Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 323/13-01-2017

Θέμα 1ο
Με την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. αφού καλωσόρισε τα μέλη της
Δ.Ε., αναφέρθηκε στο θέμα δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων του
Ιδρύματος (μέχρι 31/12/2016) κατόπιν συνεργασίας με τον Αντιπρόεδρο Οικονομικού
Προγραμματισμού και Υποδομών κ. Χ. Κροντηρά. Τόνισε την ύπαρξη πλεονάσματος
παρά τη συσσώρευση δαπανών, γεγονός που δημιουργεί θετική εικόνα και επιτρέπει
την ικανοποίηση των αιτημάτων των ακαδημαϊκών δομών του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα
είναι εύρωστο οικονομικά εξαιτίας της άριστης διαχείρισης, των συνετών διοικητικών
επιλογών με σκοπό τη μέγιστη διοικητική αποδοτικότητα, την αναπτυξιακή αντίληψη
που στοχεύει στην ακαδημαϊκή του ανανέωση.
Ο Πρόεδρος, εν συνεχεία, αναφέρθηκε στο υπόμνημα που θα αντικατοπτρίζει τον
προσανατολισμό και το όραμα της Δ.Ε. για ένα νέο Ε.Α.Π. και θα περιλαμβάνει το
οργανόγραμμα, τους μονίμους υπαλλήλους, τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος,
την επικρατούσα νέα αντίληψη για τη συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ, τα νέα Π.Σ. του
Ιδρύματος, τα θεμέλια για την ανανέωση-επικαιροποίηση του διδακτικού υλικού και
την εμπέδωση των διαδικασιών των νέων Π.Σ.. Τόνισε ότι η Δ.Ε. σε διάστημα 2-2,5
ετών (δηλ. μέχρι το 2018) θα έχει ολοκληρώσει το όραμα για το νέο ΕΑΠ, θα έχουν
διαμορφωθεί οι νέοι όροι και το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπουν το νέο μέλλον του
πανεπιστημίου. Αναφέρθηκε στην παράλληλη χάραξη πορείας μεταξύ κυβέρνησης
και Ε.Α.Π., στη συνεννόηση και στήριξη των αρχών προς την κατεύθυνση επίλυσης
του προβλήματος των 180 υπαλλήλων του ιδρύματος. Επεσήμανε ότι την Δευτέρα,
23/01/2017, το οργανόγραμμα βγαίνει στη διαβούλευση με δυνατότητα υποβολής
προτάσεων βελτίωσης αυτού εντός 15 ημερών από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Στις
αρχές Φεβρουαρίου, η Δ.Ε. σε Συνεδρίασή της θα κληθεί να αποφασίσει την τελική
μορφή του οργανογράμματος που εν τέλει, θα εγκριθεί από το Υπουργείο και θα
εμπλέκει τον ΑΣΕΠ με πρωτεύοντα ρόλο στις διαδικασίες. Αναφέρθηκε στην
προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος των νέων μελών ΣΕΠ που θα βγει γύρω στις
15 Φεβρουαρίου και στη σχετική διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατόπιν προτάσεων
για τα νέα μέλη. Προτάσεις μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ για ανανέωση των παλαιών Π.Σ.,
δεν θα αποτελούν μόνο θετική εξέλιξη, αλλά θα αποβούν προς όφελος του Ιδρύματος
καθότι η διαβλεπόμενη φθορά κάποιων Π.Σ. εξ αυτών (π.χ. Π.Σ. ΕΠΟ), επιβάλλει
σχετικές ενέργειες για την ανανέωσή τους.
Επόμενο θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος στο Σώμα, αφορά το άθλιο δημοσίευμα που
διακίνησε ο αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύματος, κ. Ε. Ζέρβας, περί δήθεν
ατασθαλιών και κακής διαχείρισης εκ μέρους της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. Τόνισε ότι
αποτελεί αήθη ενέργεια που προσιδιάζει στον ακαδημαϊκό Μεσαίωνα, υπονομεύει το
Ίδρυμα, και όχι προσωπικά τον Πρόεδρο. Υπογράμμισε ότι θα ήταν εξαιρετικά
τιμητικό για κάθε μέλος της κοινότητας, να διαφοροποιηθεί από το δημοσίευμα του
μέλους ΔΕΠ του Ιδρύματος, κ. Ε. Ζέρβα. Επεσήμανε την ιδιαίτερη ανοχή που έχει
επιδείξει η Δ.Ε. σε προηγούμενα ζητήματα, την εμπλοκή μελών ΔΕΠ και διοικητικών
στην όλη διαδικασία. Εκδήλωσε τη δυσαρέσκειά του περί της μη, έως τώρα,
διαφοροποίησης, κανενός μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας απέναντι σ’ αυτό
το δημοσίευμα που κατασυκοφαντεί τη Δ.Ε. και θίγει υπολήψεις. Εφεξής, η Δ.Ε.
διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες για την
απόδοση διοικητικών και ποινικών ευθυνών προς κάθε κατεύθυνση, με αποκλειστικό
γνώμονα την προάσπιση του κύρους του Ιδρύματος. Το πρόβλημα στο Ε.Α.Π. είναι οι
προβληματικές νοοτροπίες συναλλαγής του παρελθόντος. Ο Πρόεδρος τόνισε την

ανάγκη ύπαρξης σχετικής ανακοίνωσης, και όχι απλά απάντησης μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος, η οποία και θα υποβληθεί άμεσα προς έγκριση στα μέλη της Δ.Ε.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο υπ’ αρ. πρωτ. ΓΠ: 46/13-1-2017 αίτημα
της κα Ε. Ψαρρού σχετικά με την ευελιξία του Ε.Α.Π. στην αποδοχή αιτήσεων
υποψηφίων φοιτητών ειδικών περιπτώσεων π.χ. επικείμενης λήψης πτυχίου μέχρι την
έναρξη του κάθε ακαδημαϊκού έτους που συμπίπτει με την αρχή της φοίτησης στα
Π.Σ. του Ε.Α.Π.
Στην συνέχεια πήραν το λόγο μέλη της Δ.Ε. εκφέροντας τις απόψεις τους επί του
θέματος της ευελιξίας του Ε.Α.Π. στην αποδοχή τέτοιου είδους αιτήσεων:
Ο κ. Α. Λιοναράκης επεσήμανε ότι αποτελεί καθαρά διαχειριστικό θέμα εφόσον δεν
υπάρχει πλέον η διαδικασία της κλήρωσης.
Η κα Μ. Χατζηνικολάου στα πλαίσια του προβληματισμού επί του θέματος τάχθηκε
υπέρ μίας προτάσεως για σύντμηση του χρόνου αναμονής, για μια ad hoc αποδοχή
που ενδεχομένως όμως δημιουργήσει πρόβλημα στην έκδοση των βαθμολογιών.
Τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει θεσμική αντιμετώπιση του θέματος, εάν είναι εφικτό
να ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Π.Σ. και
Μ.Π.Σ. του Ε.Α.Π. τον Αύγουστο με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο κάθε έτους.
Ο κ. Α. Μιχιώτης τόνισε ότι η θεσμική οργάνωση της κάθε διαδικασίας είναι θέμα
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση άλλο το θεσμικό και άλλο το θεμιτό. Τόνισε ότι θα
πρέπει να γίνει επεξεργασία από τις διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Α.Π., εάν
οργανωτικά, πρακτικά είναι θεμιτή η διαδικασία. Καλό θα ήταν να υπάρχει
συγχρονισμός των ημερομηνιών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
Ιδρύματος με τις ημερομηνίες αποφοίτησης, και όχι κατά περίπτωση αξιολόγηση.
Ο κ. Γ. Τζόλας τάχθηκε υπέρ της επεξεργασίας τέτοιου είδους αιτήσεων από τις
διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος και όχι υπέρ νέας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Ο κ. Γ. Παπαθεοδώρου τόνισε ότι είναι καλύτερο να βγαίνει η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαφορετική περίοδο, όπως συμβαίνει και στα άλλα
πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Ο κ. Ι. Καλαβρουζιώτης επεσήμανε ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί η περίοδος των
αιτήσεων καθότι ήταν σχεδιασμένη βάσει διαδικασίας κληρώσεως.
Ο κ. Γ. Ανδρουλάκης είπε χαρακτηριστικά ότι “δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα,
συνεχίζοντας να δουλεύεις με τον ίδιο τρόπο” (Einstein). Αναφέρθηκε σε
γραφειοκρατική παραλυσία, στη ανάγκη ύπαρξης συμβουλών από ειδικούς
επαγγελματίες επί των επικείμενων αλλαγών. Έκανε αναφορά στο Ανοικτό παν/μιο
Καταλονίας που διαθέτοντας 500 υπαλλήλους, ανανεώνεται, έχει διαφορετική λογική
και νοοτροπία.
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι, κατόπιν συζητήσεως με τις ακαδημαϊκές δομές του
Ιδρύματος με συντονιστή τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
του Ιδρύματος, κ. Γ. Ανδρουλάκη, θα πρέπει να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση σε
επόμενη Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. υπό μορφή πρότασης που θα προβλέπει μία
εξειδικευμένη πρόσκληση κάλυψης τέτοιου είδους περιπτώσεων (π.χ. επικείμενης
λήψης πτυχίου), και ένα αριθμό τέτοιου είδους εισαχθέντων. Οι ακαδημαϊκές δομές
θα πρέπει να διασφαλίσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τέτοιου είδους
αλλαγές, να διασφαλίσουν σε κάθε περίπτωση την ακαδημαϊκή ποιότητα που
απαιτείται. Αναφερόμενος στον τρόπο εισαγωγής νέων φοιτητών στο Ίδρυμα
επεσήμανε ότι στο πλαίσιο της ανοικτότητας και της αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών, νέα πρότυπα αναφορικά με την εισαγωγή των φοιτητών καθίστανται
αναγκαία ούτως ώστε να διασφαλιστεί η σύγχρονη πορεία του Ιδρύματος, ο

εκσυγχρονισμός του σε κάθε τομέα π.χ. στη συγγραφή και παραγωγή του διδακτικού
υλικού.
Θέμα 2ο
1. Πρόταση για επικαιροποίηση - ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού του Ε.Α.Π..
Η κα Μ. Χατζηνικολάου ενημέρωσε το Σώμα για την από 25/11/2016 πρόταση

επικαιροποίησης και τη δημιουργία, προσφορά νέου εκπαιδευτικού υλικού για τις
ανάγκες των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π., και τη δημιουργία για το σκοπό
αυτό έργου διάρκειας 2 ετών με αυτοχρηματοδότηση από πόρους του Ε.Α.Π.. Τόνισε
δε, την ανάγκη αποστολής σχετικών προτάσεων από τις Κοσμητείες των Σχολών.
Σύμφωνα με την πρόταση, στην υλοποίηση του έργου θα μπορούν να συμμετέχουν
μέλη ΔΕΠ, μέλη ΣΕΠ των ΕΠΣ, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες των Σχολών
του Ε.Α.Π., εξωτερικοί συνεργάτες, μέλη από τις μονάδες του Ε.Α.Π. (π.χ. ΕΕΥΕΜ,
ΓΑΔΥ, Βιβλιοθήκη, Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων κτλ.). Η επιλογή
συμμετεχόντων θα μπορούσε να γίνει μετά από σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ή με απευθείας αναθέσεις για προγράμματα μικρής διάρκειας και
κόστους. Για την υλοποίηση του έργου, θα μπορούσαν να ορισθούν Συντονιστές
Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού (από μέλη ΔΕΠ σχολής, συντονιστές, εξωτερικούς
διευθυντές κτλ). Αναφορικά με τις υποδομές, προτείνεται η αξιοποίηση των
υφιστάμενων υποδομών του Ε.Α.Π. ή η δημιουργία νέων ή η αξιοποίηση ψηφιακών
υφιστάμενων υποδομών σε περίπτωση συνεργασίας π.χ. με το ΕΜΠ. Προτείνεται η
υλοποίηση του έργου σε τέσσερις φάσεις στη βάση εγκεκριμένων προδιαγραφών που
προσδιόρισε το ΕΕΥΕΜ με ισχύουσες αμοιβές ανά ιδιότητα συμμετέχοντα και
κατηγορία υλικού και με χρονική διάρκεια υλοποίησης τους 8 μήνες (για
συμπληρωματικό υλικό ή ώριμες συγγραφικές προτάσεις) για να είναι έτοιμο για τους
φοιτητές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους είτε με διάρκεια υλοποίησης έως και 20
μήνες ώστε να μπορεί να προσφερθεί στο μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος. Προτείνεται
ο ορισμός από την Διοικούσα Επιτροπή, Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου,
μέλους ΔΕΠ του Ε.Α.Π. με σχετική εμπειρία συνεπικουρούμενου από 2 συνεργάτες
για τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη και προβλέπεται η κατ’ έτος πίστωση
ποσού που θα εξασφαλίζει την ύπαρξη πόρων για διαρκή μέριμνα και υλοποίηση του
έργου.
Αναφορικά με τη συνεργασία του Ε.Α.Π. με το ΕΜΠ στο πλαίσιο του ΣΕΑΒ, για
υποβολή κοινής πρότασης χρηματοδότησης, μέσω ΕΣΠΑ, έργου που αφορά σε α)
Δημιουργία υπηρεσίας «Εκτύπωση κατά παραγγελία Ακαδημαϊκού Εκπαιδευτικού
Υλικού» και β) Ενίσχυση των Δράσεων παραγωγής νέου διδακτικού υλικού Ανοικτής
Πρόσβασης σε ηλεκτρονική μορφή, προτείνονται αντιστοίχως, για τα ως άνω α) και
β), τα εξής:
α) δυνατότητα «Εκτύπωση κατά παραγγελία Ακαδημαϊκού Εκπαιδευτικού Υλικού»
για φοιτητές που επιθυμούν έντυπη μορφή του ψηφιακού υλικού τους, με αποφυγή
χρονοβόρων διαδικασιών διαγωνισμών, εξοικονόμηση χρημάτων με εκτύπωση
ακριβούς πλήθους αντιτύπων του υλικού. Προτείνεται και η ανεξάρτητη προμήθεια
των μονάδων εκτύπωσης βιβλιοδεσίας κόστους 120.000€ για το σκοπό αυτό,
β) αξιοποίηση των «υποπροϊόντων» (ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και μεγάλη
βάση δεδομένων) του ΕΜΠ που ανέπτυξε για τους σκοπούς της οριζόντιας δράσης
«Κάλλιπος», στην υλοποίηση της παρούσας πρότασης συνεργασίας εξοικονομώντας
πόρους και χρόνο. Προτείνεται η συνεργασία με το ΕΜΠ, φορέα υλοποίησης του
έργου «Κάλλιπος», με σκοπό την προσέλκυση χρηματοδότησης από το ΥΠΕΠΘ
μέσω του ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού αλλά και

συμπληρωματικού υλικού που θα διατίθεται μέσω ειδικής πλατφόρμας της μορφής
«Κάλλιπος», υπό καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Επιπλέον δε τόνισε την ανάγκη για κατ’ έτος πρόβλεψη πίστωσης από πόρους του
ΕΑΠ για την επικαιροποίηση-ανάπτυξη υλικού των ΠΣ.
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στην πρόταση για επικαιροποίηση - ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού του Ε.Α.Π. ζήτησε να τοποθετηθούν τα μέλη ΔΕ επί του
θέματος.
Ο κ. Α. Λιοναράκης ζήτησε να διευκρινιστεί και να αποσαφηνιστεί η εμπλοκή και ο
ρόλος του κάθε εμπλεκομένου με το έργο καθώς επίσης να ξεκαθαριστεί ποια σημεία
της εισηγήσεως αποτελούν συνεργασίες με άλλα παν/μια, ποια όχι. Αναφέρθηκε σε
βελτιώσεις επί της προτάσεως που είναι απαραίτητο να γίνουν. Επεσήμανε ως
απαραίτητο, τον ρόλο των Μ.Ε.Α. που έκριναν το διδακτικό υλικό.
Η κα Μ. Χατζηνικολάου ανέφερε ότι πρόκειται για ενδεικτική πρόταση όπου
περιγράφονται οι δομές, χωρίς ονόματα και έχουν συμπεριληφθεί οι Μ.Ε.Α.. Η
συνεργασία με το ΕΜΠ δεν είναι απαραίτητη, αποτελεί μία προαιρετική επιλογή.
Ο κ. Ι. Καλαβρουζιώτης ανέφερε ότι αποτελεί καλή περίπτωση και θα πρέπει να
υλοποιηθεί λόγω παλαιότητας και απαρχαίωσης υλικού. Λόγω φθοράς αρκετών ΠΣ,
καλό είναι η εμπεριστατωμένη πρόταση της κα Μ. Χατζηνικολάου να υλοποιηθεί σε
πρώτη φάση με έναν πιο απλό τρόπο, δηλ. αναμόρφωση διδακτικού υλικού.
Ο κ. Α. Μιχιώτης επισήμανε την ανάγκη μόνιμης στρατηγικής στο θέμα της
επικαιροποίησης-ανάπτυξης των συγγραμμάτων του Ε.Α.Π., ακόμα και με
αυτοχρηματοδότηση αν δεν υπάρχει εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης,
προκειμένου να διασφαλίζεται σύγχρονο και ποιοτικό διδακτικό υλικό στις ΘΕ και τα
ΠΣ του Ε.Α.Π.. Σε μία τέτοια κατεύθυνση θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο
πλαίσιο, που να αξιοποιεί, όπως προτείνει και η κα Χατζηνικολάου, πρωτίστως το
ακαδημαϊκό προσωπικό του Ε.Α.Π..
Ο κ. Γ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι πρόκειται για μία συγκροτημένη πρόταση, ένα
θετικό βήμα και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ύπαρξης τέτοιου είδους
προτάσεων. Πρότεινε να ξεκινήσει ως αυτοχρηματοδοτούμενο έργο στο Ε.Α.Π. με
επιστημονική υπεύθυνη την κα Μ. Χατζηνικολάου. Έθεσε ως προαπαιτούμενο τη
συμφωνία αρχικά σε στρατηγικής σημασίας θέματα και τη μετέπειτα υλοποίηση των
προτάσεων (π.χ. εξαμηνιαίες ή ετήσιες ΘΕ;, σχέση ψηφιακότητας ΠΣ με το Δ.Υ., σε
ποια κατεύθυνση οδεύουμε; 6μηνιαία διάρθρωση και ψηφιακότητα;). Ανέφερε ότι
μόνο το Ε.Α.Π. παρέχει ετήσιες ΘΕ ενώ τα άλλα παν/μια λειτουργούν με εξάμηνα.
Θα πρέπει τα ΠΣ του Ε.Α.Π. να είναι αναγνωρίσιμα και αναγνώσιμα από όλους π.χ.
το ΔΠΜ δεν περιλαμβάνει στο Διδακτικό Υλικό εικονογράφηση κτλ., δεν
ανταποκρίνεται στη σύγχρονη τεχνολογική πραγματικότητα και σε διδακτικό υλικό
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τόνισε ότι ο προϋπολογισμός που προτείνεται στην
εισήγηση είναι ανεδαφικός, να επαναξιολογηθεί.
Ο κ. Α. Λιοναράκης τόνισε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ο στρατηγικός
προσανατολισμός του Ε.Α.Π. πριν οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος. Να γίνει
αναλυτικότερη περιγραφή των απαιτούμενων στοιχείων της πρότασης, να ορισθούν
οι προϋποθέσεις-παραδοχές πριν την υλοποίηση αυτής σε project.
Η κα Μ. Χατζηνικολάου ανέφερε ότι η αναγκαιότητα της επικαιροποίησης του
υλικού επισημαίνεται εδώ και χρόνια τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους
φοιτητές αλλά και καταγράφεται στις αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ. Θεωρεί ότι θα πρέπει
να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση. Η συγκεκριμένη πρόταση της αποτελεί ένα γενικό
πλαίσιο, περιγράφονται οι ρόλοι και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, δίνονται

οι μορφές του υλικού με ενδεικτικό κόστος και ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με
διαδικασίες και παραδοτέα.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι βάσει όλων των τοποθετήσεων, είναι επιτακτική ανάγκη
αλλαγής του Ε.Α.Π. σε ότι αφορά το Δ.Υ.. Απτά καθημερινά δείγματα,
απαιτούμενης, στρατηγικής ανανέωσης του Ε.Α.Π.. Αποτελεί καλή πρόταση, βάση
εκκίνησης και θα πρέπει να βρεθεί η καλύτερη λύση. Οι 2 συνδυαστικές
προϋποθέσεις (ψηφιακότητα + 6μηνιαίες ΘΕ) θα πρέπει να αποτελέσουν την βάση
της συζήτησης.
Η κα Χατζηνικολάου ανέφερε ότι δεδομένου ότι η ανάπτυξη του υλικού αφορά τα
διδακτικά αντικείμενα μιας ΘΕ, θεωρεί ότι δεν εξαρτάται από τη διάρκεια της ΘΕ
(6μηνη ή ετήσια) ενώ έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος προσφοράς του εκπαιδευτικού
υλικού.
Η Δ.Ε. κατόπιν εκτενούς συζήτησης επί της πρότασης, αποφάσισε:
1. να ορίσει την κ Χατζηνικολάου επιστημονική
«επικαιροποίηση- ανάπτυξη διδακτικού υλικού του ΕΑΠ».

υπεύθυνη

του

έργου

2. τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής με επικεφαλής την καθηγήτρια Μ.
Χατζηνικολάου και μέλη τους καθηγητές κ. Α. Μιχιώτη, κ. Α. Λιοναράκη,
επικουρούμενη από δύο (2) συνεργάτες, που θα προταθούν από τη κ. Χατζηνικολάου.
3. την επαναφορά του θέματος προς συζήτηση σε επόμενη Συνεδρίαση της Δ.Ε.
κατόπιν άμεσης σχετικής προτάσεως που θα προκύψει από τη συνεργασία της
συντονιστικής επιτροπής με τις ακαδημαϊκές δομές του Ιδρύματος, βασιζόμενη στην
οργάνωση του Ε.Α.Π. πρωτίστως σε εξαμηνιαίες ΘΕ και στην ψηφιακότητα.
4. την προσαρμογή του κόστους, με τμηματική αποδέσμευση ποσού κάθε φορά,
χωρίς αναμονή χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα.
5. τον επανασχεδιασμό του ΕΕΥΕΜ βάσει του νέου στρατηγικού προσανατολισμού
του Ε.Α.Π..
Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης της Δ.Ε. από την συντονιστική
επιτροπή περί των εξελίξεων.
2. Ορισμός Συντονιστή και ανάθεση Τμήματος στη Θεματική Ενότητα ΠΛΗ42.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. ΤΠ 38/10-01-2017 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
αναφορικά με τον ορισμό Συντονιστή στη θεματική Ενότητα ΠΛΗ42 «Ειδικά
Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού»,
β) την απόφαση που ελήφθη στην 307η /20-07-2016 Συνεδρίασή της, αναφορικά με
τη μετάκληση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας κ. Μ. Ξένου στο Πανεπιστήμιο Πατρών,
γ) το με αρ. πρωτ. Τ.Π.:6423/16-12-2016 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών
σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων του κ. Μ. Ξένου στην Πολυτεχνική Σχολή του
εν λόγω Πανεπιστημίου, λόγω της μετάκλησής του
δ) την απόφαση που ελήφθη στην 321η/20-12-2016 Συνεδρίασή της, σύμφωνα με την
οποία αποφασίσθηκε η αντικατάσταση του κ. Μ. Ξένου ως μέλους Σ.Ε.Π. και

Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ42, με βάση τους πίνακες υποψηφίων
μελών Σ.Ε.Π. που τηρεί το Τμήμα Προσωπικού
ε) το άρθρο 10 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του «…..Η Δ.Ε. είναι αρμόδια
για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π., που ορίζονται ταυτόχρονα και Διευθυντές
Προγραμμάτων Σπουδών ή Συντονιστές Θ.Ε. στις οποίες δεν έχει εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π.
του Ε.Α.Π…..» και
στ) τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων μελών ΣΕΠ ακ. έτους 2016-2017
αποφάσισε όπως ορισθεί Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ42 «Ειδικά
Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού» ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πατρών κ. Νικόλαος Τσέλιος.
Επιπροσθέτως επισημάνθηκε ότι η Διοικούσα Επιτροπή προβληματίζεται σχετικά με
τη μελλοντική συνεργασία με παλαιά μέλη Δ.Ε.Π..

Στο σημείο αυτό, ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. Α. Μιχιώτης
επεσήμανε ότι το απερχόμενο μέλλος Δ.Ε.Π. θεσμικά δεν μπορεί να έχει σχέση με το
Ίδρυμα. Ανέφερε ότι η επιλογή μετακίνησής του σε άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
δεν πρέπει να συνδέεται θεσμικά με το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας του ή μη
σε νέες διαδικασίες
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να συζητηθεί το υποθέμα 7 των
Διοικητικών Θεμάτων. Το Σώμα συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του
Προέδρου.
Θέμα 3ο
7. Προκήρυξη μιας νέας θέσης μέλους Δ.Ε.Π.
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκης
έθεσε στο Σώμα το θέμα της προκήρυξη μίας νέας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη Σχολή
Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Όπως αναφέρεται και στην με αρ. πρωτ. 92/11-01-2017 εισήγησή του μετά την
κατανομή των 500 πρώτων νέων θέσεων μελών ΔΕΠ από το Υπουργείο Παιδείας το
2016 (υπ΄αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-02-2016 & Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-022016 έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), το ΕΑΠ έλαβε μόνο μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. και η
Δ.Ε.πρότεινε να διατεθεί στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών (απόφαση της υπ΄ αριθμ.
295ης/21-03-2016 Συνεδρίασης της).
Το γνωστικό αντικείμενο που προτάθηκε από τη Σ.Ε.Τ. και αντιστοιχεί στη Θεματική
Ενότητα «Ήχος και Τέχνες» (ΑΣΠ50) είναι «Ακουστικός Σχεδιασμός με εφαρμογή
στην Τέχνη και Την Τεχνολογία Ήχου».
Εν συνεχεία και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συζητήθηκαν στην Ημερίδα της Σχολής
Εφαρμοσμένων Τεχνών, που διοργανώθηκε στο Παράρτημα του Ε.Α.Π. στην Αθήνα
την 01-12-2016, αναφορικά με τη χαμηλή ζήτηση από υποψήφιους φοιτητές του
ΜΠΣ «Ακουστικός σχεδιασμός και ψηφιακός ήχος» (ΑΣΠ) κατά την πρόσκληση
ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε την
αναθεώρηση της ανωτέρω απόφασης και την εξέταση κατανομής της θέσης σε άλλη
Σχολή ή και σε άλλο Πρόγραμμα Σπουδών.

Πραγματοποιήθηκε μια ενδελεχής και εκτεταμένη συζήτηση επί του θέματος από τα
μέλη της Δ.Ε. και εκφράστηκαν ποικίλες απόψεις. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους
στόχους και τη στρατηγική της Σχολής, στον προσανατολισμό και την τοποθέτησή
της σε ένα ευρύτερο πεδίο προσδιορισμού της επιστήμης της καθώς και στην
ουσιαστική δουλειά που παρέχει ένα μέλος Δ.Ε.Π. τόσο σε διδακτικό όσο και σε
ερευνητικό επίπεδο αλλά και στρατηγικό/ επιτελικό επίπεδο.
Λαμβάνοντας υπόψη όλη την ανωτέρω συζήτηση, η Δ.Ε. αποφάσισε τη διατήρηση
της θέσης σε εκκρεμότητα και την επαναφορά του θέματος προς συζήτηση σε νέα
Συνεδρίαση.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. Α. Μιχιώτης επεσήμανε την
ανάγκη η Διοίκηση να συζητήσει με τη ΣΕΤ για το νέο αντικείμενο στο οποίο θέλει η
Σχολή να προκηρυχθεί η θέση, καθώς είναι η μόνη Σχολή που δεν έχει ακόμα
συγκροτηθεί σε Κοσμητεία. Στο βαθμό που υπάρχει σκέψη, όπως διατυπώθηκε από
τον Πρόεδρο της ΔΕ του Ε.Α.Π. και Κοσμητεύοντα της ΣΕΤ για ενοποίηση της
Σχολής αυτής με άλλη, το θέμα της κατανομής της θέσης αυτής θα πρέπει να
«παγώσει», να προηγηθεί συζήτηση με τα μέλη ΔΕΠ της ΣΕΤ για το μέλλον τα δικό
τους και της Σχολής και ακολούθως η κατανομή να γίνει με βάση αντικειμενικά και
ενιαία κριτήρια, όπως ο αριθμός των μελών ΔΕΠ, ο αριθμός των ΠΣ και η
αποδοτικότητα αυτών, ο αριθμός των φοιτητών, τα υπό σχεδιασμό ή τρέχοντα νέα ΠΣ
κλπ. Σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να παρθεί απόφαση ανακατανομής της θέσης και
γενικότερα της όποιας θέσης ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο, χωρίς να τεκμηριώνεται η
αναγκαιότητα που την υπαγορεύει.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να συνεχιστεί η Συνεδρίαση με τη συζήτηση του υποθέματος
16 των Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Το Σώμα συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του
Προέδρου.
Θέμα 2ο
16. Σύσταση Επιτροπής Βιοηθικής του Ιδρύματος.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. 28/11-01-2017 εισήγηση του Αντιπροέδρου Οικονομικού
Προγραμματισμού και Υποδομών κ. Χρ. Κροντηρά σχετικά με την ανάγκη
συγκρότησης Επιτροπής Βιοηθικής στο Ε.Α.Π. για πρώτη φορά, όπως επιβάλλεται
από το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο,
β) τα προτεινόμενα μέλη για τη σύσταση της Επιτροπής, που αναφέρονται στην
ανωτέρω εισήγηση του κ. Κροντηρά,
αποφάσισε μετά από εκτενή συζήτηση:
1. τη συγκρότηση Επιτροπής Βιοηθικής στο Ε.Α.Π.,
2. όπως κάνει δεκτή την πρόταση του Αντιπροέδρου κ. Χρ. Κροντηρά αναφορικά με
τα μέλη που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Βιοηθικής θα αποτελείται από Τακτικά και
Αναπληρωματικά μέλη ως ακολούθως:
Τακτικά Μέλη:



Ανθόπουλος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών, ως Πρόεδρος



Αγόρας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών, ως μέλος,



Σγουρού Αργυρώ, Επίκουρος Καθηγήτρια της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας, ως μέλος,



Παληός Ζαχαρίας, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών, ως μέλος,



Βλαχάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών, ως μέλος.

Αναπληρωματικά Μέλη:


Πετρογιάννης Κωνσταντίνος, Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών,



Μπουρίκας Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας



Τσούμας Χρήστος,
Επιστημών,



Λέισος Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας.

Επίκουρος

Καθηγητής

της

Σχολής

Κοινωνικών

Γραμματέας της ως άνω Επιτροπής, ορίστηκε η κ. Σταματία – Ειρήνη Σπηλιοπούλου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν τα Οικονομικά Θέματα. Το Σώμα
συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε από τη Συνεδρίαση το τακτικό μέλος της Δ.Ε. κ. Μ. Χ.
Χατζηιωάννου.
Θέμα 4ο
1. Έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Συνδρομές Βάσεων Δεδομένων και
Έντυπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. ΤΟ:47/1/09-01-2017 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με έγκριση κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο
«Συνδρομές Βάσεων Δεδομένων και Έντυπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις
ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Συνδρομές Βάσεων Δεδομένων και Έντυπων
και Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου» (Διακήρυξης: 26/2016), του ΕΑΠ), μετά την αποσφράγιση
και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το από 23-12-2016
Πρακτικό, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 23-12-2016

Πρακτικό
Της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 της
Συνεδρίασής της σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των
ορίων) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/2016 Διακήρυξη για «Συνδρομές Βάσεων
Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου», που εγκρίθηκε κατά την 315/10-10-2016 συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. η οποία αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο στις 25
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή. Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης
διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 29404, η
δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη
διακήρυξη, η 19η/12/2016

και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των

προσφορών ορίσθηκε η 23η/12/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Πάτρα, σήμερα την 23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.00 π.μ., συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, Κτίριο Β, Αίθουσα Β -13, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, η
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 σχετικά με τη συνεδρίαση για
τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για «Συνδρομές Βάσεων
Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 26/2016 Διακήρυξης, που ορίστηκε στην υπ’
αριθμ. 284/23-11-2015 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π
αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1. Λέισο Αντώνιο, Επίκουρο Καθηγητή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Αποστολάκη Λυδία,
Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως Μέλος της Επιτροπής

και 3. Κοντογεωργακοπούλου Μαρία, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 29404
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:
1.

ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.

THOMSON

REUTERS

ΕΛΛΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
3.

ICAP

GROUP

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο 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 συμμετοχής –
Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Επισημαίνεται

ότι

οι

υποφάκελοι

«Οικονομικές

Προσφορές»

δεν

αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε
ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους
μοναδικούς α/α συστήματος:

1. ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΗΣ

ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

με

α/α

συστήματος 46768,
2. THOMSON REUTERS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, με α/α συστήματος
47609,
3. ICAP

GROUP

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, με α/α συστήματος 47654.
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 26/2016 διακήρυξη.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των φακέλων των εντύπων
προσφορών κατ’ αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με την ως άνω αρίθμηση, στη
συνέχεια δε ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους
επί των φακέλων και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας άρχισε την
αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής κάθε μιας από τις ως άνω εταιρείες με την
σειρά που αυτές αναφέρονται.Με το άνοιγμα του φακέλου συμμετοχής κάθε εταιρείας ο Πρόεδρος και τα Μέλη
της Επιτροπής κατ΄ αρχάς αρίθμησαν και μονόγραψαν εξωτερικά κατά σειρά τους
φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και
ακολούθησε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής –
τεχνικής προσφοράς κάθε συμμετέχοντα και ο έλεγχός τους σε σύγκριση με την
ηλεκτρονική υποβολή τους.Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής μονόγραψαν τα δικαιολογητικά και
στη συνέχεια προέβησαν στον κατ΄ αρχήν έλεγχο εκάστης εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής και στη συνέχεια των αντίστοιχων αναγκαίων δικαιολογητικών
συμμετοχής - τεχνικών προσφορών.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών βρέθηκαν όλα σε πλήρη τάξη.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής και
λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα
να εισηγηθούν στη Δ.Ε. του ΕΑΠ την αποδοχή των προσφορών κατά το παρόν
στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
των ακόλουθων εταιρειών:
1. ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.

THOMSON

REUTERS

ΕΛΛΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
3.

ICAP

GROUP

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Στο σημείο αυτό μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της
Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Μέλος

Μαρία Κοντογεωργακοπούλου

2. Έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Ανάδειξη αναδόχων- συνεργείων για α)
την καθαριότητα, β) τη μυοκτονία/ απεντόμωση και γ) τις υπηρεσίες υγιεινής
των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της τη με αρ. πρωτ. ΤΟ:47/2/09-01-2017 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, σχετικά με την έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο

«Ανάδειξη αναδόχων- συνεργείων για α) την καθαριότητα, β) τη μυοκτονία/
απεντόμωση και γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων
και μισθωμένων) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών,
ενέκρινε την κατακύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Ανάδειξη αναδόχων- συνεργείων για α) την
καθαριότητα, β) τη μυοκτονία/ απεντόμωση και γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των
κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, (Διακήρυξη: 25/2016
του ΕΑΠ), σύμφωνα με το από 20-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του
εν λόγω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 20-12-2016

Πρακτικό
Της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 της
Συνεδρίασής της σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των
ορίων) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2016 Διακήρυξη, για την «Ανάδειξη
αναδόχων- συνεργείων για την α) καθαριότητα, β) την μυοκτονία/ απεντόμωση και
γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και
μισθωμένων) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», που εγκρίθηκε κατά την
315η/10-10-2016 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. η οποία
αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο στις 18 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό (α/α)
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 29405, η δε καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 14/12/2016 και
ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 20η/12/2016
και ώρα 10.00 π.μ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Πάτρα, σήμερα την 20η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
π.μ., συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

Κτίριο Β, Αίθουσα Β -13, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, η Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 σχετικά με τη συνεδρίαση για τον
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «για την ανάδειξη αναδόχωνσυνεργείων για την α) καθαριότητα, β) την μυοκτονία/ απεντόμωση και γ) τις
υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων)
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 10/2016
Διακήρυξης, που ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 284/23-11-2015 συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1. Λέισο Αντώνιο,
Επίκουρο Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος της
Επιτροπής, 2. Αποστολάκη Λυδία, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, και 3. Μπούσια Μαίρη, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, ως Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής σε αντικατάσταση της
Κοντογεωργακοπούλου Μαρία, που απουσίαζε δικαιολογημένα Υπάλληλο ΙΔΑΧ
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 29405
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
συμμετέχοντες:

4. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.
5. ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
6. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΛΚΥΩΝ
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
9. ΝΗΡΙΗΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
10. ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΟΕ
12. ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της υποβολής των έντυπων
προσφορών. Κατά τον έλεγχο διαπίστωσε ότι δεν έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 25/2016 διακήρυξης, σε έντυπη μορφή τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά και κυρίως το πρωτότυπο της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της
εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι
ΦΩΤΙΟΣ ΟΕ» η οποία υπέβαλλε την προσφορά της μόνο ηλεκτρονικά. Στο σημείο

αυτό η επιτροπή του διαγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη της
συμμετοχής της συγκεκριμένης εταιρείας, την μη ηλεκτρονική αποσφράγιση της
προσφοράς της και τον αποκλεισμό της από την διαγωνιστική διαδικασία.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο 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 συμμετοχής –
Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Επισημαίνεται

ότι

οι

υποφάκελοι

«Οικονομικές

Προσφορές»

δεν

αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε
ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους
μοναδικούς α/α συστήματος:
1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. με
α/α συστήματος 46316
2. ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με α/α συστήματος 47249
3. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με α/α συστήματος 46873
4. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ με α/α συστήματος 47207
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με α/α συστήματος 47204
6. ΝΗΡΙΗΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με α/α συστήματος 47449
7. ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με α/α συστήματος 47588
8. ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ε.Π.Ε. με α/α συστήματος 47526
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 25/2016 διακήρυξη.

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των φακέλων των εντύπων
προσφορών κατ’ αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με την ως άνω αρίθμηση, στη
συνέχεια δε ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους
επί των φακέλων και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας άρχισε την
αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής κάθε μιας από τις ως άνω εταιρείες με την
σειρά που αυτές αναφέρονται.Με το άνοιγμα του φακέλου συμμετοχής κάθε εταιρείας ο Πρόεδρος και τα Μέλη
της Επιτροπής κατ΄ αρχάς αρίθμησαν και μονόγραψαν εξωτερικά κατά σειρά τους
φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και
ακολούθησε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής –
τεχνικής προσφοράς κάθε συμμετέχοντα και ο έλεγχός τους σε σύγκριση με την
ηλεκτρονική υποβολή τους.Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής μονόγραψαν τα δικαιολογητικά και
στη συνέχεια προέβησαν στον κατ΄ αρχήν έλεγχο εκάστης εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής και στη συνέχεια των αντίστοιχων αναγκαίων δικαιολογητικών.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών η Επιτροπή
αποφάσισε να αποστείλει έγγραφο για την παροχή διευκρινήσεων προς την εταιρεία
«ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» ως προς τα οποία υφίστατο, κατά την γνώμη της
ασάφεια και έπρεπε να συμπληρωθούν ή διευκρινισθούν τα νομίμως κατατεθέντα
δικαιολογητικά.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της, η οποία θα
επαναληφθεί σε ώρα και ημέρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος αυτής μετά από σχετική
πρόσκλησή του προς τα μέλη.
Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Αναπλ. Μέλος

Μαίρη Μπούσια

Κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της Επιτροπής στις 10
Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. και αφού διαπιστώθηκε η παρουσία των
ακόλουθων τριών μελών της Επιτροπής: α) Λέισου Αντωνίου, Προέδρου, β)
Αποστολάκη Λυδίας, Τακτικού Μέλους και γ) Μπούσια Μαίρης, Αναπληρωματικού
Μέλους, άρχισε η συνεδρίαση.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών η Επιτροπή
διαπίστωσε τα ακόλουθα:
Α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ» έχει υποβάλει την δήλωση (υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8
του Ν.1599/86) του άρθρου 5.1.(2) της υπ’ αριθμ. 25/2016 Διακήρυξης χωρίς να
φέρει ψηφιακή υπογραφή και
Β) Η κ. «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ» έχει υποβάλει την Δήλωση
(υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86) του άρθρου 5.1.(2)
και την Δήλωση (υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86)
του άρθρου 5.1.(10).α) της υπ’ αριθμ. 25/2016 Διακήρυξης με διαφορετικό
περιεχόμενο από ότι ορίζει η ως άνω διακήρυξη.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής και
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διευκρινήσεις που απέστειλε η
εταιρεία «ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΤΟ-41/09-01-2017
έγγραφο της, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να εισηγηθούν στη Δ.Ε.
του ΕΑΠ τα ακόλουθα:
Α) την απόρριψη των προσφορών α) της εταιρείας με της επωνυμία
«ΑΛΚΥΩΝ

ΕΛΛΑΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΠΕ»

και

β)

της

κ.

«ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ» και
Β) τη συνέχιση της διαδικασίας κάνοντας αποδεκτές για το στάδιο της
αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, τις προσφορές των
ακόλουθων εταιρειών:
1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.
2. ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
3. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΝΗΡΙΗΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
5. ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Π.Ε.

Στο σημείο αυτό μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Αναπλ. Μέλος

Μαίρη Μπούσια

3. Έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού με
τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του εκτυπωτικού
κέντρου του Ε.Α.Π.» μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της τη με αρ. πρωτ. ΤΟ:47/3/09-01-2017 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, σχετικά με την έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού
μηχανήματος για τις ανάγκες του εκτυπωτικού κέντρου του Ε.Α.Π.», μετά την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών,
ενέκρινε την κατακύρωσης του αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του εκτυπωτικού κέντρου του
Ε.Α.Π.» (Διακήρυξη: 27/2016 του ΕΑΠ), σύμφωνα με το από 20-12-2016 Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω Συνοπτικού Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως
ακολούθως:

Πάτρα 20-12-2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2016 σχετικά με τη
συνεδρίαση για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια φωτοτυπικού
μηχανήματος για τις ανάγκες του εκτυπωτικού κέντρου του Ε.Α.Π.», βάσει της υπ’
αριθμ. 27/2016 Διακήρυξης.

Στην Πάτρα σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30
π.μ. συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος
2016 σχετικά με τη συνεδρίαση για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την
«Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του εκτυπωτικού κέντρου
του Ε.Α.Π.», βάσει της υπ’ αριθμ. 27/2016 Διακήρυξης, που ορίστηκε με απόφαση

στην υπ’ αριθμ. 284/23-11-2015 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π
αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1. Λέισο Αντώνιο, Επίκουρο Καθηγητή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Αποστολάκη Λυδία,
Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής
και 3. Μπούσια Μαίρη, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
ως

Αναπληρωματικό

Μέλος

της

Επιτροπής

σε

αντικατάσταση

της

κας

Κοντογεωργακοπούλου Μαρίας που απουσίαζε δικαιολογημένα.
Στο διαγωνισμό προσήλθαν στο Γραφείο Προμηθειών και κατέθεσαν
προσφορά, ως τις 09:00 πμ ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, οι παρακάτω
1. Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ
3. ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Η Επιτροπή συγκλήθηκε σε ανοικτή συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε στις
10:30 π.μ. Κατά την έναρξη της διαδικασίας προσήλθαν οι εκπρόσωποι των
παρακάτω εταιρειών:
1. Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και .
2. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ
3. ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
H Επιτροπή καταρχήν προέβη σε αρίθμηση των φακέλων κατ’ αύξοντα
αριθμό, σύμφωνα με την πιο πάνω αρίθμηση, στη συνέχεια δε ο Πρόεδρος και τα
Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των φακέλων.Στη συνέχεια άρχισε η αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής κάθε μιας από
τις πιο πάνω εταιρείες με την σειρά που αυτές αναφέρονται.- Με το άνοιγμα του
φακέλου συμμετοχής κάθε εταιρείας ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής κατ΄
αρχάς αρίθμησαν και έθεσαν την μονογραφή τους εξωτερικά κατά σειρά στους
φακέλους των δικαιολογητικών, στους φακέλους των τεχνικών προσφορών και τέλος
στους φακέλους των οικονομικών προσφορών.- Στη συνέχεια οι φάκελοι με τις
οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων φυλάχθηκαν μέχρι το επόμενο στάδιο
της διαδικασίας και στη συνέχεια ακολούθησε η αποσφράγιση των φακέλων των
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών κάθε συμμετέχοντα.- Ο Πρόεδρος και
τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τη μονογραφή τους στα δικαιολογητικά και στη
συνέχεια προέβησαν στον έλεγχο των αντίστοιχων αναγκαίων δικαιολογητικών.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της, η οποία θα
επαναληφθεί σε ώρα και ημέρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος αυτής μετά από σχετική
πρόσκλησή του προς τα μέλη.
Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Αν. Μέλος

Αντώνιος Λέισος

Λυδία Αποστολάκη

Μαίρη Μπούσια

Κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της Επιτροπής στις 12
Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. και αφού διαπιστώθηκε η παρουσία των
ακόλουθων τριών μελών της Επιτροπής: α) Λέισου Αντωνίου, Προέδρου, β)
Αποστολάκη Λυδίας, Τακτικού Μέλους και γ) Μπούσια Μαίρης, Αναπληρωματικού
Μέλους, και η απαρτία αυτής, άρχισε η συνεδρίαση.
Έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λέισος Αντώνιος και
ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα υπομνήματα που κατέθεσε η εταιρεία
ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ήτοι τα υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΤΟ-4256/2212-2016 και ΤΟ-81/11-01-2017.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
α) Η συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» έχει επισυνάψει στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής την
οικονομική προσφορά γεγονός που αντιβαίνει το άρθρο 9 της υπ΄αριθμ. 27/2016
διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο «Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ταυτοχρόνως,
στον ως άνω φάκελο δεν είχε συμπεριληφθεί κανένα από τα δικαιολογητικά όπως
ορίζονται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 27/2016 διακήρυξης.
β)

Η

συμμετέχουσα

εταιρεία

με

την

επωνυμία

«ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ

ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ» έχει προσκομίσει πιστοποιητικά ISO 9001:2008 &
14001:2004 του κατασκευαστικού οίκου του προς προμήθεια μηχανήματος και
πιστοποιητικό CE τα οποία είναι στην αγγλική γλώσσα γεγονός που αντιβαίνει το
άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 27/2016 σύμφωνα με το οποίο «Τα έγγραφα της προσφοράς
και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία, που είναι δυνατό να
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική

γλώσσα», ενώ δεν συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Επιπλέον έχει προσκομίσει βεβαίωση συνεργασίας από την εταιρεία
ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού χωρίς όμως να προκύπτει ότι συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων (μονάδα τήξης, μονάδα μεταφοράς χαρτιού και άλλα) καθώς
και των αναλωσίμων αυτών (δοχεία γραφίτη, δοχεία υπολειμμάτων γραφίτη και
άλλα) σύμφωνα με την υποχρεωτική απαίτηση 1.7 του πίνακα τεχνικής προσφοράς
του Παραρτήματος Α της υπ΄αριθμ. 27/2016 διακήρυξης. Επίσης δεν προσκόμισε
βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις στο
εδάφιο «β» της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης 181504
(ΦΕΚ 2454/09.08.2016).
γ)

Η

συμμετέχουσα

εταιρεία

με

την

επωνυμία

«ΑΦΟΙ

ΔΟΞΙΑΔΗ

ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» έχει προσκομίσει πιστοποιητικά ISO 9001:2008 &
14001:2004 του κατασκευαστικού οίκου του προς προμήθεια μηχανήματος και
πιστοποιητικό CE τα οποία είναι στην αγγλική γλώσσα γεγονός που αντιβαίνει το
άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 27/2016 σύμφωνα με το οποίο «Τα έγγραφα της προσφοράς
και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία, που είναι δυνατό να
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα», ενώ δεν συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Επίσης έχει προσκομίσει βεβαιώσεις του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
και του συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων Ανακύκλωση Συσκευών
Α.Ε. από τις οποίες δεν προκύπτει η κάλυψη του όρου 1.7 του πίνακα τεχνικής
προσφοράς του Παραρτήματος Α της υπ΄αριθμ. 27/2016 διακήρυξης καθώς το
σύστημα ανακύκλωσης «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» δεν ανακυκλώνει μέρη
εξοπλισμού αν δεν φέρουν ηλεκτρονικό κύκλωμα και τα συγκεκριμένα δοχεία του
προσφερόμενου εξοπλισμού δεν φέρουν ηλεκτρονικό κύκλωμα.

Κατόπιν τούτων και μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Διενέργειας
και Αξιολόγησης των Προσφορών του Διαγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη και τις
σχετικές διατάξεις, αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι: την απόρριψη των προσφορών
των εταιρειών:
Α) την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών

1. Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
2. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ
3. ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Β) Την ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση
των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
Στο σημείο αυτό. μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Λέισος
Μπούσια

Το Μέλος

Λυδία Αποστολάκη

Το Αν. Μέλος

Μαίρη

4. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Αθήνας για τη στέγαση
δομών του Παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. ΤΟ:47/4/09-01-2017 εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, σχετικά με την έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση κτιρίου
στον Δήμο της Αθήνας για τη στέγαση δομών του Παραρτήματος του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου»,
ενέκρινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου στο Δήμο της Αθήνας για τη στέγαση δομών
του Παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, (Διακήρυξη: 24/2016
του ΕΑΠ), σύμφωνα με το από 14-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του
εν λόγω Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα, 14-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού: «Μίσθωση
κτιρίου στον Δήμο της Αθήνας για τη στέγαση δομών του Παραρτήματος του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
Στις 14 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάροδος Αριστοτέλους 18,
συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο

«Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Αθήνας για τη στέγαση δομών του Παραρτήματος του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου». Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με απόφαση που
ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 316η/19-10-2016 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Ε.Α.Π., προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 24/2016 Διακήρυξη που δημοσιεύθηκε στις
18 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στις 18 και 19 Νοεμβρίου, ημέρα
Παρασκευή και Σάββατο στον Ελληνικό Τύπο. Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ.
1) Τζόλα Γρηγόριο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών του ΕΑΠ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2) Μπούσιο Γεώργιο,
Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων του
ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής και 3) Ζαφειροπούλου Ανδριανή, Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό κατατέθηκε εμπρόθεσμα μία προσφορά από την κ.
ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΟ-4093/13-12-2016

βεβαίωση παραλαβής.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε ανοικτή συνεδρίαση αρχικά για τον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της ως άνω (μοναδικής) προσφοράς.
Στις 10:00 π.μ. ανοίχθηκε και ελέγχθηκε ο σφραγισμένος φάκελος της
προσφοράς. Ο φάκελος μοναδικής προσφοράς της κ. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
περιείχε τα κάτωθι:
α) Τεχνική Περιγραφή του ακινήτου και φωτογραφίες των όψεων του κτιρίου,
β) Σχέδια κατόψεων και όψεων του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου,
γ) Οικοδομική Άδεια και έγγραφα που αποδεικνύουν την χρήση του ακινήτου,
δ) Βεβαίωση χρήσεων γης από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο,
ε) Σχέδια στα οποία αναγράφεται η ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου σε τετραγωνικά
μέτρα,
στ) Βεβαίωση μηχανικού για τη στατική επάρκεια του προσφερόμενου προς
μίσθωση ακινήτου,
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αυτό δεν έχει υποστεί από τότε
που κατασκευάστηκε βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά,
η) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 σχετικά με την μελέτη πυρασφάλειας,
θ) Το ζητούμενο μίσθωμα, κατά μήνα,
ι) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την προσκόμιση Πιστοποιητικού Ενεργειακή
Απόδοσης,
ια) Εγγυητική επιστολή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 4, της υπ’ αρ. 24 διακήρυξης,

ιβ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
ιγ) Αποδεικτικά κυριότητας ακινήτου
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν υπεβλήθη ουδεμία ένσταση.
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει έγγραφο για την παροχή διευκρινήσεων
σχετικά με τα ως άνω έγγραφα και όρισε ως ημέρα επιτόπιας επίσκεψης στο
προσφερόμενο οίκημα την 15η Δεκεμβρίου (10:00 π.μ.).
Στο σημείο αυτό, αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της, η οποία θα
επαναληφθεί σε ώρα και ημέρα που θα ορίσει ο Πρόεδρος αυτής μετά από σχετική
πρόσκλησή του προς τα μέλη, προκειμένου να συντάξει σχετική Εισηγητική Έκθεση.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τζόλας Γρηγόριος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Μπούσιος Γεώργιος

Ζαφειροπούλου Ανδριανή
Πάτρα, 10-01-2017

Εισηγητική Έκθεση
της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού:
«Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Αθήνας για τη στέγαση δομών του
Παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
Η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο
«Μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της Αθήνας για τη στέγαση δομών του
Παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», ο οποίος εγκρίθηκε με
απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 316η/19-10-2016 συνεδρίαση της Διοικούσας
Επιτροπής του Ε.Α.Π., αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Τζόλα Γρηγόριο,
Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ, ως
Πρόεδρος της Επιτροπής, 2) Μπούσιο Γεώργιο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του
Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων του ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής
και 3) Ζαφειροπούλου Ανδριανή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής, συνήλθε σήμερα την 10η
Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάροδο Αριστοτέλους 18, Πάτρα, για να
συντάξει την Εισηγητική Έκθεσή της προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π. επί

του

αποτελέσματος

του

παραπάνω

διενεργηθέντος

Δημόσιου

Μειοδοτικού

Διαγωνισμού.
Αναφέρεται δε, ότι στον Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό που διεξήχθη στις
14-12-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής
μοναδική προσφορά από την κ. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. ΤΟ-4093/13-12-2016 βεβαίωση παραλαβής.
Η ως άνω συμμετέχουσα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-4273/28-12-2016
έγγραφό της απέστειλε τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή με το υπ’
αριθμ. πρωτ. ΤΟ-4160/14-12-2016 έγγραφο.
Η Επιτροπή την 15η Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη
στο προσφερόμενο κτίριο και διαπίστωσε τα παρακάτω:
1. Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο από την κ. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ, βρίσκεται στην οδό Γραβιάς 4-6, εντός της περιοχής που ορίζεται
στην υπ’ αριθμ. 24/2016 Διακήρυξη. Είναι στο κέντρο της Αθήνας σε μικρή
απόσταση από την Ομόνοια, την πλατεία Κάνιγγος και έχει μεγάλη
κάλυψη σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον βρίσκεται σε πολύ κοντινή
απόσταση από το κτίριο που στεγάζεται το Παράρτημα του ΕΑΠ στην Αθήνα.
2. Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια των χώρων του προσφερόμενου κτιρίου είναι
1.038,42 τ.μ. και άρα εντός των προδιαγραφών της Διακήρυξης.
3. Πρόκειται για αυτοτελές αυτόνομο και ανεξάρτητο κτίριο το οποίο εσωτερικά
αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικά και κατασκευαστικά κτίριο ενώ έχει
προσωπικότητα διατηρητέου νεοκλασικού ακινήτου.
4. Το

μηνιαίο

μίσθωμα

που

ζητείται

είναι

15.500,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου στο παραπάνω ποσό των νόμιμων κρατήσεων και του
τέλους χαρτοσήμου
5. Το κτίριο είναι κατασκευαστικά ημιτελές. Έχει αποπερατωθεί ο φέρων
οργανισμός και έχει επιχριστεί. Προέχει η αποπεράτωση αυτού σύμφωνα με
τις εγκεκριμένες μελέτες κατασκευής του,

ώστε να καταστεί πλήρως

λειτουργικό. Θα πρέπει να διαθέτει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κατά την
παράδοση του στο Πανεπιστήμιο:
1. κατάλληλες εγκαταστάσεις ύδρευσης,
2. κατάλληλες εγκαταστάσεις αποχέτευσης,
3. κατάλληλες εγκαταστάσεις απορροής των ομβρίων,
4. εξωτερική τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή επί της όψης του,
5. εσωτερικά χωρίσματα διαμόρφωσης,

6. επενδεδυμένα δάπεδα και W.C. με κατάλληλα υλικά επίστρωσης,
7. είδη υγιεινής,
8. κιγκλιδώματα,
9. κατάλληλες εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (τηλέφωνο, κεραία,
θυροτηλέφωνο κ.τ.λ.),
10. κατάλληλες εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (γειώσεις, αντικεραυνική
προστασία, παροχή ενέργειας, γενικοί πίνακες και υποπίνακες διανομής
ισχύος, εγκαταστάσεις φωτισμού, ρευματοδοτών και κίνησης),
11. κατάλληλες εγκαταστάσεις κεντρικού κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη)
για όλους τους χώρους,
12. κατάλληλες εγκαταστάσεις αερισμού,
13. κατάλληλες εγκαταστάσεις ηχομόνωσης – ηχοπροστασίας,
14. δίκτυο αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (δίκτυο UPS με κατάλληλους
ξεχωριστούς πίνακες) χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη των
συσκευών αδιάλειπτης παροχής (UPS),
15. ανελκυστήρα με κατάλληλες προδιαγραφές για χρήση από άτομα με
αναπηρία / εμποδιζόμενα άτομα & πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου
εκδιδόμενο από πιστοποιημένο φορέα σε ισχύ στο οποίο θα
αναγράφεται ότι ο υπόψη ανελκυστήρας είναι σύμφωνος με το πρότυπο
ΕΛΟΤ-ΕΝ 81-70 «Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την
εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρμογές για ανελκυστήρες
επιβατών και αγαθών - Μέρος 70: Προσιτότητα σε ανελκυστήρες ατόμων
περιλαμβανομένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες»,
16. ελαιοχρωματισμένες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, με την
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας,
17. κατάλληλα εσωτερικά κουφώματα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες
μελέτες,
18. κατάλληλα εξωτερικά κουφώματα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
ενεργειακής απόδοσης,
19. κατάλληλα μέσα σκίασης των παραθύρων,
20. κατάλληλα μέσα και μέτρα πυρόσβεσης σύμφωνα με τη μελέτη
πυροπροστασίας.
Για να καταστεί το κτίριο πλήρως λειτουργικό για την στέγαση των δομών
του Πανεπιστημίου, απαιτούνται οι εξής εργασίες ανά επίπεδο:

i.

Επίπεδο ημιυπόγειου ορόφου.
1. Μεταφορά των με αριθμό 5 & 6 θέσεων στάθμευσης.
2. Τοποθέτηση και χρωματισμός χωρισμάτων ξηράς δόμησης για την
δημιουργία τηλεπικοινωνιακού κέντρου – computer room, σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό ένα (1) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
3. Τοποθέτηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων για την διαμόρφωση των
απαραίτητων συνθηκών του ανωτέρου χώρου σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή του τηλεπικοινωνιακού κέντρου – computer room.
Σημειώνεται ότι στον χώρο αυτό θα καταλήγουν οι καλωδιώσεις από
όλους τους ορόφους.

ii.

Επίπεδο ισογείου ορόφου.
1. Τοποθέτηση και χρωματισμός εσωτερικών χωρισμάτων ξηράς δόμησης
για την διαμόρφωση χώρου για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό δύο (2) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
2. Διαμόρφωση των δύο (2) W.C. & του ενός (1) W.C. για Α.Μ.Ε.Α.
σύμφωνα με τις ισχύουσες ελάχιστες διαστάσεις και προδιαγραφές (βλέπε
κατωτέρω οδηγία – υπόδειξη #1) στη θέση σύμφωνα με το συνημμένο με
αριθμό δύο (2) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
3. Τοποθέτηση δίφυλλης θύρας εισόδου προς το εσωτερικό του ισογείου
ορόφου & διαστάσεων 1,30x2,20μ. (καθαρό άνοιγμα – ‘από κάσα σε
κάσα’) στη θέση σύμφωνα με το συνημμένο με αριθμό δύο (2)
αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως. Η υπόψη θύρα θα πρέπει να είναι πλήρως
ανοιγόμενη (γωνία 180 μοιρών) έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η
κυκλοφορία στον κοινόχρηστο διάδρομο. Η θέση της υπόψη θύρας έχει
τοποθετηθεί

στην

συγκεκριμένη

θέση

λαμβάνοντας

υπόψη

το

απαιτούμενο μήκος ράμπας το οποίο προκύπτει για κλίση 5%. Σε
περίπτωση όπου υπάρξει διαφορετική διαμόρφωση σύμφωνα με την
μελέτη

προσβασιμότητας

για

Α.Μ.Ε.Α.,

το

σχέδιο

δύναται

να

διαφοροποιηθεί.
4. Κατασκευή ράμπας κλίσης 5% επί της δεξιάς εισόδου, σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό δύο (2) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως, για την
κατακόρυφη προσπέλαση. Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί τυχόν
απαίτηση για στατική ενίσχυση του τμήματος του φέροντος οργανισμού
το οποίο θα καθαιρεθεί για τις ανάγκες της προς διαμόρφωσης ράμπας και

θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία μας αντίστοιχη βεβαίωση
στατικής επάρκειας.
5. Απομόνωση και των δύο (2) κλιμακοστασίων στο επίπεδο του ισογείου
ορόφου με κατάλληλα χωρίσματα και θύρες σε όλο το ύψος του υπόψη
ορόφου σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας (βλέπε κατωτέρω
οδηγία – υπόδειξη #6).
iii.

Επίπεδο πρώτου ορόφου.
1. Τοποθέτηση και χρωματισμός εσωτερικών χωρισμάτων ξηράς δόμησης
για την διαμόρφωση χώρων για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό τρία (3) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
2. Κατασκευή επιπλέον ενός (1) W.C. & ενός (1) W.C. για Α.Μ.Ε.Α. (βλέπε
κατωτέρω οδηγία – υπόδειξη #1) στη θέση σύμφωνα με το συνημμένο με
αριθμό τρία (3) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
3. Τοποθέτηση κινητού χωρίσματος όπισθεν της αίθουσας διαλέξεων. Το
υπόψη χώρισμα θα πρέπει να είναι πτυσσόμενο διαχωριστικό &
ηχομονωτικό, ενδεικτικού τύπου 100M της εταιρίας abopart GmbH ή
αναλόγου, το οποίο συντίθεται από κατακόρυφα εν σειρά πάνελς πλάτους
περίπου 0,85m έως 1,05m, και ύψους ίσου με το καθαρό ύψος του
ορόφου, τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου για να μορφώσουν ένα
ενιαίο πτυσσόμενο ευσταθές και ηχομονωτικό πέτασμα (με ηχομονωτική
ικανότητα Rw 42dB), το οποίο μπορεί να ανοίγει τελείως με αναδίπλωση
των πάνελς (τύπου φυσαρμόνικας, με κυρτά και κοίλα περιθώρια) στα
άκρα της αίθουσας.
4. Κατασκευή του χώρου του εντευκτηρίου με όλες τις απαιτούμενες
υποδομές ώστε να καταστεί λειτουργικός (υδραυλική εγκατάσταση,
νεροχύτης, πάγκος από άκαυστη φορμάικα) & κατασκευή ερμαρίων στη
θέση σύμφωνα με το συνημμένο με αριθμό τρία (3) αρχιτεκτονικό σχέδιο
κατόψεως.

iv.

Επίπεδο δευτέρου ορόφου.
1. Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Ενεργειακής

Απόδοσης

Κτιρίου

(Κ.ΕΝ.Α.Κ) με την

απαραίτητη θερμομόνωση, επίχρισμα και χρωματισμό, σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό τέσσερα (4) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.

2. Τοποθέτηση και χρωματισμός εσωτερικών χωρισμάτων ξηράς δόμησης
για την διαμόρφωση χώρων για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό τέσσερα (4) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
3. Κατασκευή επιπλέον ενός (1) W.C. στη θέση σύμφωνα με το συνημμένο
με αριθμό τέσσερα (4) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
v.

Επίπεδο τρίτου ορόφου.
1. Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Ενεργειακής

Απόδοσης

Κτιρίου

(Κ.ΕΝ.Α.Κ) με την

απαραίτητη θερμομόνωση, επίχρισμα και χρωματισμό, σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό πέντε (5) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
2. Τοποθέτηση και χρωματισμός εσωτερικών χωρισμάτων ξηράς δόμησης
για την διαμόρφωση χώρων για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό πέντε (5) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
3. Κατασκευή επιπλέον ενός (1) W.C. στη θέση σύμφωνα με το συνημμένο
με αριθμό πέντε (5) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.

vi.

Επίπεδο τέταρτου ορόφου.
1. Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Ενεργειακής

Απόδοσης

Κτιρίου

(Κ.ΕΝ.Α.Κ) με την

απαραίτητη θερμομόνωση, επίχρισμα και χρωματισμό, σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό έξι (6) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
2. Τοποθέτηση και χρωματισμός χωρισμάτων ξηράς δόμησης για την
διαμόρφωση χώρων για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό έξι (6) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
3. Κατασκευή επιπλέον ενός (1) W.C. στη θέση σύμφωνα με το συνημμένο
με αριθμό έξι (6) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
vii.

Επίπεδο πέμπτου ορόφου.
1. Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Ενεργειακής

Απόδοσης

Κτιρίου

(Κ.ΕΝ.Α.Κ) με την

απαραίτητη θερμομόνωση, επίχρισμα και χρωματισμό, σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό επτά (7) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
2. Τοποθέτηση και χρωματισμός εσωτερικών χωρισμάτων ξηράς δόμησης
για την διαμόρφωση χώρων για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό επτά (7) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.

3. Κατασκευή επιπλέον ενός (1) W.C. στη θέση σύμφωνα με το συνημμένο
με αριθμό επτά (7) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
viii.

Επίπεδο έκτου ορόφου.
1. Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Ενεργειακής

Απόδοσης

Κτιρίου

(Κ.ΕΝ.Α.Κ) με την

απαραίτητη θερμομόνωση, επίχρισμα και χρωματισμό, σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό οκτώ (8) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
2. Τοποθέτηση και χρωματισμός εσωτερικών χωρισμάτων ξηράς δόμησης
για την διαμόρφωση χώρων για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό οκτώ (8) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
3. Κατασκευή επιπλέον ενός (1) W.C. στη θέση σύμφωνα με το συνημμένο
με αριθμό οκτώ (8) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
ix.

Επίπεδο έβδομου ορόφου.
1. Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Ενεργειακής

Απόδοσης

Κτιρίου

(Κ.ΕΝ.Α.Κ) με

την

απαραίτητη θερμομόνωση, επίχρισμα και χρωματισμό, σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό εννέα (9) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
2. Τοποθέτηση και χρωματισμός εσωτερικών χωρισμάτων ξηράς δόμησης
για την διαμόρφωση χώρων για τις ανάγκες του Ε.Α.Π. σύμφωνα με το
συνημμένο με αριθμό εννέα (9) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
3. Διαμόρφωση των διαστάσεων του W.C. σύμφωνα με το συνημμένο με
αριθμό εννέα (9) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
4. Κατασκευή χώρου κουζίνας με όλες τις απαιτούμενες υποδομές ώστε να
καταστεί λειτουργικός (υδραυλική εγκατάσταση, νεροχύτης, πάγκος από
άκαυστη φορμάικα) και κατασκευή ερμαρίων & ξύλινων ντουλαπών στο
υπνοδωμάτιο και στο σαλόνι, σύμφωνα με το συνημμένο με αριθμό εννέα
(9) αρχιτεκτονικό σχέδιο κατόψεως.
Για την υλοποίηση των άνωθεν περιγραφομένων απαραίτητων εργασιών για
την στέγαση των δομών του Πανεπιστημίου, παραθέτουμε τις παρακάτω οδηγίες –
υποδείξεις,

οι

οποίες

κατά

την

διάρκεια

των

εργασιών

ενδέχεται

να

αναπροσαρμοστούν και να εμπλουτιστούν:
1. Οι διαστάσεις των W.C. για Α.Μ.Ε.Α θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε σε
κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται ελεύθερος χώρος διακίνησης διαμέτρου
1,50μ., μετά την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής. Η θύρα εισόδου σε αυτά

θα είναι συρόμενη με πόμολο - χειρολαβή, πλάτους 0,90μ. από κάσα σε
κάσα. Ο εξοπλισμός τους (νιπτήρας, καθρέπτης, λεκάνη, χειρολαβές,
κλήση βοήθειας, πάγκος, διακόπτες, κρεμάστρες, δάπεδο) καθώς και τα
υλικά κατασκευής του δαπέδου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο Φ.Ε.Κ. 18Β/15-01-2002 & τις οδηγίες ‘Σχεδιάζοντας
για όλους’ του γραφείου μελετών για άτομα με ειδικές ανάγκες του πρώην
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2. Τα χωρίσματα για την διαμόρφωση χώρων για τις ανάγκες του Ε.Α.Π.
πλην των W.C., θα αποτελούνται από διπλές πυράντοχες γυψοσανίδες
εκατέρωθεν, πάχους 1,25 cm x 2 = 2,50 cm και μόνωση ορυκτοβάμβακα
πάχους 10,00 cm.
3. Τα χωρίσματα για την διαμόρφωση των W.C. θα αποτελούνται από διπλές
πυράντοχες & ανθυγρές γυψοσανίδες εκατέρωθεν, πάχους 1,25 cm x 2 =
2,50 cm και μόνωση ορυκτοβάμβακα πάχους 10,00 cm.
4. Τα χωρίσματα εντός των W.C. θα αποτελούνται από μονές πυράντοχες &
ανθυγρές γυψοσανίδες εκατέρωθεν, πάχους 1,25 cm και μόνωση
ορυκτοβάμβακα πάχους 5,00 cm. Η επένδυση των χωρισμάτων θα είναι
από πλακίδια πορσελάνης. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην
επιλογή του συστήματος εξαερισμού των W.C. για την ταχεία
απομάκρυνση των οσμών εκτός του κτιρίου.
5. Τα εσωτερικά χωρίσματα θα πρέπει να ενσωματώνουν τις απαραίτητες για
την πρόσβαση εσωτερικές θύρες, διαστάσεων 0,90x2,20μ. (καθαρό
άνοιγμα – ‘από κάσα σε κάσα’) & τα απαραίτητα σοβατεπί. Η απόχρωσή
τους θα είναι σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, όπως ήδη
αναφέρθηκε. Οι θύρες αυτές θα είναι πρεσσαριστές με κάσσα δρομική,
από ξυλεία τύπου Σουηδίας.
6. Οι εξωτερικές θύρες, οι οποίες επικοινωνούν με τους κοινόχρηστους
χώρους, όπως και οι δύο (2) θύρες του ημιυπογείου θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με την μελέτη πυροπροστασίας όσον αφορά το υλικό
κατασκευής και τις διαστάσεις τους.
7. Τα υαλοπετάσματα τα οποία θα τοποθετηθούν στα εσωτερικά χωρίσματα,
τα οποία περικλείουν χώρους χωρίς φυσικό φωτισμό και αερισμό, θα είναι
ηλεκτροστατικής βαφής & θα αποτελούνται από μεταλλικό πλαίσιο, διπλά
τζάμια και εσωτερικές περσίδες. Θα πρέπει να διαθέτουν ανοιγόμενο
φεγγίτη στο άνω μέρος τους.

8. Τα

εξωτερικά

υαλοπετάσματα

θα

πρέπει

να

συντίθενται

από

θερμομονωτικές διατομές αλουμινίου βαρέως τύπου, με ηλεκτροστατική
βαφή. Η θερμομόνωση θα επιτευχθεί με εφαρμογή προφίλ αλουμινίου με
θερμοδιακοπή σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργειακής
απόδοσης.
9. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα του
κατακόρυφου οχετού (shaft) καλωδίων της κατακόρυφης σύνδεσης του
rack (ικριώματος) δεδομένων – τηλεφώνων (data – voice) στο computer
room με τα αντίστοιχα racks των άλλων ορόφων. Για τον λόγο αυτό θα
πρέπει το shaft σε κάθε όροφο να διαθέτει ξύλινη θύρα.
10. Οι πάσης φύσεως καλωδιώσεις να είναι εντοιχισμένες.
11. Για κάθε θέση εργασίας που αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια να
προβλεφθεί μία πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μία πρίζα
τηλεφώνου, μία πρίζα δικτύου & μία πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος μέσω
του κεντρικού U.P.S.
12. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένα
συνεργεία με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις τους, εφόσον απαιτούνται.
13. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής
θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένα και θα φέρουν
σήμανση CE.
14. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (συστήματα & μηχανισμοί)
θα είναι από αναγνωρισμένο κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα
και στον εξωτερικό.
Μετά το πέρας των εργασιών & πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει
να προσκομιστούν:
1. πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σε ισχύ,
2. πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του ανελκυστήρα σε ισχύ,
3. πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την πυροσβεστική για χρήση των
λειτουργιών του Ε.Α.Π.,
4. πιστοποιητικό δικτύου δομημένης καλωδίωσης UTP cat. 6,
5. φωτοαντίγραφα των εγκεκριμένων μελετών που θα ζητηθούν.
Οι εργασίες για να καταστεί το κτίριο πλήρως λειτουργικό θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις μελέτες, με πιστοποιημένα υλικά και από

εξειδικευμένο προσωπικό, όπως ήδη αναφέρθηκε. Οι εργασίες για να καταστεί το
κτίριο

πλήρως

λειτουργικό για τις

ανάγκες

του Ε.Α.Π. θα πρέπει

να

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια & με την σύμφωνη γνώμη του
Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να
εκτελεσθούν με την δέουσα επιμέλεια & σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και
τεχνικής.
Όπου απαιτείται, θα πρέπει εκ των προτέρων να ληφθούν εγκαίρως οι
απαιτούμενες εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις - ενημερώσεις των αρμοδίων φορέων για την
απρόσκοπτη συνέχιση των υπόψη εργασιών, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
στην στάθμη του ημιυπογείου ορόφου, στην οποία για την μεταφορά των με αριθμό
πέντε (5) και έξι (6) θέσεων στάθμευσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση
της πολεοδομικής νομιμότητας είναι η έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης. Όποιες
φθορές προκύψουν σε άλλα στοιχεία του κτιρίου, από τις παραπάνω επεμβάσεις,
είναι απαραίτητο να αποκατασταθούν έντεχνα.
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός ενενήντα (90) εργάσιμων
ημερών από την δημοσίευση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Για την καλύτερη
παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών προτείνεται να ζητηθεί η κατάθεση εκ
μέρους τους συνοπτικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω προσφορά, η
οποία καλύπτει τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, η επιτροπή καλεί τον προσφέροντα
προκειμένου να πραγματοποιηθεί προφορική μειοδοσία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τζόλας Γρηγόριος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Μπούσιος Γεώργιος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ζαφειροπούλου Ανδριανή

Κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της Επιτροπής στις 12
Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. αφού διαπιστώθηκε η παρουσία και των τριών
ως άνω μελών της Επιτροπής, ήτοι των κ.κ.: 1) Τζόλα Γρηγόριου, 2) Μπούσιου
Γεώργιου και 3) Ζαφειροπούλου Ανδριανή, άρχισε η συνεδρίαση.
Η προσφέρουσα κ. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ δήλωσε προφορικώς και
εγγράφως το νέο ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ78/11-01-2017 έγγραφό της, το οποίο ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν
ενενήντα (15.190,00) ευρώ.
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
1. Την καταλληλότητα του προσφερόμενου κτιρίου από την κ. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 24/2016 Διακήρυξη, με την προϋπόθεση
ότι θα διενεργηθούν όλες οι ανωτέρω απαιτούμενες εργασίες.
2. Τη μίσθωση του ακινήτου της κ. ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, για τη στέγαση
δομών του Παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον δήμο της
Αθήνας, με δεδομένο ότι η παραπάνω οικονομική προσφορά είναι εντός του
προϋπολογισμού της Διακήρυξης και θεωρείται συμφέρουσα για το ΕΑΠ και με την
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθούν όλες οι ανωτέρω απαιτούμενες εργασίες εντός
ενενήντα (90) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής
απόφασης.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τζόλας Γρηγόριος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Μπούσιος Γεώργιος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ζαφειροπούλου Ανδριανή

5. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 141ης/22-12-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής
Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε
όπως εισηγηθεί στη Διοικούσα Επιτροπή τον ορισμό (2) ορκωτών ελεγκτών για τον
τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εικοστής
διαχειριστικής χρήσης (01-01-2016 έως 31-12-2016) της ΕΔΕΛ,

β) το άρθρο 8 της ΚΥΑ 679/96 (ΦΕΚ 826/Β/10-9-1996), σχετικά με τον ορισμό
ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια του οικονομικού ελέγχου της Επιτροπής
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΑΠ και
γ) τους Ορκωτούς Λογιστές που είχαν οριστεί για τον έλεγχο της προηγούμενης
Διαχειριστικής περιόδου,
αποφάσισε όπως ορίσει ως τακτικούς ελεγκτές, για την διενέργεια του οικονομικού
ελέγχου της εικοστής διαχειριστικής χρήσης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού, τους Ορκωτούς Λογιστές, κ. Τζιμπραγό Νικόλαο του Γεωργίου με Αρ.
Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 14981 και κ. Νάκο Νικόλαο του Σωτηρίου με Αρ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 14071,
της εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΛ α.ε.ο.ε.»», με
αναπληρωματικούς τους κ.κ. Κυριακόπουλο Παναγιώτη του Ηλία με Αρ.
Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 13661 και Τάκη Κωνσταντίνο του Λάμπρου με Αρ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: 14882.

6. Δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών σε μεγάλες ερευνητικές μονάδες της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. 40/11-01-2017 εισήγηση του Γραφείου Αντιπροέδρου
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών σχετικά με δαπάνη για την
αποκατάσταση βλαβών σε μεγάλες ερευνητικές μονάδες της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας,
β) τη με αρ. πρωτ. 39/11-1-2017 επισυναπτόμενου εγγράφου του κ. Κοσμήτορος της
Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την δέσμευση ποσού έως 25.000 Ευρώ για την έγκαιρη
αποκατάσταση και επιδιόρθωση των δύο αυτών συσκευών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο έγγραφο του Κοσμήτορος της Σχολής.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
7. Αίτημα για χρηματοδότηση του συνεδρίου Art and the City που οργανώνει η
ΕΛΠ12.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το από 20-12-2016 αίτημα της Αναπλ. Καθηγήτριας κ. Αργυρούς Λουκάκη
αναφορικά με τη οικονομική επιχορήγηση του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Art and
the City» / «Τέχνη και Πόλη» που οργανώνει η ΕΛΠ12,
β) το γεγονός ότι το αίτημα υπαγορεύεται κατόπιν συζητήσεως στην 129η/15-12-2016
Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και
γ) το θέμα στο οποίο εστιάζει το συνέδριο, το οποίο είναι ανοικτό σε διαχρονική και
διεπιστημονική προσέγγιση
αποφάσισε όπως εγκρίνει την οικονομική επιχορήγηση ύψους 2.500 ευρώ του
διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Art and the City» / «Τέχνη και Πόλη» που οργανώνει η
ΕΛΠ12, καθώς και την γραμματειακή πλαισίωση του συνεδρίου από προσωπικό του
Γραφείου της Αθήνας.
Το συνέδριο θα λάβει χώρα κατά το διήμερο Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Μαρτίου
2017 στο Αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως.

Η κάλυψη των εξόδων υλοποίησης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί από τον
Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
8. Ανάθεση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού και συγκριτικής αξιολόγησης
(benchmarking) για τη δημιουργία πλαισίου δημιουργίας Προγραμμάτων
Σπουδών και Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών (διά βίου).
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. 93/11-01-2017 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη αναφορικά με την
ανάθεση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού και συγκριτικής αξιολόγησης
(benchmarking) για τη δημιουργία πλαισίου δημιουργίας Προγραμμάτων Σπουδών
και Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών (διά βίου),
β) την απόφαση που ελήφθη στην 321η /13-01-2017 Συνεδρίασή της, σύμφωνα με τη
οποία ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη δημιουργία νέων
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών,
γ) την απόφαση που ελήφθη στην 321η /13-01-2017 Συνεδρίασή της, αναφορικά με
την ανάθεση έρευνας αγοράς για την εικόνα του Ε.Α.Π. και για τα νέα Προγράμματα
Σπουδών,
δ) την ανάγκη για αποτύπωση και κριτική αποτίμηση των πρακτικών για τη
δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και για αποτύπωση των διεργασιών
που ακολουθούνται για την ανανέωση του ακαδημαϊκού τοπίου των Ανοικτών
Πανεπιστημίων και
ε) την προοπτική ανανέωσης του ακαδημαϊκού τοπίου του Ε.Α.Π και την αξιοποίηση
των εκπαιδευτικών τεχνολογιών με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την ανάθεση μελέτης στην εταιρεία «STEP - Strategy
technology and planning ,Οικονόμου Π. και ΣΙΑ ΕΕ Πληροφορική και Προώθηση στο
Διαδίκτυο». Το τελικό παραδοτέο θα είναι η «Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού και
συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) για τη δημιουργία πλαισίου δημιουργίας
Προγραμμάτων Σπουδών και Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών (διά βίου)» και η
προθεσμία παράδοσής του η 20η Φεβρουαρίου 2017.
Το κόστος εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης ανέρχεται στις 20.000 € πλέον Φ.Π.Α
24% και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
Δυνητικοί εμπλεκόμενοι στην εκπόνηση της μελέτης θα είναι:
 Η ηγεσία του ΕΑΠ και άλλων Ανοικτών Πανεπιστημίων
 Οι υπεύθυνοι του Τμήματος υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(Learning Support) του ΕΑΠ και άλλων Ανοικτών Πανεπιστημίων
 Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό (Teaching Staff) του ΕΑΠ και άλλων Ανοικτών
Πανεπιστημίων
 Το προσωπικό που υποστηρίζει την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance
Learning) του ΕΑΠ και άλλων Ανοικτών Πανεπιστημίων.
Επισημαίνεται ότι η κ. Χατζηνικολάου, παρατήρησε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός
αποτελεί αρμοδιότητα των ακαδημαϊκών οργάνων του Πανεπιστημίου και παρόλο
που υπάρχουν αξιοποιήσιμα στοιχεία στην πρόταση, επειδή θεωρεί ότι δεν είναι
σαφές το περιεχόμενο και ειδικότερα το σχέδιο υλοποίησης του προτεινόμενου
έργου, δεν προτίθεται να το ψηφίζει.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Αθ. Μιχιώτης
επεσήμανε την αντιφατικότητα και προβληματική μίας τέτοιας ανάθεσης, ότι δηλαδή
η διοίκηση του πανεπιστημίου σκοπεύει να αναθέσει μελέτη ‘στρατηγικού
σχεδιασμού’ σε τρίτους, τη στιγμή που η ίδια σε συνεργασία με τις Κοσμητείες των
Σχολών έχουν και πρέπει να έχουν τη μοναδική σε σημασία αυτή ευθύνη.
10. Αίτημα των Εκπαιδευτηρίων «Δούκα» για επιπλέον χρέωση τεσσάρων (4)
ατόμων ανά βάρδια.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμ. πρωτ. ΤΕΚ:1600/1-12-2016 εισήγηση του Τμήματος
Εκπαίδευσης σχετικά με αίτημα των Εκπαιδευτηρίων «Δούκα» για επιπλέον χρέωση
τεσσάρων (4) ατόμων ανά βάρδια, επικαλούμενοι τη μειωμένη χρήση αιθουσών για τις ΟΣΣ
του ακαδημαϊκού έτους 2016-17,
αποφάσισε όπως δεν εγκρίνει το αίτημα των Εκπαιδευτηρίων «Δούκα» για επιπλέον
χρέωση τεσσάρων (4) ατόμων ανά βάρδια, καθώς η καταγραφή των χρήσεων
παρακολουθείται τυπικά και συστηματικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος
και δεν παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του αριθμού των χρηστών.

11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φορητού Η/Υ για την κα Γκιζάνη.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. ΤΕ:1092/ΓΔΠΥ/6-12-2016 εισήγηση του
Γραφείου Πληροφοριακών & Δικτυακών Υπηρεσιών του Τμήματος Εγκαταστάσεων
και Εκτέλεσης Έργων,
α. για την έγκριση δαπάνης προμήθειας φορητού Η/Υ για την κα Γκιζάνη, μετά από
σχετικό αίτημα του ιδίου,
β. την πραγματοποίηση
διαπραγμάτευσης,

σχετικής

διερεύνησης

–

έρευνας

αγοράς

και

γ. από το γεγονός ότι η κ. Γκιζάνη, στα πλαίσια του ερευνητικού της έργου,
απαιτείται να χρησιμοποιεί και φορητά υπολογιστικά συστήματα αυξημένων
δυνατοτήτων και προδιαγραφών,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία «IQShop» έναντι του ποσού
2.506,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για τον φορητό Η/Υ της κ. Γκιζάνη.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.

12. Τροποποίηση ποσού δαπάνης για εκδήλωση της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) τη με αρ. πρωτ. ΤΒ-1/10-01-2017 εισήγηση της Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης και
Κέντρου Πληροφόρησης σχετικά με την τροποποίηση ποσού δαπάνης για εκδήλωση
της Σ.Θ.Ε.Τ. στο χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ,
β) την απόφαση που ελήφθη στην 321η /20-12-2016 Συνεδρίασή της, όπου εγκρίθηκε
η δαπάνη 187€ για catering 50 ατόμων, για την εκδήλωση της Σ.Θ.Ε.Τ. στη μνήμη
του Αναπληρωτή Καθηγητή Νίκου Σπανού που θα πραγματοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη
την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και

γ) την ενημέρωση από τον Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.Τ. Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη
κ. Καλαβρουζιώτη ότι το πλήθος των συμμετεχόντων εκτιμάται στα 150 άτομα,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την τροποποίηση του ποσού για την κάλυψη δαπανών
catering για την εκδήλωση της Σ.Θ.Ε.Τ στο χώρο της Βιβλιοθήκης, στο ποσό των
πεντακοσίων εξήντα ευρώ (560 €).
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε από τη Συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε.
κ. Γ. Παπαθεοδώρου.
13. Δαπάνες για εκδηλώσεις στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
α) τη με αρ. πρωτ. ΤΒ:2/10-01-2017 εισήγηση του Τμήματος Βιβλιοθήκης, σχετικά
με τον καθορισμό ενός ετήσιου προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπανών για
εκδηλώσεις στο χώρο της Βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π.
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 321/20-12-2016 Συνεδρίασή της.,
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν συγκεκριμένες δαπάνες για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων στο χώρο της Βιβλιοθήκης
γ) το Πλάνο Δράσεων Επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ (2016-2017), όπως
αποτυπώνεται στο συνημμένο αρχείο (Συν.1) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του παρόντος πρακτικού και
δ) τη συχνότητα των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε μηναία βάση καθώς και
την ανάγκη ενός καλύτερου προγραμματισμού
αποφάσισε όπως, ζητήσει από την Πρόεδρο της Επιτροπής της Εξ Αποστάσεως
Βιβλιοθήκης και Κέντρου πληροφόρησης, Καθηγήτρια κ. Μ Χατζηνικολάου να
καταθέσει μια επικαιροποιημένη έκδοση του Πλάνου Δράσεων Επικοινωνίας
εστιάζοντας στο κόστος των δράσεων και σε έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Η Δ.Ε . θα εξετάσει εκ νέου το ενδεχόμενο έγκρισης ενός ετήσιου προϋπολογισμού,
στηριζόμενη στην επικαιροποιημένη έκδοση του Πλάνου Δράσεων Επικοινωνίας.

14. Παραχώρηση δύο αιθουσών για του Παραρτήματος Κομοτηνής του Ε.Α.Π..
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το από 09-01-2017 έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται αίτημα της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και συγκεκριμένα του Περιφερειακού Διευθυντή κ.
Π. Κεραμάρη για παραχώρηση δύο (2) αιθουσών του Παραρτήματος Κομοτηνής του
Ε.Α.Π.,
β) ότι σύμφωνα με το αίτημα οι αίθουσες θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο δράσεων
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ /ΚΑ2, στο οποίο συμμετέχει η εν λόγω
υπηρεσία σε συνεργασία με τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία και με τίτλο
«Language Education and Speech Therapy for Special Education Needs “LET’S”»,
γ) ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ζητάει την
παραχώρηση δύο αιθουσών από 06-03-2017 έως και 11-03-2017 και συγκεκριμένα:

 μία αίθουσα χωρητικότητας τριάντα (30) ατόμων για τη διεξαγωγή
επιμορφωτικού σεμιναρίου για το χρονικό διάστημα από 07-03-2017 έως και
11-03-2017 κατά τις ώρες 08:00 – 16:00 και
 μία αίθουσα χωρητικότητας δέκα (10) ατόμων για τη συνάντηση των
υπευθύνων του Προγράμματος για το χρονικό διάστημα από 08-03-2017 έως
και 09-03-2017 κατά τις ώρες 08:00 – 16:00,
ενέκρινε την παραχώρηση δύο αιθουσών του Παραρτήματος Κομοτηνής του Ε.Α.Π.
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για το πλαίσιο δράσεων του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ /ΚΑ2.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να συζητηθεί το υποθέμα 11 των
Ακαδημαϊκών Θεμάτων και στη συνέχεια να συζητηθούν τα λοιπά υποθέματα των
Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Το Σώμα συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του
Προέδρου.
Θέμα 2ο
11. Κριτήρια επιλογής μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. για την τριετία 2017-2020.
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκης
έθεσε στο Σώμα το θέμα των Κριτηρίων επιλογής μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. για την
τριετία 2017-2020.
Στο σημείο αυτό και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση του υποθέματος 11 με
τίτλο «Κριτήρια επιλογής μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. για την τριετία 2017-2020» των
Ακαδημαϊκών Θεμάτων, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση ο Κοσμήτορας της Σχολής
Θετών Επιστημών και Τεχνολογίας κ. Ι. Καλαβρουζιώτης.
Η Δ.Ε. αποφάσισε την αναβολή του εν λόγω θέματος για επόμενη Συνεδρίαση, αφού
πρώτα ζητηθεί η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, ούτως ώστε τα κριτήρια
επιλογής των μελών Σ.Ε.Π. να πληρούν όλες τις απαιτούμενες νομικές προδιαγραφές.

Ο κ. Μιχιώτης ανέπτυξε την πρόταση πρόταση της Κοσμητείας της ΣΚΕ, όπως
η

αυτή αποφασίσθηκε κατά τη 2 συνεδρίαση αυτής και εντός της προθεσμίας που
είχε τεθεί από τον Αντιπρόεδρο ΑΘ&ΔΣ. Αναφορικά με την συνημμένη στην ΗΔ
πρόταση της Διοίκησης, επισημάνθηκαν: α) η ανάγκη ειδικής αναφοράς στο
κριτήριο της συνάφειας της συνάφειας των τίτλων ακαδημαϊκών σπουδών και ειδικά
του διδακτορικού, β) η ανάγκη για αξιολόγηση και του προ πενταετίας ερευνητικού
και διδακτικού έργου, διατηρώντας την έμφαση σε αυτό της τελευταίας πενταετία,
με παράλληλη αύξηση του συνολικού ποσοστού του ερευνητικού έργου (προ και
εντός πενταετίας) κατά 5-10 ποσοστιαίες μονάδες, γ) η ανάγκη αξιολόγησης ειδικά
για τη ΣΚΕ και του συναφούς επαγγελματικού έργου, δ) η απαλοιφή του κριτηρίου
διαθεσιμότητας, ως κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας, αφενός λόγω του μη
ακαδημαϊκού του χαρακτήρα, αφετέρου δε και για πρακτικούς λόγους μη
δυνατότητας διακρίβωσης αυτού, καθώς όπως διαφαίνεται στο τέλος θα εκφυλιστεί
στον αποκλεισμό μόνο των μελών ΔΕΠ, όπως έγινε και πρόσφατα μερικώς κατά την
επιλογή των ΣΕΠ, ε) η ανάγκη πλήρους αποσαφήνισης των περιπτώσεων που έχουν
δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και ακολούθως να αξιολογηθούν και στ) τέλος η
ενίσχυση του ακαδημαϊκού προφίλ των μελών ΣΕΠ. Στον αντίποδα, του
διαφαινόμενου, με βάση τα προτεινόμενα κριτήρια αποκλεισμού έμπειρων

διδασκόντων και μελών ΔΕΠ, θα μπορούσε εναλλακτικά να εξεταστεί, η εξαρχής
ποσόστωση των νέων επιστημόνων, κατόχων δηλαδή διδακτορικού κάτω της
πενταετίας, έως 30% του συνόλου των θέσεων, θέση που κατά το παρελθόν είχε
υιοθετήσει η ΣΚΕ. Ο Κοσμήτορας της ΣΚΕ τόνισε την ανάγκη το ΕΑΠ, ακριβώς και
λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού να προβάλει ισχυρό ακαδημαϊκό ανθρώπινο
δυναμικό και όχι άλλα κριτήρια που άπτονται περισσότερο της κοινωνικής πολιτικής
και αφορούν τη στρατηγική άλλων τομέων του κράτους, ενώ μετά την αναφορά του
Προέδρου του ΕΑΠ ότι στους αποκλειόμενους υποψηφίους θα είναι οι συνταξιούχοι
καθώς και όσοι απασχολούνται σε ανταγωνιστικά πανεπιστήμια, όπως τα κυπριακά,
από τον Κοσμήτορα της ΣΚΕ τονίστηκε το αντιφατικό και προβληματικό ενός
τέτοιου κριτηρίου/μέτρου, όταν από τη μία η Διοίκηση του ΕΑΠ ανακοινώνει τη
σύσφιξη στο αμέσως επόμενο διάστημα των σχέσεων συνεργασίας με τα κυπριακά
πανεπιστήμια με μία σειρά νέα κοινά ΠΣ και από την άλλη θα ανακοινώνει ότι
αποκλείονται οι διδάσκοντες που δουλεύουν σε αυτά, με το αιτιολογικό της
ανταγωνιστικότητας των πανεπιστημίων.

3. Οργάνωση και αρχές λειτουργίας της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ40.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ. 16/4/11-01-2017 έκθεση πεπραγμένων της Θεματικής Ενότητας
ΠΛΗ40 από τον Συντονιστή Καθηγητή κ. Σ. Λυκοθανάση
β) την με αρ. πρωτ ΤΠ-72/11-01-2017 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού
αναφορικά με την οργάνωση και τις αρχές λειτουργίας της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ
40 «Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού»,
γ) τις υποχρεώσεις των μελών Σ.Ε.Π. στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της
Θ.Ε. ΠΛΗ 40 όπως αναφέρονται στα πρότυπα συμβάσεων προηγούμενων
ακαδημαϊκών ετών, ήτοι 2008-2009, 2011-2012 & 2014-2015,
δ) τον πίνακα μελών Σ.Ε.Π. της εν λόγω Θεματικής Ενότητας,
ε) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 311/09-09-2016 Συνεδρίασή της,
αναφορικά με τον καθορισμό αμοιβών των μελών Σ.Ε.Π.,
στ) το γεγονός ότι το αντικείμενο της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ40 «Πρακτική
Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού» περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας με την οποία θα επιλύεται, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο ένα ή
περισσότερα προβλήματα που εντάσσονται στην επιστήμη και τεχνολογία της
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και
ζ) την αναγκαιότητα για ενέργειες βελτιστοποίησης των οικονομικών θεμάτων του
Ιδρύματος,
αποφάσισε όπως τροποποιήσει την αμοιβή των μελών Σ.Ε.Π. στη συγκεκριμένη
Θεματική Ενότητα, υιοθετώντας τη διαδικασία που ακολουθείται για την επίβλεψη
των διπλωματικών εργασιών και ως εκ τούτου, καθορίσει την αμοιβή των μελών
Σ.Ε.Π. στα 450 € για κάθε διπλωματική εργασία.
Η Δ.Ε. ανέφερε ότι η ανωτέρω απόφαση θα έχει άμεση ισχύ, δηλαδή από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τονίζοντας ότι η πρότερη διαδικασία αμοιβής των
μελών Σ.Ε.Π. αποδείχθηκε ιδιαίτερα κοστοβόρα για το Ίδρυμα.
Τέλος, αποφασίστηκε η αποστολή επίσημης επιστολής στον Καθηγητή κ. Μ. Ξένο,
πρώην Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών της Πληροφορικής και στον Συντονιστή
της Θεματικής Ενότητας ΠΛΗ 40, κ. Σπυρίδωνα Λυκοθανάση, με την οποία θα τους

γνωστοποιείται η οικονομική επιβάρυνση που δημιούργησε στο Ίδρυμα η πρότερη
διαδικασία αμοιβής των μελών Σ.Ε.Π. της Θ.Ε. ΠΛΗ 40.

7. Διοργάνωση σεμιναρίου ακαδημαϊκής ανάπτυξης με προσκεκλημένο τον
Richard Fay και με συμμετοχή των Α. Κόκκου και Α. Λιοναράκη στις 19/1/2017.
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητής κ. Γ.
Ανδρουλάκης ενημέρωσε το Σώμα για τη διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου στο
πλαίσιο της πιλοτική υλοποίησης των νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπτυχθεί
ένας χώρος ανοιχτού διαλόγου ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των
νέων ΜΠΣ και γενικότερα του ΕΑΠ, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας
κοινής νέας κουλτούρας για τους/τις διδάσκοντες/ουσες που θα χαρακτηρίζεται από
ανοικτότητα, εστίαση στις ανάγκες του μαθητικού κοινού, ψηφιακότητα,
δημιουργικότητα, πολυπολιτισμικότητα και κριτική σκέψη.
Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Richard Fay, ο οποίος είναι Λέκτορας στο
Πανεπιστήμιου του Manchester (UK) και συνεργάτης του ΕΑΠ στα πρώτα του
βήματα, ενώ από πλευράς του Ε.Α.Π. θα έχουν ενεργό συμμετοχή οι κ.κ. Κόκκος και
Λιοναράκης.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2017 (Πέμπτη, 5 μμ – 9 μμ)
στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην Αθήνα, Πλατεία Κάνιγγος (Τζορτζ 4, 3ος όροφος).
Η Δ.Ε. συμφώνησε ομόφωνα με τη διεξαγωγή του επιμορφωτικού σεμιναρίου.
Η κάλυψη των εξόδων για τις ανάγκες υλοποίησης του σεμιναρίου θα
πραγματοποιηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
8. Απολογισμός της Ημερίδας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκης
αναφέρθηκε στην Ημερίδα με θέμα «Το παρόν και το μέλλον των Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων ΑΣΠ, ΓΤΠ, ΣΦΠ της Σχολής ΣΕΤ του Ε.Α.Π.» που
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ιδίου και του μέλους της Δ.Ε. Καθηγητή στη
Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ κ. Γ. Διβάρη, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 στο
Παράρτημα του Ιδρύματος στην Αθήνα. Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους
το ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό των Μ.Π.Σ. της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών του Ε.Α.Π., τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., οι Διευθυντές των Π.Σ., οι
Συντονιστές και τα μέλη Σ.Ε.Π. που συμμετείχαν στην ημερίδα.
Στην ημερίδα, ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, κ.
Ανδρουλάκης, εξέφρασε το βασικό στόχο της Διοίκησης του Ιδρύματος για άμεση
ανανέωση, αναδιάρθρωση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό των προγραμμάτων
σπουδών του Ε.Α.Π.. Επεσήμανε ότι το Ίδρυμα βρίσκεται σε μια φάση ανοικτότητας
με έμφαση στην ψηφιακότητα του διδακτικού υλικού, στην οργάνωση των
Προγραμμάτων με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) και κάλεσε το ακαδημαϊκό
και διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση,
υποβάλλοντας άμεσα προτάσεις μέσω των ακαδημαϊκών οργάνων του Ιδρύματος.
Τέλος τόνισε ότι λόγω της μελλοντικής ομοιογένειας των προσφερόμενων
προγραμμάτων του Ε.Α.Π., θα πρέπει να γίνει επεξεργασία των ανωτέρω αλλαγών
από τις ακαδημαϊκές ομάδες.
Ο κ. Διβάρης συμμετέχοντας στην ακαδημαϊκή συζήτηση που είχε ανοίξει σχετικά με
την κατεύθυνση των Π.Σ. της Σχολής ΣΕΤ προς το καλλιτεχνικό ή το τεχνολογικό

στοιχείο στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του καλλιτεχνικού στοιχείου. Τα μέλη
Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., οι Διευθυντές των Π.Σ., οι συντονιστές των Θ.Ε. και τα μέλη
Σ.Ε.Π. με τις εισηγήσεις τους συζήτησαν το δίπολο τέχνης-επιστήμης και εξέφρασαν
τον προβληματισμό τους για τη δημιουργία προπτυχιακού προγράμματος.
Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες των Π.Σ. της
ΣΕΤ, όπως η δημιουργία επιστημονικού περιοδικού της Σχολής αξιοποιώντας τον
σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών που έχουν παραχθεί στα αντικείμενα της
γραφιστικής και των γραφικών τεχνών, η παρουσίαση του εργαστηρίου φωτοτεχνίας
που διαθέτει το Π.Σ. ΣΦΠ στην Πάτρα, η σύναψη συνεργασιών με επαγγελματικούς
φορείς για πρακτική άσκηση των φοιτητών των συγκεκριμένων Μ.Π.Σ. Οι
πρωτοβουλίες αυτές χαιρετίστηκαν και ενθαρρύνθηκαν από τη Διοίκηση του
Ιδρύματος με τη δέσμευση ότι θα τύχουν της απαιτούμενης υποστήριξης. Εξίσου
σημαντική ήταν η συζήτηση σχετικά με τη διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων,
την εργαστηριακότητα και την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών εξ αποστάσεως
διδασκαλίας αντικειμένων όπως η σχεδίαση, ο φωτισμός, η ακουστική και η σύνδεσή
τους με την τέχνη.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ. 87/11-1-2017 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τον
απολογισμό της Ημερίδας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών,
β) τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση όπου κατά τη διάρκεια της Ημερίδας
συζητήθηκε το παρόν και το μέλλον των Προγραμμάτων της Σχολής Εφαρμοσμένων
Τεχνών, αναδείχθηκαν τα θετικά τους στοιχεία, επισημάνθηκαν σημεία προς
βελτίωση, παρουσιάστηκαν εισηγήσεις αναμόρφωσης των υπαρχόντων
Προγραμμάτων αλλά και προβληματισμός και προτάσεις για νέα Προγράμματα
Σπουδών,
γ) τον προσανατολισμό στην περαιτέρω ερευνητική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του
Ιδρύματος,
αποφάσισε όπως εγκρίνει:
α) τον απολογισμό της Ημερίδας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, όπως
υποβλήθηκε από τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων
Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη,
β) τη δρομολόγηση των διαδικασιών για την αναδιάρθρωση των εν λόγω
προγραμμάτων με προσθήκη ΘΕ, νέα ΠΣ ή συγκερασμούς ΠΣ, τη μετατροπή τους σε
προγράμματα με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και την ψηφιακότητα του
διδακτικού υλικού ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά τους, να
ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις και προσδοκίες της κοινωνίας αλλά και
στις προκλήσεις της εποχής και της επιστήμης.

9. Απολογισμός της Ημερίδας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
"Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας", "Διδακτική της
Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας", "Διδακτική της Γερμανικής ως
Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας" και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
"Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός".
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκης
αναφέρθηκε στην Ημερίδα με θέμα «Το παρόν και το μέλλον των Ξενόγλωσσων Π.Σ.
του Ε.Α.Π.» που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ιδίου, την Παρασκευή 2
Δεκεμβρίου 2016 στο Παράρτημα του Ιδρύματος στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., Καθηγητής Β. Καρδάσης, κατά τον χαιρετισμό που
απηύθυνε στο ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό των Ξενόγλωσσων
Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π., στα μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π., τους Διευθυντές
των Π.Σ., τους Συντονιστές και τα μέλη ΣΕΠ που συμμετείχαν στην ημερίδα
εξέφρασε το βασικό στόχο της Διοίκησης για άμεση ανανέωση, αναδιάρθρωση,
επικαιροποίηση και εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών του Ε.Α.Π..
Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε., κ. Γ. Ανδρουλάκης, τόνισε ότι το ίδρυμα βρίσκεται σε μια
φάση ανοικτότητας με έμφαση στην ψηφιακότητα του διδακτικού υλικού και κάλεσε
το ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος να κινηθεί προς αυτή την
κατεύθυνση, υποβάλλοντας άμεσα προτάσεις μέσω των ακαδημαϊκών οργάνων του
ιδρύματος.
Τα μέλη ΔΕΠ του Ε.Α.Π., οι Διευθυντές των Π.Σ., οι συντονιστές των Θ.Ε. και τα
μέλη ΣΕΠ με τις εισηγήσεις τους ανέδειξαν τα θετικά στοιχεία των Π.Σ. ΑΓΓ, ΓΑΛ,
ΓΕΡ, ΙΣΠ στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση ενώ παράλληλα επεσήμαναν
αναγκαία σημεία προς βελτίωση, εμπλουτισμό και εξειδίκευση για τα οποία είτε
έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις από τις ΟΔΠ & ΕΠΣ είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία.
Το Ε.Α.Π. οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και να ακολουθεί τις
εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης. Όλοι οι συμμετέχοντες στην ημερίδα
συμφώνησαν ότι το Ε.Α.Π. θα ανταποκριθεί στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό του
ρόλο εισερχόμενο σε μια εποχή εξωστρέφειας και ριζικής ανανέωσης με αρωγό τη
Διοίκηση του Ιδρύματος και κινητήριο μοχλό το αξιόλογο ακαδημαϊκό και διδακτικό
προσωπικό.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αρ. πρωτ. 88/11-1-2017 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με τον
απολογισμό της Ημερίδας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών "Διδακτική
της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας", "Διδακτική της Γαλλικής ως
Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας", "Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας"
και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός",
β) τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση όπου κατά τη διάρκεια της Ημερίδας
συζητήθηκε το παρόν και το μέλλον των Ξενόγλωσσων Π.Σ. του Ε.Α.Π.,
αναδείχθηκαν τα θετικά τους στοιχεία, επισημάνθηκαν σημεία προς βελτίωση,
παρουσιάστηκαν εισηγήσεις αναμόρφωσης των υπαρχόντων Προγραμμάτων αλλά
και προβληματισμός και προτάσεις για νέα Προγράμματα Σπουδών,
γ) τον προσανατολισμό στην περαιτέρω ερευνητική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του
Ιδρύματος,
αποφάσισε όπως εγκρίνει:
α) τον απολογισμό της Ημερίδας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
"Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας", "Διδακτική της Γαλλικής ως
Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας", "Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας"
και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός",
όπως υποβλήθηκε από τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών
Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη,
β) τη δρομολόγηση των διαδικασιών για την αναδιάρθρωση των εν λόγω
προγραμμάτων με προσθήκη ΘΕ, νέα ΠΣ ή συγκερασμούς ΠΣ, τη μετατροπή τους σε
προγράμματα με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, την ψηφιακότητα του διδακτικού
υλικού ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά τους, να ανταποκριθούν με
επιτυχία στις απαιτήσεις και προσδοκίες της κοινωνίας αλλά και στις προκλήσεις της
εποχής και της επιστήμης.

10. Μητρώο Κριτών του Ε.Α.Π. και αξιοποίησή του για την αξιολόγηση
προτάσεων για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Προπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών και Σύντομα Προγράμματα.
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητής κ. Γ.
Ανδρουλάκης, στηριζόμενος στη με αρ. πρωτ. 89/11-01-2017 εισήγησή του,
ενημέρωσε το Σώμα για το Μητρώο Κριτών του Ε.Α.Π. και την αξιοποίησή του για
την αξιολόγηση προτάσεων για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Προπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών και Σύντομα Προγράμματα.
Αναφέρθηκε στη λειτουργία του, σε πρώτη φάση, από τις 29/03/2016 μέχρι τις
31/12/2017 στο πλαίσιο των διαδικασιών και διεργασιών για την περαιτέρω
ερευνητική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύματος. Δυνατότητα εγγραφής στο
Μητρώο Κριτών του Ε.Α.Π., δηλώνοντας μέχρι τρία επιστημονικά πεδία, έχουν μέλη
ΔΕΠ όλων των βαθμίδων από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και άλλων χωρών, ερευνητές όλων
των βαθμίδων από αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και άλλων
χωρών καθώς και διδάκτορες με τουλάχιστον 5ετή μεταδιδακτορική επαγγελματική
και ερευνητική εμπειρία. Έργο των Κριτών του Μητρώου είναι η αξιολόγηση
προτάσεων για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Προπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών και Σύντομα Προγράμματα του Ιδρύματος με αμοιβή, όπως εξαρχής
προβλεπόταν, ανάλογα με το προσφερόμενο έργο και σύμφωνα με τα ισχύοντα σε
διαδικασίες κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Πρότεινε για την αξιολόγηση κάθε πρότασης των προτεινόμενων νέων
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. αμοιβή του
κάθε κριτή με διακόσια ευρώ (200€) μεικτά καθώς και για την αξιολόγηση κάθε
πρότασης των προτεινόμενων Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών αμοιβή του κάθε
κριτή με εκατόν πενήντα ευρώ (150€) μεικτά.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 321/20-12-2016 Συνεδρίασή της στην
οποία ενέκρινε τη διαδικασία αξιολόγησης για Σύντομα Προγράμματα Σπουδών,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 321/20-12-2016 Συνεδρίασή της στην
οποία ενέκρινε τη διαδικασία αξιολόγησης για νέα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών,
γ) την ως άνω, με αρ. πρωτ. 89/11-01-2016 εισήγηση του Αντιπροέδρου
Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά
με το Μητρώο Κριτών του Ε.Α.Π. και την αξιοποίησή του για την αξιολόγηση
προτάσεων για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Προπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών και Σύντομα Προγράμματα,
δ) τον προσανατολισμό στην περαιτέρω ερευνητική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του
Ιδρύματος,
αποφάσισε όπως:
1. αξιοποιηθεί το Μητρώο Κριτών του Ε.Α.Π. για την αξιολόγηση προτάσεων για
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και
Σύντομα Προγράμματα,
2. εγκρίνει αμοιβή του κάθε κριτή με διακόσια ευρώ (200€) μεικτά για την
αξιολόγηση κάθε πρότασης των προτεινόμενων νέων Προπτυχιακών και
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π., καθώς και αμοιβή του κάθε
κριτή με εκατόν πενήντα ευρώ (150€) μεικτά για την αξιολόγηση κάθε πρότασης των

προτεινόμενων Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π., όπως αποτυπώνεται
στην ως άνω, με αρ. πρωτ. 89/11-01-2016 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.

Ο κ. Μιχιώτης επεσήμανε ότι η Κοσμητεία της ΣΚΕ, και ενδεχομένως και οι
υπόλοιπες Κοσμητείες του ΕΑΠ, δεν έχουν σχετική ενημέρωση για τα Μητρώα αυτά,
σε κάθε περίπτωση όμως πρωτεύον
αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση
προγραμμάτων σπουδών, είτε μεταπτυχιακού είτε προπτυχιακού επιπέδου, είναι η
Κοσμητεία.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος: α) ενημέρωσε το Σώμα ότι όσον αφορά τα υποθέματα 1
και 2 των Διοικητικών Θεμάτων διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προσλήψεις
προσωπικού και Μετακινήσεις - τοποθετήσεις διοικητικών υπαλλήλων αντίστοιχα
και β) πρότεινε τα λοιπά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που δεν έχουν συζητηθεί,
ήτοι τα υποθέματα 1 έως 6 των Διοικητικών Θεμάτων, 1 έως 4 των Θεμάτων
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων και το θέμα από τα Διάφορα να αναβληθούν
προκειμένου να συζητηθούν σε επόμενη Συνεδρίαση. Το Σώμα συμφώνησε ομόφωνα
με την πρόταση του Προέδρου.

