε.Φ.Α.Α., Νομικής, Φοιτητικής Λέσχης και στο κτήριο επί
της οδού Χρ. Λαδά
αντί

46.

6. Κατακύρωση διαγωνισμού
138.787,74€ χωρίς ΦΠΑ. (AM 10698)

Έγκριση πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροττής
διενέργειας

ανοικτού

στεγανοποίησης
Κατακύρωση

και

διαγωνισμού
μόνωσης

διαγωνισμού

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» αντί

47.

στην εταιρεία «ΠΕΤΚΑ Α.Ε.»

για

την

κτηρίων
στον

κατασκευή

του

έργου

Πανεπιστημίου

μειοδότη

εργασίες
Αθηνών.

«ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΕΛ.

106.634,756 χωρίς ΦΠΑ. (AM 10854)

Έγκριση πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροτυής

διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή έργου επεμβάσεις,
επισκευές

&

αποκαταστάσεις

βλαβών

στις

ηλεκτρομηχανολογικές

εγκαταστάσεις των κτηρίων στην περιοχή Γουδή. Κατακύρωση διαγωνισμού
στην εταιρεία
χωρίς

«LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA.»
ΦΠΑ. (AM 10838)

αντί

104.601,16€
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ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

48.

Έγκριση μελέτης για προμήθεια εξοπλισμού αμφιθεάτρων και αιθουσών
διδασκαλίας

στο

Πανεπιστήμιο

περιλαμβανομένου. (AM

49.

Αθηνών^

προϋπολογισμού

479.396,406

10949)

Έγκριση μελέτης για παροχή υτυηρεσιών εργασίες επισκευής συσκευών και
συντήρηση εξοπλισμού

yia

την υποστήριξη της λειτουργίας των συστημάτων

ττυροπροστασίας και κεντρικού ελέγχου, που είναι τοποθετημένα σε κτιριακές
εγκαταστάσεις

του

Πανεπιστημίου

περιλαμβανομένου. (AM

50.

Αθηνών,

προϋπολογισμού

72.857,44€

10951)

Έγκριση μελέτης για παροχή υττηρεσιών εκτέλεση

επειγουσών εργασιών

αποκατάστασης βλάβης στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού στο κτήριο επί της
οδού Χρ. Ααδά

προϋπολογισμού

6

Απευθείας ανάθεση στη
ΦΠΑ.

51.

19.162,66€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
εταιρεία PdL Α.Ε αντί 18.600,006 περιλαμβανομένου

(AM 10952).

Έγκριση μελέτης για προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εργαστηρίου

Αρχαιολογίας

Ιστορίας

&

της

Τέχνης,

προϋπολογισμού

Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού και έγκριση της σχετικής

124.545,606.
δαπάνης. (AM

10938)
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.ΠΈ

52.

Έγκριση

ΑΠΕ του έργου μελέτη-κατασκευή προσθήκης

4°^^

3

ορόφων και

ανακατασκευής ισογείου για εγκατάσταση κλινικών και άλ^ων τμημάτων για

την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης του Αιγινητείου Νοσοκομείου,
εργολαβίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΙΛΙΣΣΟΣ

Α.Τ.Ε.,

συνολικής

δαπάνης

3.006.278,236. Έγκριση 4°" ΠΚΤΜΝΕ. (AM 3636)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

53.

Χορήγηση
έργου

2*^^

παράτασης έως

αναβάθμιση

Πανεπιστημιούπολης,

και

26-4-2018

πιστοποίηση

εργολαβίας

του

της προθεσμίας περάτωσης του
δικτύου

καυσίμου

αερίου

της

LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA

(AM 10366)
IB.

ΘΕΜΑΤΑΕ.Λ.Κ.Ε

54.

Συγκρότηση Ετητροττής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε βάσει του ν.

4485/2017.

55.

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υτυηρεσιών

τακτικού ελέγχου οικονομικής διαχείρισης από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές των
χρήσεων

2015

και

2016 του Ειδικού ΛογαριασμούΚονδυλίωνΈρευνας,
(διανέμεται)
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56.

Ορισμός εκπροσώπου του ΕΚΠΑ για τη συγκρότηση της Κοινής Ετητροττής

Παρακολούθησης
Αιγαίου

και

Προγραμματικής

ΕΚΠΑ

για

το

Σύμβασης

έργο:

μεταξύ

Εξειδικευμένη

Περιφέρειας

Έρευνα

Β.

Προώθησης

Ελαιολάδου και Προϊόντων Ελιάς Βορείου Αιγαίου μέσω Ανάδειξης του

Βιοδραστικού Περιεχομένου και των Ιδιαίτερων Χαρακτηριστικών Ποιότητας.
(διανέμεται)

57.

Εισήγηση

του

επιστημονικού

υπευθύνου

(Ν.

Βούλγαρης)

του

έργου

εφαρμοσμένη έρευνα για την αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου σε

σεισμόπληκτες περιοχές της Αέσβου

στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης

μεταξύ ΕΚΠΑ και Περιφέρειας Β. Αιγαίου για τροποποίηση της διάρκειας της
σύμβασης.

(διανέμεται)
ΙΓ.

ΔΩΡΕΕΣ

58.

Δωρεά

2.000,00€

HELLAS

για την κάλυψη αμοιβής ακαδημαϊκού υποτρόφου του Τμήματος

από την εταιρεία

FRONTIER SCIENCE FOUNDATION

Νοσηλευτικής.

(εισήγηση Τμήματος)

59.

Δωρεά

από

τις

εταιρείες

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ,

HOLLISTER,

και

ΓΕΝΙΚΗ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για την αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου του
Τμήματος Νοσηλευτικής.
(διανέμεται εισήγηση του Τμήματος)

60.

Δωρεά από την

Μ. Μανώλη προς το Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής μιας

πλήρους οδοντιατρικής μονάδας.
(εισήγηση Τμήματος Οδοντιατρικής)

Αθήνα,

3-11-2017

Ο Πρύτανης

■2^}ηθ\Μ
Μελέτιος-ΑθανάσιοςΚ. Δημόπουλος
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