Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 286/21-12-2015
Θέμα 1ο
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. καθηγητής κ. Β. Καρδάσης με την έναρξη της Συνεδρίασης
ανακοίνωσε στο Σώμα τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αναφορικά με τις
Νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν υποβληθεί προς ψήφιση και αφορούν τα
Πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
οι οποίες ακολούθησαν την τύχη του Πολυνομοσχεδίου. Ο Πρόεδρος συνέχισε
λέγοντας, ότι οι διατάξεις που αφορούν το φλέγον ζήτημα των συμβασιούχων,
πρόκειται να συζητηθούν εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με την πρόταση της
Διοικούσας Επιτροπής που έχει υποβληθεί προς ψήφιση:
 Το διοικητικό προσωπικό το οποίο αυτή την περίοδο είναι με καθεστώς
Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, θα μετατραπεί σε
προσωπικό με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
 Οι συμβάσεις των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα
μετατραπούν σε συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. έκανε μία σύντομη παρουσίαση
από τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών
των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Αρχικά ενημέρωσε για την εκπροσώπηση του Υπουργείου Παιδείας από τους κ.κ.
Υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, Αναπληρώτρια Υπουργό Σ. Αναγνωστοπούλου,
Αναπληρωτή Υπουργό Κ. Φωτάκη και Γενικό Γραμματέα Γιάννη Παντή.
Τα προβλήματα λειτουργίας των Πανεπιστημίων από τη συνεχόμενη μείωση της
χρηματοδότησης, οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, καθώς και οι
δυσλειτουργίες του θεσμικού πλαισίου των Ιδρυμάτων ήταν το κύριο θέμα
συζήτησης όλων των παρευρισκομένων. Κοινός στόχος του Υπουργείου και όλων
των Πρυτάνεων είναι η βιωσιμότητα των Πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο να αναπτύξει καινοτόμες δράσεις (π.χ.
συνεργασίες με συμβατικά Πανεπιστήμια, ανάπτυξη τεχνολογίας, δημιουργία νέων
Προγραμμάτων σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο κ.α.) προκειμένου να
μπορέσει να αντιμετωπίσει το σοβαρό αυτό κίνδυνο κατάρρευσης του Ιδρύματος.
Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. καθηγητής κ.
Φρ. Κολίση προκειμένου να ενημερώσει και αυτός με τη σειρά του για τη συμμετοχή
του στη Σύνοδο των Πρυτάνεων. Ξεκίνησε λέγοντας ότι παρών στη Σύνοδο ήταν ο
Ειδικός Γραμματέας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΚΤ) του Υπουργείου Οικονομίας Γεώργιος Ιωαννίδης, ο οποίος και
αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση τεσσάρων νέων προγραμμάτων στήριξης υποψηφίων
διδακτόρων και μετα-διδακτορικών ερευνητών που σηματοδοτούν την ενεργοποίηση
του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε ό,τι αφορά την στήριξη νέων ερευνητών. Ακολούθως, ο κ.
Κολίσης είπε ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Ιωαννίδη, το Ε.Α.Π. δε
συμπεριλαμβάνεται στα ανωτέρω προγράμματα στήριξης, λόγω του ότι οι φοιτητές
του καταβάλουν οικονομική συμμετοχή, αλλά δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα αυτό
σε επόμενη φάση.
Επόμενο θέμα που απασχόλησε το σύνολο των εκπροσώπων των Πανεπιστημίων
κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ήταν το αίτημά τους να συμπεριληφθούν σε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Με αφορμή το αίτημα αυτό, ομόφωνα το Σώμα ανέφερε ότι το Ε.Α.Π. είναι
πρωτοπόρο καθώς κατέχει ήδη την τεχνογνωσία της Δια Βίου Μάθησης και της Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης και κατά συνέπεια δύναται να μεταλαμπαδεύσει τις
απαραίτητες τεχνικές στα συμβατικά Πανεπιστήμια, μέσω συνεργασιών με αυτά,
γεγονός που θα συμβάλει στην εξωστρέφεια του Ε.Α.Π. και στην περαιτέρω
δημοσιοποίηση του έργου που συντελείται. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού,
προτάθηκε η πραγματοποίηση επισκέψεων – συναντήσεων των μελών της
Διοικούσας Επιτροπής και των Κοσμητόρων των Σχολών του Ε.Α.Π. με
εκπροσώπους των λοιπών Πανεπιστημίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη κοινών
στρατηγικών που θα εξασφαλίσουν το «αύριο» του Ε.Α.Π.
Επόμενο θέμα που έθεσε στο Σώμα ο κ. Πρόεδρος, ήταν η δημιουργία νέου
λογοτύπου του Ε.Α.Π. Το μέλος της Δ.Ε. κ. Γ. Διβάρης παρουσίασε το νέο
προτεινόμενο λογότυπο. Το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το νέο λογότυπο και ο
Πρόεδρος ενημέρωσε ότι θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση αυτού σε όλα τα
έγγραφα, σφραγίδες, φακέλους αλληλογραφίας, ταμπέλες κτιρίων κ.α που φέρουν
μέχρι σήμερα το προηγούμενο λογότυπο και εξουσιοδότησε το Τμήμα
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων για τις απαιτούμενες ενέργειες για την
αντικατάστασή του από 01/01/2016.
Τέλος, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 120/23-11-2015 έγγραφο του
Πανελληνίου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ) σχετικά με αίτημα για
συνδιοργάνωση Συνεδρίου με το Ε.Α.Π.
Ο ανωτέρω Σύνδεσμος αποτελεί την Πανελλήνια Επιστημονική και Επαγγελματική
Οργάνωση των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας που εργάζονται στους παιδικούς
σταθμούς σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του,
διοργανώνει Συνέδριο με αρχικό τίτλο «Διεθνείς Εξελίξεις στην Προσχολική Αγωγή
και Εκπαίδευση: Πολιτικές & Έρευνα» που πρόκειται να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη
στις 18,19 και 20 Μαρτίου 2016. Το μέλος ΔΕΠ του Ε.Α.Π. Καθηγητής κ. Κ.
Πετρογιάννης, έχει ήδη μεσολαβήσει ώστε να αποδεχθούν να συμμετάσχουν στο
Συνέδριο καταξιωμένοι επιστήμονες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
CARE.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω καθώς και:
α) το αίτημα του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ για συμμετοχή του Ε.Α.Π. στην επιστημονική αυτή
δράση, στην προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας που έχει η προσχολική αγωγή και
εκπαίδευση,
β) το γεγονός ότι ο ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την οικονομική
υποστήριξη-κάλυψη του Συνεδρίου συμπεριλαμβανομένου και του κόστους κάλυψης
των εξόδων μετακίνησης των προσκεκλημένων ομιλητών και ως εκ τούτου το ΕΑΠ
θα συνδράμει επιστημονικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση,
γ) τη θετική συμβολή που θα έχει η συνδιοργάνωση του Συνεδρίου, στην προσπάθεια
εξωστρέφειας του Ε.Α.Π. καθώς το λογότυπο του Ιδρύματος θα βρίσκεται σε όλο το
έντυπο συνεδριακό υλικό, καθώς και στις βεβαιώσεις συμμετοχής, οι οποίες θα
συνυπογραφούν,
δ) το γεγονός ότι η Καθηγήτρια του Ε.Α.Π. κ. Β. Χατζηνικήτα θα προσκληθεί ως
εισηγήτρια,

αποφάσισε όπως κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ για συνδιοργάνωση του
Συνεδρίου με το Ε.Α.Π. και εξουσιοδότησε τον Καθηγητή κ. Κ. Πετρογιάννη να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό.
Θέμα 2ο
1. Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής με Κοσμήτορες και Διευθυντές Π.Σ.
της 12/12/2015 και επόμενες ενέργειες του διαλόγου για την ακαδημαϊκή
ανάπτυξη του ΕΑΠ.
Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Ανδρουλάκης ενημέρωσε το σώμα για τη
συνάντηση με Κοσμήτορες και Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12/12/2015. Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την
ικανοποίηση της Διοικούσας Επιτροπής για τη μεγάλη συμμετοχή Κοσμητόρων και
Διευθυντών, καθώς και για το πολύ θετικό κλίμα συνεργασίας, και κυρίως για το
υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο διαλόγου και προβληματισμού που αναπτύχθηκε κατά τη
συνάντηση.
Στη συνάντηση, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε συνοπτικά τις κατευθυντήριες
γραμμές της στρατηγικής και του οράματος της νέας Διοικούσας Επιτροπής για το
ΕΑΠ, σε δύο άξονες:
Α) Κοινωνική διάσταση:
1)
αύξηση της πρόσβασης των φοιτητών
2)
ανάλυση των αναγκών και ανταπόκριση
3)
μείωση του κόστους σπουδών
4)
μετάβαση στην ψηφιακότητα.
Β) Ακαδημαϊκή ανάπτυξη:
1)
ενίσχυση της συλλογικότητας
2)
αποτίμηση των Π.Σ.
3)
αποτίμηση μεθόδων και πόρων
4)
benchmarking
5)
συνεργασίες με Πανεπιστήμια
6)
ανασυγκρότηση του ακαδημαϊκού τοπίου του ΕΑΠ
7)
δημιουργία εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού.
Στη συνέχεια, η συζήτηση αρθρώθηκε γύρω από τα ακόλουθα έξι θέματα:
α) Λειτουργία των ακαδημαϊκών οργάνων
β) Βιωσιμότητα των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, σχεδιασμός νέων
Προγραμμάτων Σπουδών και Θεματικών Ενοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των
«μικρής διάρκειας»)
γ) Επικαιροποίηση του υπάρχοντος, ανάπτυξη νέου διδακτικού υλικού και ανεύρεση
των απαιτούμενων πόρων
δ) Μεθοδολογία εκπαίδευσης από απόσταση και ψηφιακή πλατφόρμα
ε) Επίπεδο σπουδών και φοιτητών/-ριών, οργάνωση των σπουδών (αριθμός ΟΣΣ και
γραπτών εργασιών: τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις / λογοκλοπή και παραπαιδεία:
πρόληψη και θεραπεία)
στ) Έρευνα στο ΕΑΠ: ερευνητικά έργα, διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές
διπλωματικές εργασίες.
Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τα από κοινού
συμφωνηθέντα δύο επόμενα βήματα του διαλόγου για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του
ΕΑΠ, ως ακολούθως:
α) Συναντήσεις της Δ.Ε. με όλες τις τρεις Κοσμητείες του ΕΑΠ, καθώς και με τα
μέλη της ΣΕΤ, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2016.

β) Συναντήσεις της Δ.Ε. με τις Επιτροπές Π.Σ. επιστημονικά συναφών Π.Σ. του ΕΑΠ,
κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2016.
2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εξ αποστάσεως μεθοδολογία, το υλικό
και την ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ.
Μετά από εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη, η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα
τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη εξ αποστάσεως μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό
υλικό και την πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ, με συντονιστή το μέλος της
Δ.Ε. Γιώργο Ανδρουλάκη.
Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι να καταγράψει τα επιτεύγματα του ΕΑΠ στους
παραπάνω τομείς, να συμβάλει στον προβληματισμό για τη βελτίωσή τους και να
αποτυπώσει συνοπτικά και τεκμηριωμένα το «μοντέλο» του ΕΑΠ ως προς την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τις εσωτερικές
ακαδημαϊκές λειτουργίες του ΕΑΠ, καθώς και για τη σύναψη συνεργασιών με άλλα
Πανεπιστήμια.
Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να συμμετέχουν ex officio στην Ομάδα Εργασίας
o Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού
Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ, καθώς και τρία στελέχη του
Γραφείου Πληροφοριακών και Δικτυακών Υπηρεσιών.
Επιπλέον, θα απευθυνθεί πρόσκληση σε όσα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ ενδιαφέρονται για
συμμετοχή στην ως άνω ομάδα εργασίας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μετά
από σχετική πρόσκληση στις αρχές Ιανουαρίου 2016.
3. Πλαίσιο για τη σύναψη συμφώνων συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια της
Ελλάδας και άλλων χωρών.
Μετά από εισήγηση του κ. Προέδρου και συζήτηση για τις ακαδημαϊκές προοπτικές
του ΕΑΠ, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι πρέπει να
διαμορφωθεί άμεσα ένα θεσμικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο συνεργασίας με άλλα
Πανεπιστήμια, στην προοπτική του σχεδιασμού νέων, κοινών Προγραμμάτων
Σπουδών. Η Δ.Ε. εξουσιοδότησε τον κ. Ανδρουλάκη να προχωρήσει στην
επεξεργασία προτύπων Συμφώνου Συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Ειδικού
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θα υποβληθούν
προς έγκριση και θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.
4. Επιμόρφωση μελών ΣΕΠ στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ο κ. Ανδρουλάκης ενημέρωσε το σώμα ότι, μετά από σχετική εισήγηση του
Διευθυντή της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, Καθηγητή Μ.
Ξένου, ξεκίνησε στις 14/12/2015 η επιμόρφωση στην ανοικτή και εξ αποστάσεως
εκπαίδευση των υπηρετούντων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 μελών ΣΕΠ, που
δεν έχουν στο παρελθόν επιμορφωθεί στο αντικείμενο. Η επιμόρφωση θα γίνει με
αξιοποίηση του σχετικού MOOC που έχει αναπτυχθεί από τη ΜΕΑΕ και θα
διαρκέσει είτε 4 εβδομάδες είτε 8 εβδομάδες.
Κατά τη συζήτηση, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής προβληματίστηκαν για τον
μεγάλο αριθμό (σχεδόν 200) μελών ΣΕΠ που εμφανίζονται να μην έχουν
επιμορφωθεί στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς αυτό συνιστά
φανερή απόκλιση από τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό του ΕΑΠ. Η Διοικούσα
Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να χαρακτηρίσει υποχρεωτική την παρακολούθηση
επιμόρφωσης των μελών ΣΕΠ, υπηρετούντων και υποψηφίων, και την πιστοποίησή
τους από το ΕΑΠ. Επίσης, η Δ.Ε. αποφάσισε να συμπεριλάβει την επιμόρφωση αυτή

στη μελλοντική συζήτηση για τα τυπικά προσόντα για επιλογή μελών ΣΕΠ στο ΕΑΠ.
Τέλος, η Δ.Ε. αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει το Τμήμα Προσωπικού προκειμένου
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των μελών ΣΕΠ.
Για τυχόν λειτουργικά έξοδα αυτού του κύκλου της επιμόρφωσης, η Δ.Ε.
εξουσιοδοτεί την ΕΔΕΛ να εισηγηθεί σχετικά.
5. Σεμινάριο της EADTU για το ΕΑΠ με θέμα "Στρατηγικές, πολιτικές και
προοπτικές για τα Πανεπιστήμια εξ αποστάσεως διδασκαλίας".
Μετά από σχετική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε
ομόφωνα να εγκρίνει τη διεξαγωγή σεμιναρίου της European Association of Distance
Teaching Universities (EADTU) για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το
σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα, την Πέμπτη 4
Φεβρουαρίου 2016, με εισηγητές τα στελέχη της EADTU, P. Henderikx και G.
Ubens. Τα θέματα που επιλέχθηκαν για συζήτηση είναι:
European developments in blended and online education in the areas of degree
education, continuing professional development and open education (OERs,
MOOCs), EMPOWERING Universities: Joining forces in online, open and flexible
education, Short learning programme certification for continuing professional
development, οther EADTU topics: Quality Assessment, networked curricula, refugee
action.
Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι μετά από πολλά χρόνια οικονομικής συνδρομής του
ΕΑΠ ως μέλους της EADTU, είναι η πρώτη υπηρεσία ή εκδήλωση που ζητήθηκε και
παρέχεται από την EADTU στο ΕΑΠ. Η EADTU ανταποκρίθηκε θετικά και άμεσα,
και μάλιστα με κάλυψη από την πλευρά της των ταξιδιωτικών εξόδων των δύο
στελεχών της για την υλοποίηση του σεμιναρίου.
6. Συμμετοχή του ΕΑΠ στο project "hackthebook" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στη Στέγη Γραμματών και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.
Μετά από επαφές του κ. Ανδρουλάκη με την κ. Χριστοφή από το Αρχείο Καβάφη,
συνδιοργανώτρια αρχή της δημιουργικής εκδήλωσης HacktheBook (στο πλαίσιο
ομώνυμου ερευνητικού project χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση στις 22-24/1/2015, το ΕΑΠ
προσκλήθηκε ως παρατηρητής στην εν λόγω εκδήλωση. Η Διοικούσα Επιτροπή
αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή του ιδρύματος στην εκδήλωση.
Το HacktheBook περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις και ένα διήμερο hackathon
επανεξέτασης και δημιουργίας νέων προτάσεων για ό,τι σημαίνει βιβλίο. Το
ενδιαφέρον του ΕΑΠ είναι πρόδηλο, καθώς είναι σαφές για τη νέα Διοικούσα
Επιτροπή ότι η εποχή των έντυπων τόμων που αποστέλλονται στους φοιτητές έχει
παρέλθει ως αποκλειστική λύση αξιοποίησης και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού
στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
7. Σχετικά με την αναγόρευση του Καθηγητή κ. Α. Λυκουργιώτη σε Επίτιμο
Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:

α) το με αρ. πρωτ. ΣΘΕΤ:1163/09-12-2015 έγγραφο της Κοσμήτορος της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Καθηγήτριας κ. Μ. Χατζηνικολάου με το
οποίο επανέφερε το θέμα της διοργάνωσης ειδικής εκδήλωσης για την αναγόρευση
του Καθηγητή κ. Αλ. Λυκουργιώτη σε Επίτιμο Καθηγητή της εν λόγω Σχολής,
β) το απόσπασμα Πρακτικού της υπ. αριθμ. 135/12-11-2014 Συνεδρίασης της
Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, σύμφωνα με το οποίο
η εν λόγω Κοσμητεία αποφάσισε όπως προτείνει την αναγόρευση του Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Αλ. Λυκουργιώτη, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν
Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΕΑΠ, σε Επίτιμο Καθηγητή και
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 265/18-12-2014 Συνεδρίασή της, με την
οποία αποφασίστηκε η διοργάνωση της προαναφερθείσας ειδικής εκδήλωσης,
αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρό της προκειμένου να επικοινωνήσει με
τον Καθηγητή κ. Αλ. Λυκουργιώτη για τα διαδικαστικά της τελετής.
Θέμα 3ο
1. Σχετικά με τη λήξη της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» και του
έργου «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των ΠΣ του ΕΑΠ» (ΦΚ31).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της το με αρ. πρωτ. ΤΠ-5765/16-12-2015 έγγραφο του
Τμήματος Προσωπικού σχετικά με τη λήξη Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο
της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η οποία χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του
ΕΣΠΑ (2007-2013), αλλά και Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου εκτός της
προαναφερθείσας Πράξης, αποφάσισε όπως το θέμα τεθεί στο αρχείο καθώς έχει
συζητηθεί σε προηγούμενη Συνεδρίαση της Δ.Ε.
Θέμα 4ο
1. Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού
Διαγωνισμού σχετικά με α) την ανάθεση παραγωγής (εκτύπωση, ανατύπωση),
βιβλιοδεσίας και αποστολής μονόχρωμων και έγχρωμων αντιτύπων των
συγγραμμάτων και β) την αναπαραγωγή εναλλακτικού διδακτικού υλικού, που
διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της, τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-3584/1/16-12-2015 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, κατόπιν εισηγήσεως της Μονάδας Διακίνησης
Διδακτικού Υλικού, σχετικά με:
α) την ανάθεση παραγωγής (εκτύπωση, ανατύπωση), βιβλιοδεσίας και αποστολής
μονόχρωμων και έγχρωμων αντιτύπων των συγγραμμάτων και
β) την αναπαραγωγή εναλλακτικού διδακτικού υλικού,
που θα διανεμηθούν στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για:
1. την ανάθεση παραγωγής (εκτύπωση, ανατύπωση), βιβλιοδεσίας και αποστολής
μονόχρωμων και έγχρωμων αντιτύπων των συγγραμμάτων και

2. την αναπαραγωγή εναλλακτικού διδακτικού υλικού,
που θα διανεμηθούν στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Η δαπάνη ύψους εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ (999.100,00)
πλέον του Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος του έτους 2016 (ΚΑΕ 1831).
2. Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού
Διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους
φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της, τη με αρ. πρωτ. ΤΟ-3584/2/16-12-2015 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, κατόπιν εισηγήσεως της Μονάδας Διακίνησης
Διδακτικού Υλικού, σχετικά με την προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται
στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται
στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η δαπάνη ύψους εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ
(999.600,00 €) πλέον του Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του έτους 2016 (ΚΑΕ 1831).
3. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού (CD-ROM)
για τις ανάγκες των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) τη με αρ. πρωτ. ΤΟ- 3584/3/16-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων, κατόπιν αιτήματος της Μονάδας Διακίνησης Διδακτικού Υλικού,
σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού (CDROM), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ακαδημαϊκού διδακτικού υλικού
για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διασφάλιση
Ποιότητας», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017,
β) το γεγονός ότι η προμήθεια CD-ROM αφορά σε Βασικά Πρότυπα Ποιότητας για
τη Θεματική Ενότητα ΔΙΠ/51 από τον αντιπρόσωπο κατασκευής προτύπων στην
Ελλάδα, Ε.Λ.Ο.Τ. Α.Ε., Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και
ασκείται δια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 372/1976),
γ) το γεγονός ότι ο Ε.Λ.Ο.Τ. Α.Ε. έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών
Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4109/2013,
δ) το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση γίνεται σύμφωνα με την παρ. 13 β (ΙΙΙ) του
άρθρου 2 του Ν.2286/1995 που αφορά στα είδη που κατασκευάζονται για σκοπούς
προτύπων εφαρμογής,

αποφάσισε όπως εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού
(CD-ROM), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ακαδημαϊκού διδακτικού
υλικού για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διασφάλιση
Ποιότητας», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Η δαπάνη ύψους σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (47.960,00 €)
πλέον του Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος του έτους 2016 (ΚΑΕ 1831).
4. Έγκριση δαπάνης για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης σχετικά με τη συντήρηση
πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των ιδιόκτητων κτιρίων
του Ε.Α.Π. στην Περιβόλα Πατρών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της τη με αρ. πρωτ. ΤΟ- 3449/1/08-12-2015 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, κατόπιν εισηγήσεως του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, σχετικά με:
α) την απευθείας ανάθεση, μετά από έρευνα και διαπραγμάτευση, της εργολαβίας για
«τη συντήρηση πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των
ιδιόκτητων κτιρίων του Ε.Α.Π. στην Περιβόλα Πατρών», στον κ. Λάγιο Βασίλειο –
Θοδωρή και
β) τη σύναψη σύμβασης που αφορά το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως
31/12/2016,
ενέκρινε τη δαπάνη για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στον κ. Λάγιο
Βασίλειο – Θοδωρή για «τη συντήρηση πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του
συγκροτήματος των ιδιόκτητων κτιρίων του Ε.Α.Π. στην Περιβόλα Πατρών» και τη
σύναψη σύμβασης που αφορά το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016,
έναντι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και
τριάντα πέντε λεπτών (4.852,35 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Ιδρύματος (ΚΑΕ 0879) ως εξής:
I. Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2016 κατά το ποσό των 3.639,27 €
και
II. Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2017 κατά το ποσό των 1.213,08 €.
5. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύμβασης συντήρησης α)
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και β) εξειδικευμένου λογισμικού της κεντρικής
τηλεφωνικής υποδομής VoIP.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της τη με αρ. πρωτ. ΤΟ- 3449/2/08-12-2015 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, κατόπιν εισηγήσεως του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, σχετικά με την απευθείας ανάθεση της
ανανέωσης της σύμβασης συντήρησης:
α) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και
β) εξειδικευμένου λογισμικού της κεντρικής τηλεφωνικής υποδομής VoIP

και την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία BYTE COMPUTERS ΑΒΕΕ για το
χρονικό διάστημα 01/01/2016 έως και 31/12/2016,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη δαπάνη για την ανανέωση της σύμβασης συντήρησης:
α) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και
β) εξειδικευμένου λογισμικού της κεντρικής τηλεφωνικής υποδομής VoIP
για το χρονικό διάστημα 01/01/2016 έως και 31/12/2016 με την εταιρεία BYTE
COMPUTERS ΑΒΕΕ.
Η δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (7.150,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του έτους 2016 (ΚΑΕ 0834).
6. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Για την προμήθεια
αναλώσιμου υλικού (γραφική ύλη, χαρτί, μελάνια, έντυπες βεβαιώσεις κ.τ.λ.) για
την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η Δ.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Δημόσιου Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Για την προμήθεια αναλώσιμου
υλικού (γραφική ύλη, χαρτί, μελάνια, έντυπες βεβαιώσεις κ.τ.λ.) για την κάλυψη των
διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»,
μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, σύμφωνα με το από 17-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής που
ακολουθεί:
Πάτρα 17-12-2015

Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2015 σχετικά με τη
συνεδρίαση για τον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την
«Προμήθεια Αναλωσίμου υλικού (γραφική ύλη, χαρτί, μελάνια, έντυπες
βεβαιώσεις κ.τλ.) για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 17/2015
Διακήρυξης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στην Πάτρα την 17η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 π.μ.
συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Πάροδος Αριστοτέλους 18, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος
2015 σχετικά με τη συνεδρίαση για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών των συμμετεχόντων στον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Αναλωσίμου υλικού (γραφική ύλη, χαρτί,
μελάνια, έντυπες βεβαιώσεις κ.τλ.) για την κάλυψη των διοικητικών και
εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’
αριθμ. 17/2015 Διακήρυξης, που ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 264/27-11-2014
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π αποτελούμενη από τις κ.κ.: 1.
Καριώτου

Φωτεινή,

Επίκουρη

Καθηγήτρια

του

Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Μικέλη Κωνσταντίνα, Υπάλληλος
ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως Μέλος της Επιτροπής και 3.
Μπάρκουλα Ειρήνη, Υπάλληλος ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως
Μέλος της Επιτροπής. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 274/23-06-2015
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., αναρτήθηκε στις 28 Αυγούστου
2015, ημέρα Παρασκευή, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 14730. Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη
η 1/10/2015 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η
7/10/2015 και ώρα 13:30 μ.μ.
Με την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 284/23-11-2015 συνεδρίαση
της Δ.Ε. του ΕΑΠ εγκρίθηκε το από 20/11/2015 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης
των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων. Σε υλοποίηση της πιο πάνω
απόφασης εστάλη το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-3277/26-11-2015 έγγραφο, σε όλους τους
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, με το οποίο τους εγνωστοποιείτο η απόφαση της
Δ.Ε. για την αξιολόγηση των οικονομικών τους προσφορών, σχετικά με την οποία δεν
κατατέθηκε καμία Ένσταση. Η επιτροπή του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη την
απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 284/23-11-2015 συνεδρίαση της Δ.Ε. του

ΕΑΠ, το υπ’ αριθμ πρωτ. ΤΟ-3579/16-12-2015 έγγραφό του ΕΑΠ το οποίο εστάλη
στους ήδη συμμετέχοντες του ως άνω διαγωνισμού, προκειμένου να ενημερωθούν για
την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προχώρησε
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση τους.
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε
στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), της προέδρου της.
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Στη συνέχεια η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν
διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι
προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν
και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
των παρακάτω συμμετεχόντων με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση
στο περιεχόμενο τους:
1. ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε.
4. Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.
5. ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικά
κατακύρωσης) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2015
διακήρυξη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των εντύπων φακέλων
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που είχαν κατατεθεί από τους συμμετέχοντες
χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη.
Με βάση τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή του
Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και το γεγονός ότι δόθηκε επαρκής
δημοσιότητα και ευκαιρία για ανάπτυξη ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμ 17/2015
Διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στις 28 Αυγούστου 2015 στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ, στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί
στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος την οριστική κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού
έναντι

συνολικού

ποσού

66.690,54

ευρώ

χωρίς

Φ.Π.Α.

και

82.029,37

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο κατανέμεται ανά μειοδότη ως κάτωθι:
1.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΜΑΝΤΑΣ για τα είδη με αύξοντα αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72 (50%) και 73 της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ έναντι συνολικού ποσού 37.993,13
ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 46.731,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ για τα είδη με αύξοντα αριθμό 38, 44 και 45

της

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ έναντι συνολικού ποσού 131,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 161,75 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3.

ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε. για τα είδη με αύξοντα αριθμό 9, 10, 11, 30, 55, 56, 57, 60,
61, 72 (50%) και 74 της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ και για τα είδη με αύξοντα αριθμό 1, 2, 3, 4,
5, 6 και 7 της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ έναντι συνολικού ποσού 16.475,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
και 20.264,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

4.

Α & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. για τα είδη με αύξοντα αριθμό 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 38, 49, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄
έναντι συνολικού ποσού 6.293,01 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 7.740,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

5.

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. για τα είδη με αύξοντα αριθμό 10, 11, 12, 13, 14,
15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 86, 87 και 88 της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄ έναντι συνολικού ποσού 5.797,38 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ και 7.130,78 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 10:30 π.μ. μη υπάρχοντος άλλου θέματος
λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.
Η Πρόεδρος

Το Μέλος

Φωτεινή Καριώτου

Κωνσταντίνα Μικέλη

Το Μέλος

Ειρήνη Μπάρκουλα

7. Αίτημα του μέλους Σ.Ε.Π. κ. Σ. Τζαρούχη σχετικά με αποζημίωση
οδοιπορικών για την 1η Ο.Δ.Π. στην Αθήνα.

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) το με αρ. πρωτ. ΤAΟ-987/8-12-2015 αίτημα της κ. Σοφίας Τζαρούχη σχετικά με
αποζημίωση οδοιπορικών για την πρώτη Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων
Υποδομής» και τα συνημμένα παραστατικά αυτού,
β) το γεγονός ότι στην κ. Σ. Τζαρούχη είχε ανατεθεί μία διπλωματική εργασία χωρίς
να έχει υπογράψει σύμβαση με το Ε.Α.Π. και
γ) το γεγονός ότι η κ. Σ. Τζαρούχη παρέστη στην πρώτη Ομάδα Διδακτικού
Προσωπικού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός Έργων Υποδομής», η οποία έλαβε χώρα στα κτίρια του Ε.Α.Π. στην
Αθήνα στις 04/10/2014, χωρίς να έχει υπογράψει σύμβαση με το Ε.Α.Π.,
αποφάσισε όπως ζητήσει από το Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Π.Σ. «ΠΣΕ» και το
Τμήμα Προσωπικού να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ανατέθηκε στην κ. Σ.
Τζαρούχη η επίβλεψη διπλωματικής εργασίας και της ζητήθηκε να παραστεί στην
πρώτη Ο.Δ.Π. του Μεταπτυχιακού Π.Σ. «ΠΣΕ» χωρίς να έχει υπογράψει σύμβαση με
το Ε.Α.Π..
Θέμα 5ο
Θέματα ΕΣΠΑ και ΕΔΕΛ
1. Προϋπολογισμός ΕΔΕΛ.
Η Δ.Ε. ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού οικονομικού έτους 2016, ο οποίος επισυνάπτεται (Συν.1).
2. Σχετικά με το από 1-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Ανοικτού Τακτικού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την ανάπτυξη «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδραστικών Κέντρων
Πληροφόρησης», στο πλαίσιο του ΠΕ 3: του Υποέργου 1 της Πράξης «Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο», ΑΠ7, MIS 296121
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) το από 1-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Ανοικτού Τακτικού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάπτυξη
«Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδραστικών Κέντρων Πληροφόρησης», στο πλαίσιο
του ΠΕ 3: «Δημιουργία πυλών- πόλων του ΕΑΠ ανά πόλη (ΕΑΠ ένα αμφιθέατρο ανά
πόλη) του Υποέργου 1 με τίτλο «Συνέχιση της παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεων
εκπαίδευσης με καινοτόμες δράσεις στο ΕΑΠ» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 07: «Ενίσχυση
της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ)
του ΕΣΠΑ (2007-2013) με κωδικό MIS 296121 και η οποία συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ΥΠΠΕΘ, το
οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 1-12-2015

Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης του Ανοικτού Τακτικού Ηλεκτρονικού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάπτυξη «Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαδραστικών Κέντρων Πληροφόρησης», στο πλαίσιο του ΠΕ 3: «Δημιουργία
πυλών- πόλων του ΕΑΠ ανά πόλη (ΕΑΠ ένα αμφιθέατρο ανά πόλη) του Υποέργου 1
με τίτλο «Συνέχιση της παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεων εκπαίδευσης με
καινοτόμες δράσεις στο ΕΑΠ» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η
οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 07: «Ενίσχυση της Δια Βίου
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) του ΕΣΠΑ
(2007-2013) με κωδικό MIS 296121 και η οποία συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ΥΠΟΠΑΙΘ,
βάσει της υπ’ αριθμ. 9/2015 Διακήρυξης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στην Πάτρα την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάροδος
Αριστοτέλους 18, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης σχετικά με τη συνεδρίαση για την
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των συμμετεχόντων στον
Ανοικτό Τακτικό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάπτυξη
«Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδραστικών Κέντρων Πληροφόρησης», στο
πλαίσιο του ΠΕ 3: «Δημιουργία πυλών- πόλων του ΕΑΠ ανά πόλη (ΕΑΠ ένα
αμφιθέατρο ανά πόλη) του Υποέργου 1 της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο», βάσει της υπ’ αριθμ. 9/2015 Διακήρυξης, που ορίστηκε στην υπ’
αριθμ. 112/01-07-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού
του Ε.Α.Π αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1. Καλλέ Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2. Τζόλα Γρηγόριο,
Μόνιμο Διοικητικό Υπάλληλο, Προϊστάμενο του Τμήματος Εγκαταστάσεων και
Εκτέλεσης Έργων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως Μέλος της Επιτροπής
και 3. Ορφανουδάκη Θεοφάνη, Επίκουρο Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ.
112/01-07-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του
Ε.Α.Π, αναρτήθηκε στις 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή, στη διαδικτυακή πύλη
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και την ίδια
ημέρα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε λάβει ως αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 14573. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 21/09/2015
και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 25/09/2015 και
ώρα 10:30 π.μ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), της προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 14573 και
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως

«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μια
προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή:
1. BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η επιτροπή του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη
στην υπ’ αριθμ. 115η/13-11-2015 συνεδρίαση της Ε.Δ.Ε.Λ. του ΕΑΠ και το υπ’ αριθμ.
πρωτ. ΕΑΠ/ΕΔΕΛ-10149/27-11-2015 έγγραφό μας, το οποίο εστάλη στο συμμετέχοντα
του ως άνω διαγωνισμού, προκειμένου να ενημερωθεί για την ημέρα και ώρα
αποσφράγισης της οικονομικής του προσφοράς, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
της. Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, συνδέθηκε στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια του προέδρου της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί η
προσφορά.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» του
συμμετέχοντα με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του:
1. BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με α/α συστήματος 18803

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της ηλεκτρονικής προσφοράς (οικονομική
προσφορά) και στην αξιολόγησή της σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2015 διακήρυξη και
καταχώρησε τις τιμές αυτής, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Σταθμοί
πληροφόρησης
(Infokiosk)

7

2.150,00

15.050,00

3.461,50

18.511,50

2

Εξυπηρετητής
(server)
κεντρικής
υποδομής
συστήματος διαδραστικών
σταθμών
πληροφόρησης
(INFOKIOSK)

1

9.270,00

9.270,00

2.132,10

11.402,10

3

Μεταγωγέας
(Switch)

2

6.250,00

12.500,00

2.875,00

15.375,00

4

Ασύρματο
Σημείο
Πρόσβασης (Access Point)

4

412,50

1.650,00

379,50

2.029,50

5

Συσκευή ασφαλείας και
προστασίας
δεδομένων
συστήματος (Firewall)

1

20.425,00

20.425,00

4.697,75

25.122,75

Δεδομένων

ΣΥΝΟΛΟ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδραστικών
Κέντρων Πληροφόρησης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 58.895,00
της υπ. αριθμ. 9/2015 Διακήρυξης

13.545,85

72.440,85

Κατόπιν τούτων, και μετά από διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης των Προσφορών του Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές
διατάξεις καθώς και το ότι δόθηκε επαρκής δημοσιότητα και ευκαιρία για ανάπτυξη
ανταγωνισμού με την υπ. αριθμ 9/2015 Διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στις 21
Αυγούστου 2015, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, ενώ την
ίδια ημέρα αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ε.Δ.Ε.Λ.
του ΕΑΠ την προσωρινή κατακύρωση στην εταιρεία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Καλλές

Το Μέλος

Γρηγόρης Τζόλας

Το Μέλος

Θεοφάνης Ορφανουδάκης

β) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας
Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης», με κωδικό MIS 296121 και η οποία συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ.
γ) το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο της Πράξης ολοκληρώνεται στις 15/12/2015
αποφάσισε όπως κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με την
υπ. αρ. 9/2015 Διακήρυξη του ΕΑΠ για την ανάπτυξη «Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαδραστικών Κέντρων Πληροφόρησης», στο πλαίσιο του ΠΕ 3: «Δημιουργία
πυλών- πόλων του ΕΑΠ ανά πόλη (ΕΑΠ ένα αμφιθέατρο ανά πόλη) του Υποέργου 1
με τίτλο «Συνέχιση της παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεων εκπαίδευσης με
καινοτόμες δράσεις στο ΕΑΠ» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η
οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 07: «Ενίσχυση της Δια Βίου
Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) του ΕΣΠΑ
(2007-2013) με κωδικό MIS 296121 και η οποία συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους,
μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ΥΠΠΕΘ.
3. Σχετικά με το από 7/12/2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Ανοικτού Τακτικού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του υποέργου 7 με τίτλο
«Εκτύπωση Εκπαιδευτικού Υλικού», της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο», σχετικά με τη συνεδρίαση για την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των Οικονομικών Προσφορών του ως άνω διαγωνισμού.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) το από 7-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Ανοικτού Τακτικού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτύπωση
εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του υποέργου 7 με τίτλο «Εκτύπωση
Εκπαιδευτικού Υλικού», της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», σχετικά με
τη συνεδρίαση για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών του
ως άνω διαγωνισμού, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 7-12-2015

Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης του Ανοικτού Τακτικού Ηλεκτρονικού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο
του υποέργου 7 με τίτλο «Εκτύπωση Εκπαιδευτικού Υλικού», της Πράξης
«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα
Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) με κωδικό MIS 296121 και
η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
βάσει της υπ’ αριθμ. 8/2015 Διακήρυξης
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Στην Πάτρα την 7η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.
συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Πάροδος Αριστοτέλους 18, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης σχετικά με τη
συνεδρίαση για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των
συμμετεχόντων στον Ανοικτό Τακτικό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του υποέργου 7 με τίτλο «Εκτύπωση
Εκπαιδευτικού Υλικού», της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», βάσει της
υπ’ αριθμ. 8/2015 Διακήρυξης, που ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 112/01-07-2015
συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π αποτελούμενη
από τους κ.κ.: 1. Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου και Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2.
Καλλέ Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως
Μέλος της Επιτροπής και 3. Ζερεφό Στυλιανό, Αναπληρωτή Καθηγητή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε στην υπ’
αριθμ. 112/01-07-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού
του Ε.Α.Π, αναρτήθηκε στις 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή, στη διαδικτυακή
πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και
την ίδια ημέρα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό
Τύπο.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε λάβει ως αύξοντα

αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 5330. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 21/09/2015
και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 25/09/2015 και
ώρα 10:00 π.μ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), της προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 5330 και
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με
τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές:
2. ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΑΕ
3. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4. Ε ΚΑΙ Π ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
5. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η επιτροπή του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη
στην υπ’ αριθμ. 115η/13-11-2015 συνεδρίαση της Ε.Δ.Ε.Λ. του ΕΑΠ και το υπ’ αριθμ.
πρωτ. ΕΑΠ/ΕΔΕΛ-10149/27-11-2015 έγγραφό μας, το οποίο εστάλη στους
συμμετέχοντες του ως άνω διαγωνισμού, προκειμένου να ενημερωθούν για την ημέρα
και ώρα αποσφράγισης της οικονομικής τους προσφοράς, προέβη στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση της. Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια του προέδρου της (όνομα χρήστη και
κρυφό προσωπικό κωδικό διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά.
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους:
2. ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΑΕ με α/α συστήματος 17794
3. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με α/α συστήματος 17676
4. Ε ΚΑΙ Π ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με α/α συστήματος 19614
5. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με α/α συστήματος 19646
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (οικονομική
προσφορά) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2015 διακήρυξη
διαπιστώνοντας τα ακόλουθα προβλήματα:
1. Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην προσφορά της
δεν έχει επισυνάψει τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του
Παραρτήματος Γ’ του ΜΕΡΟΥΣ Β- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της
υπ΄αριθμ. 8/2015 Διακήρυξης, όπως απαιτούνταν από το άρθρο 6 αυτής.
2. Η συστημική οικονομική προσφορά της εταιρείας Ε ΚΑΙ Π ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ στη Κατηγορία Γ και στο σημείο «ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» δεν
αναγράφει το ίδιο «ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» που αναγράφει ο ψηφιακά
υπογεγραμμένος Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, δημιουργώντας
ασάφεια.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή συνέταξε τους παρακάτω πίνακες:

Α.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ (ΨΗΦΙΑΚΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ
ΧΑΡ.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
Ε ΚΑΙ Π ΜΥΛΩΝΑΣ
ON DEMAND Α.Ε.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΣΕΛΙΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ

1
126.000

0,0134

1.688,40

0,0097

1.222,20

0,011

1.386,00

ΕΚΤΥΠΩΣΗ OFFSET
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

Ε ΚΑΙ Π ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΧΡΩΜΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕ
1.340
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ (OFFSET)

8.302,20

Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΧΡΩΜΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕ
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΟ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΚΑΙ 2.220
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ (OFFSET)

23.717,50

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην
ΕΔΕΛ του ΕΑΠ:
1) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφόσον στην προσφορά της δεν έχει επισυνάψει τους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Γ’ του ΜΕΡΟΥΣ Β- ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ΄αριθμ. 8/2015 Διακήρυξης, όπως ρητά απαιτούνταν από
το άρθρο 6 αυτής,
2) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Ε ΚΑΙ Π ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
για την Κατηγορία Γ εφόσον στο άρθρο 11 αναφέρετε σαφώς ότι «Σε κάθε
περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας των παραπάνω δικαιολογητικών, που θα
διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν
λαμβάνεται υπόψη» και τέλος
3) Την προσωρινή κατακύρωση της προμήθειας για την
 Κατηγορία Α στην εταιρεία ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, έναντι
συνολικού ποσού 1.222,20 χωρίς Φ.Π.Α.

 Κατηγορία Β και Δ στην εταιρεία Ε ΚΑΙ Π ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ έναντι
συνολικού ποσού 32.019,70 χωρίς Φ.Π.Α.
Η Πρόεδρος
Μαρία Χατζηνικολάου

Το Μέλος
Δημήτρης Καλλές

Το Μέλος
Στυλιανό Ζερεφός

β) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας
Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8
Περιφέρειες Σύγκλισης», με κωδικό MIS 296121 και η οποία συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ.
γ) το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο της Πράξης ολοκληρώνεται στις 15/12/2015
δ) το γεγονός ότι μέρος των βιβλίων που προβλέπονταν να προμηθευτούν με τον ως
ανω διαγωνισμό αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
αποφάσισε:
α) όπως κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με την αρ.
8/2015 Διακήρυξη του ΕΑΠ για την εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του
υποέργου 7 με τίτλο «Εκτύπωση Εκπαιδευτικού Υλικού», της Πράξης «Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 7:
«Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)
του ΕΣΠΑ (2007-2013) με κωδικό MIS 296121 και η οποία συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς
πόρους, μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
β) να ζητηθεί από την Μονάδα Διδακτού Υλικού να κατατεθούν οι αναγκαίες
ποσότητες ανά τόμο και Πρόγραμμα Σπουδών για την κάλυψη των αναγκών της
τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς ώστε στην επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής να
συζητηθεί η εκ νέου διενέργεια του διαγωνισμού.
Θέμα 6ο
1. Έγκριση χορήγησης άδειας στον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών κ. Α. Δημητρά.
Η Δ.Ε. ενέκρινε την από 10-12-2015 αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών, κ. Α. Δημητρά, για χορήγηση άδειας πέντε (5) ημερών, από
17-12-2015 έως 21-12-2015, προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα για να συμμετέχει
στο 12ο Συνέδριο Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής – Λογιστικής Ελλάδος και στο
6ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και
Τραπεζικής.
3. Έγκριση Τροποποίησης και Ανάθεσης Συμβάσεων
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ακ. Έτους 2015-2016.

Συνεργαζόμενου

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1. την με αρ. πρωτ. Τ.Π.:5768/16-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
σχετικά με την έγκριση τροποποίησης και ανάθεσης Συμβάσεων Έργου
Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016,
2. το με αρ. πρωτ. ΤΠ:5202/19-11-2015 έγγραφο του κ. Παναγιώτη Κασσιανίδη, με
το οποίο υποβάλλει την παραίτησή του ως Επιβλέπων Καθηγητής Διπλωματικών
Εργασιών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,
3. το με αρ. πρωτ. ΤΠ:5749/16-12-2015 έγγραφο του κ. Σωτηρίου Μπερσίμη, με το
οποίο υποβάλλει την παραίτησή του από μέλος ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας ΔΙΠ60
του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διασφάλιση Ποιότητας» και από την
επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών του εν λόγω προγράμματος σπουδών, για το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και
4. την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ 284/23-11-2015 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με την έγκριση του αιτήματος του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, κ. Δημήτριου
Αστερίου, για άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας τριών ετών, από 01-11-2015 έως 3110-2018,
αποφάσισε όπως προβεί:
1. α) στην τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης έργου του κ. Παναγιώτη
Κασσιανίδη, επιβλέποντα καθηγητή διπλωματικών εργασιών στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» (ΔΤΕ), ως προς το
συνολικό ποσό από χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ (1.680,00 €) σε διακόσια
εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (274,40 €) και ως προς το χρονικό
διάστημα από 01-10-2015 έως 31-07-2016 σε 01-10-2015 έως 19-11-2015, των
λοιπών όρων της εν λόγω σύμβασης παραμενόντων ως έχουν και
β) στην τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης έργου του κ. Σωτηρίου Μπερσιμή,
επιβλέποντα καθηγητή διπλωματικών εργασιών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών «Διασφάλιση Ποιότητας» (ΔΙΠ), ως προς το συνολικό ποσό από δύο
χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (2.240,00 €) σε πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και
πενήντα τρία λεπτά (552,53 €) και ως προς το χρονικό διάστημα από 01-10-2015 έως
31-07-2016 σε 01-10-2015 έως 14-12-2015, των λοιπών όρων της εν λόγω σύμβασης
παραμενόντων ως έχουν,
2. στην τροποποίηση της σύμβασης ανάθεσης έργου του κ. Σωτηρίου Μπερσιμή, ως
μέλους ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΔΙΠ60 του μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών «Διασφάλιση Ποιότητας» (ΔΙΠ), ως προς το συνολικό ποσό από οκτώ
χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (8.970,00 €) σε δύο χιλιάδες διακόσια δώδεκα
ευρώ και εξήντα λεπτά (2.212,60 €) και ως προς το χρονικό διάστημα από 01-102015 έως 31-07-2016 σε 01-10-2015 έως 14-12-2015, των λοιπών όρων της εν λόγω
σύμβασης παραμενόντων ως έχουν και
3. α) στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης έργου, στο επόμενο υποψήφιο μέλος ΣΕΠ
του πίνακα σειράς κατάταξης της Θεματικής Ενότητας ΔΙΠ60, κ. Χρήστο Ζηκόπουλο
(ΑΦΜ:108829798), με συνολικό ποσό έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και
σαράντα λεπτά (6.757,40 €), για το χρονικό διάστημα από 15-12-2015 έως 31-072016,
β) στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης έργου, στο επόμενο υποψήφιο μέλος ΣΕΠ του
πίνακα σειράς κατάταξης της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ13, κ. Χαράλαμπο Τσίτουρα

(ΑΦΜ:34029253), με συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ (8.073,00
€), για το χρονικό διάστημα από 01-11-2015 έως 31-07-2016 και
γ) στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης έργου, στο επόμενο υποψήφιο μέλος ΣΕΠ, το
οποίο είναι και μέλος ΔΕΠ άλλου πανεπιστημίου και δέχεται να αναλάβει το
Συντονισμό της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ13, κ. Αναστασία Κωστάκη
(ΑΦΜ:20481365), με συνολικό ποσό δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (2.700,00 €) και
διάστημα από 01-11-2015 έως 31-7-2016.
4. Σχετικά με επιστολή-αίτημα του κ. Πανηγυράκη Γεώργιου για την υπ' αριθμ.
6097_2015 αθωωτική απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1. την με αρ. πρωτ. Τ.Π.:5718/15-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
σχετικά με επιστολή-αίτημα του κ. Πανηγυράκη Γεώργιου για την υπ' αριθμ.
6097_2015 αθωωτική απόφαση του Εφετείου Αθηνών,
2. την με αρ. πρωτ. ΤΠ:5510/3-12-2015 επιστολή του υποψήφιου μέλους ΣΕΠ των
Θεματικών Ενοτήτων ΔΕΟ33 και ΔΤΕ61, για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2017, κ.
Πανηγυράκη Γεώργιου και
3. την υπ. αριθμ. 6097/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία ελήφθη στις 1111-2015 και με την οποία ακυρώνεται η υπ. αριθμ. 46438/2014 πρωτόδικη
καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με
την οποία ο κ. Πανηγυράκης Γεώργιος είχε τεθεί σε προσωρινή αργία από τα
διδακτικά του καθήκοντα, ως εκ τούτου
αποφασίζει όπως αναγνωρίσει την αθωωτική απόφαση του Εφετείου Αθηνών αλλά
λόγω της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους, της ανάληψης των τμημάτων από άλλα
μέλη ΣΕΠ και την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος δεν προβεί σε περαιτέρω αλλαγές
για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
7. Σχετικά με ένσταση του μέλους Σ.Ε.Π. κ. Α. Μιράσγεζη.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
1. την με αρ. πρωτ. ΤΑΟ:1021/14-12-2015 ένσταση του μέλους ΣΕΠ του ΕΑΠ στη
Θεματική Ενότητα ΕΠΟ 22 κ. Μιράσγεζη Αθηνάς,
2. την με αρ. πρωτ. ΤΑΟ:1033/17-12-2015 συμπληρωματική ένσταση του μέλους
ΣΕΠ του ΕΑΠ στη Θεματική Ενότητα ΕΠΟ 22 κ. Μιράσγεζη Αθηνάς και
3. την απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ. 284/23-11-2015 συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με την αλλαγή του αριθμού των φοιτητών στο τμήμα Αθήνα 6, στη Θεματική
Ενότητα «Φιλοσοφία στην Ευρώπη» (ΕΠΟ22) του Προγράμματος Σπουδών
«Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό»
αποφάσισε όπως ακυρωθεί απόφαση που ελήφθη στην υπ. αριθμ. 284/23-11-2015
συνεδρίαση της Δ.Ε. σχετικά με την αλλαγή του αριθμού των φοιτητών για εξετάσεις
στο τμήμα Αθήνα 6, στη Θεματική Ενότητα «Φιλοσοφία στην Ευρώπη» (ΕΠΟ22)
του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες:
α) από το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών i) για την επιστροφή των τριών (3) φοιτητών
για εξετάσεις στα μέλη ΣΕΠ που είχαν δοθεί εξαρχής και ii) για τη μεταφορά ενός
(1) φοιτητή στο τμήμα Αθήνα 6, της Θεματικής Ενότητας «Φιλοσοφία στην Ευρώπη»
(ΕΠΟ22) του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» στο

οποίο είναι Καθηγήτρια, το μέλος ΣΕΠ, κ. Μιράσγεζη Αθηνά, από ένα πλήρες τμήμα
της εν λόγω Θεματικής Ενότητας με αριθμό φοιτητών ίσο του 27, προς αποφυγή της
αλλαγής της αμοιβής κάποιου άλλου μέλους ΣΕΠ της εν λόγω Θεματικής Ενότητας
και
β) από το Τμήμα Προσωπικού για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.

Θέμα 7o
1. Εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
σχετικά με τη δημιουργία της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας
«Εργαστήριο Φυσικής».
H Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΕΚ:1706/16-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Εκπαίδευσης που
αφορά εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
σχετικά με δημιουργία Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας «Εργαστήριο Φυσικής»,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 142/22-10-2015 Συνεδρίαση της εν
λόγω Κοσμητείας σύμφωνα με την οποία ενεκρίθη η δημιουργία Εργαστηριακής
Θεματικής Ενότητας «Εργαστήριο Φυσικής», η οποία θα ολοκληρώνεται σε δύο
εργαστηριακούς κύκλους, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:


Κλασσική Φυσική



Σύγχρονη Φυσική

γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 276/28-07-2015 Συνεδρίασή της,
σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η πρόταση δημιουργίας Εργαστηριακών
Θεματικών Ενοτήτων «Εργαστήριο Χημείας» και «Εργαστήριο Βιολογίας» της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,
αποφάσισε:
1. όπως κάνει δεκτή την εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας για δημιουργία Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας «Εργαστήριο
Φυσικής»,
2. η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας να εισηγηθεί
σχετικά με τη θεσμοθέτηση και των τριών (3) Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων,
«Εργαστήριο Φυσικής», «Εργαστήριο Χημείας» και «Εργαστήριο Βιολογίας», στην
περίπτωση που δεν έχουν ήδη θεσμοθετηθεί οι δύο τελευταίες εξ αυτών.
3. Εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
σχετικά με επικαιροποίηση Ειδικού Κανονισμού Εκπόνησης Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Διαχείριση Τεχνικών Έργων» (ΔΧΤ).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΕΚ:1708/16-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Εκπαίδευσης που
αφορά εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
σχετικά με επικαιροποίηση του Ειδικού Κανονισμού Εκπόνησης Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση
Τεχνικών Έργων»,

β) την απόφαση που ελήφθη στη υπ’ αριθμ. 143/10-11-2015 Συνεδρίασης της
Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας σύμφωνα με την οποία
έγινε δεκτή η πρόταση επικαιροποίησης που εισηγήθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής
της Σ.Θ.Ε.Τ. κ. Γ. Χατζηγεωργίου, Διευθυντής του ανωτέρω Προγράμματος Σπουδών
στα ακόλουθα τρία (3) θέματα:


καθιερώνεται υποχρεωτική η υποβολή εκτεταμένης περίληψης στα αγγλικά
(με τη μορφή πρακτικών συμποσίου χωρίς κριτές),



κάνει σαφές ότι θα πρέπει ο Επιβλέποντας-πουσα να ανακοινώνει το βαθμό
στο μεταπτυχιακό φοιτητή αμέσως μετά την εξέταση,



κάνει σαφές ότι θα πρέπει η Επιτροπή Κρίσης να έχει φυσική παρουσία στο
χώρο εξέτασης,

αποφάσισε όπως κάνει δεκτή την εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας για επικαιροποίηση του Ειδικού Κανονισμού Εκπόνησης
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» στα ακόλουθα τρία (3) θέματα:


καθιερώνεται υποχρεωτική η υποβολή εκτεταμένης περίληψης στα αγγλικά
(με τη μορφή πρακτικών συμποσίου χωρίς κριτές),



κάνει σαφές ότι θα πρέπει ο Επιβλέποντας-πουσα να ανακοινώνει το βαθμό
στο μεταπτυχιακό φοιτητή αμέσως μετά την εξέταση,



κάνει σαφές ότι θα πρέπει η Επιτροπή Κρίσης να έχει φυσική παρουσία στο
χώρο εξέτασης.

Επισυνάπτονται (Συν.2), η τροποποίηση του Ειδικού Κανονισμού Εκπόνησης
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, καθώς και οι οδηγίες (στα ελληνικά)
συγγραφής της εν λόγω εκτεταμένης περίληψης και ένα παράδειγμα εφαρμογής (στα
αγγλικά - έτοιμο προς "δημοσίευση") εκτεταμένης περίληψης τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα.
4. Έγκριση μετάφρασης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γραφικές
Τέχνες-Πολυμέσα» (ΓΤΠ).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΕΚ: 1710/16-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Εκπαίδευσης
σχετικά με έγκριση της μετάφρασης της περιγραφής του σκοπού του Μεταπτυχιακού
Πρόγραμμα Σπουδών «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα»,
β) το γεγονός ότι ο σκοπός του ανωτέρω Προγράμματος τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
3518/Β’/29-12-2014 και με την από 3-12-2015 επιστολή του, το Τμήμα Εκπαίδευσης
απέστειλε στο Διευθυντή του Προγράμματος Καθηγητή κ. Δ. Ζευγώλη την περιγραφή
του, με αίτημα τη μετάφραση αυτής στην αγγλική γλώσσα,
γ) την από 15-12-2015 ηλεκτρονική επιστολή του κ. Ζευγώλη στην οποία επισυνάπτει
την περιγραφή του Προγράμματος «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» στην αγγλική
γλώσσα, μετά την αναμόρφωσή του,
αποφάσισε όπως κάνει δεκτή τη μετάφραση της περιγραφής του σκοπού του
Μεταπτυχιακού Πρόγραμμα Σπουδών «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» όπως αυτή
εστάλη από το Διευθυντή του εν λόγω Προγράμματος, Καθηγητή κ. Δ. Ζευγώλη.

6. Διαβίβαση επιστολής του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» (ΠΣΕ) Αναπληρωτή
Καθηγητή, κ. Ζέρβα Ευθύμιου, σχετικά με την εξαίρεση του κ. Στάμου
Αναστάσιου από ανάληψη τμήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 &
2016-2017.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΠ5596/08-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού που
αφορά διαβίβαση επιστολής του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Πολεοδομικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής», Αναπληρωτή Καθηγητή
του ΕΑΠ κ. Ζέρβα Ευθύμιου, σχετικά με την εξαίρεση του μέλους ΣΕΠ κ. Στάμου
Αναστάσιου από ανάληψη τμήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 20162017,
β) την από 03-12-2015 επιστολή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ζέρβα Ευθύμιου,
στην οποία καταθέτει τις απόψεις του για το ανωτέρω θέμα και
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ ‘αριθμ. 280/12-10-2015 Συνεδρίασή της, σε
συνέχεια επιστολών του κ. Ζέρβα για εξαίρεση υποψηφίων μελών ΣΕΠ από ανάληψη
τμήματος, βάσει της οποίας του ζητήθηκε να αποστείλει «…τεκμηριωμένες απόψεις –
εισηγήσεις με τις εν λόγω καταγγελίες και μετά την υποβολή των απόψεών τους, η Δ.Ε.
θα αποφασίσει σχετικά»,
αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο κ. Καρδάση προκειμένου να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για να κληθεί ο κ. Στάμου Αναστάσιος ώστε να
συζητηθούν μαζί του τα σχετικά με το θέμα.

Θέμα 14ο
Σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αριθμ. ΦΕΚ 616/27-08-2015 με το οποίο ανασυγκροτήθηκε το Σώμα,
β) την πρώτη παράγραφο του Κεφαλαίου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας του
Ιδρύματος, όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 260/22-07-2014 Συνεδρίασή της και
ανασυντάχθηκε στην υπ΄ αριθμ. 276/28-07-2015 Συνεδρίαση της, στο οποίο ορίζεται
η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής ως εξής: «Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι
πενταμελής αποτελούμενη από τρία (3) μέλη της Συγκλήτου και δύο (2) Κοσμήτορες, με
ισάριθμα και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.»,
γ) το γεγονός ότι λόγω της ανασυγκρότησης του Σώματος απαιτείται εκ νέου
συγκρότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Ε.Α.Π.,
δ) την αναγκαιότητα συμμετοχής στην εν λόγω Επιτροπή, εκτός των Κοσμητόρων και
άλλων μελών ΔΕΠ των Σχολών του ΕΑΠ, οι οποίοι συμβάλουν καθοριστικά στο
ακαδημαϊκό έργο του Ιδρύματος,
προέβη:
1. στην τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του Κεφαλαίου 2 που αφορά τη
σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας ως εξής: «Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι

πενταμελής αποτελούμενη από τρία (3) μέλη της Συγκλήτου και δύο (2) μέλη ΔΕΠ
πρώτης βαθμίδας του ΕΑΠ, με ισάριθμα και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.»,
2. στη συγκρότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Το τακτικό μέλος της Δ.Ε., Καθηγητής, κ. Χρ. Κροντηράς, ως Πρόεδρος,
2. Το τακτικό μέλος της Δ.Ε., κ. Μ.Χ. Χατζηιωάννου, ως μέλος,
3. Το τακτικό μέλος της Δ.Ε., Καθηγητής κ. Θ. Γκιούρας, ως μέλος,
4. Το μέλος ΔΕΠ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Καθηγητής, κ. Κ.
Πετρογιάννης, ως μέλος και
5. Το μέλος ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής, κ. Αθ. Μιχιώτης,
ως μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε., Καθηγητής κ. Γ. Διβάρης ως Αναπληρωτής
Πρόεδρος,
2. Το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε, κ. Μ. Χατζηγιάννη, ως αναπληρωματικό
μέλος,
3. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε., Καθηγητής, κ. Β. Καρδάσης, ως αναπληρωματικό μέλος,
4. Το μέλος ΔΕΠ της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών Καθηγητής κ. Δ. Ζευγώλης, ως
αναπληρωματικό μέλος και
5. Το μέλος ΔΕΠ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, Καθηγήτρια κ. Β.
Χατζηνικήτα, ως αναπληρωματικό μέλος.
Τέλος, η Δ.Ε. όρισε ως γραμματέα της ως άνω Επιτροπής την κ. Μ.
Γρηγοροπούλου η οποία θα παραλάβει τα υπάρχοντα αρχεία της Επιτροπής
Δεοντολογίας από την κ. Α. Γιατράκου, στην οποία είχαν ανατεθεί καθήκοντα
γραμματέως της Επιτροπής Δεοντολογίας με απόφαση της υπ’ αριθμ. 263/31-10-2014
Συνεδρίασής της.

