Αποφάσεις Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, αρ. 340/03-07-2017
Θέμα 1ο
Με την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ενημέρωσε το Σώμα για το
πόρισμα ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών Τεχνικών Έργων το οποίο αναφέρεται
στις διοικητικές αποφάσεις και ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με το έργο του
κτιρίου Δ’, εκτιμώντας ότι το Ίδρυμα βρίσκεται στην αρχή μιας περιπέτειας.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Α. Μιχιώτης,
έκανε αναφορά στο θέμα της καθυστέρησης συγκρότησης των Τριμελών Επιτροπών
Αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ σε όλες τις Θ.Ε. των Π.Σ. της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών και ζήτησε από τον κ. Πρόεδρο να του προσδιορίσει τον
χρόνο που αναμένεται αυτές να συγκροτηθούν καθώς και τους λόγους για τη μέχρι
σήμερα καθυστέρηση.
Θέμα 2ο
7. Παρουσίαση του Καθηγητή κ. Αντ. Λιοναράκη, Κοσμήτορα της Σ.Α.Σ. και
μέλους της Δ.Ε., για τη μεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικού υλικού
Σε συνέχεια της από 11 Ιουνίου 2017 ηλεκτρονικής επιστολής του Καθηγητή κ. Αντ.
Λιοναράκη, Κοσμήτορα της Σ.Α.Σ. και μέλους της Δ.Ε., έγινε συζήτηση και
παρουσίαση από τον ίδιο, σε power point, αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, με το
πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων που θα πρέπει να το διέπουν. Το δυνατό
πλεονέκτημα στο Ε.Α.Π. ήταν ανέκαθεν το εκπαιδευτικό υλικό.
Συγκεκριμένα ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Καθηγητής κ.
Αντ. Λιοναράκης ανέφερε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια ανάπτυξης Διδακτικού
Υλικού με μια ευέλικτη, αλληλεπιδραστική και ικανοποιητική μεθοδολογία για τους
φοιτητές. Σε αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από τους φοιτητές (2012-2016) σε
παλαιά και νέα Προγράμματα Σπουδών επεσήμανε τη δυνατότητα βελτιώσεων σε
υπάρχοντα προβλήματα στο εκπαιδευτικό υλικό. Τόνισε ότι οι φοιτητές μέσα από το
εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να ξέρουν «τι πρέπει να κάνουν, γιατί το κάνουν,
πότε πρέπει να το κάνουν, πώς να το κάνουν και εάν το έκαναν σωστά», πράγμα
που αποτελεί ένα βασικό πλαίσιο αρχών για τη διαδικασία των εξ αποστάσεων
σπουδών. Ο τρόπος διατύπωσης των επιλογών και προτάσεων μελέτης και πηγών
πρέπει να είναι αιτιολογημένος και να εξηγεί το «γιατί αυτό και όχι το άλλο», τη
σύνδεση και τις γέφυρες των προηγουμένων και των επομένων και τους λόγους
επιλογής των συγκεκριμένων πηγών. Σε όλες τις σημειώσεις και οδηγίες που
συγγράφουν οι Καθηγητές-Σύμβουλοι θα πρέπει να ορίζονται αυτά που θεωρούμε
αυτονόητα, δηλαδή αυτά που θεωρούμε ως δεδομένο ότι γνωρίζουν οι φοιτητές μας,
τα οποία δεν υφίστανται και δεν ισχύουν. Θα πρέπει να υπάρχουν εικόνες (οπτική
απεικόνιση) που να οπτικοποιούν τις αφηρημένες έννοιες, διότι χωρίς εικόνες είναι
δύσκολο να υπάρξει κατανόηση πολλών εννοιών, κυρίως αφηρημένων. Ο γραπτός
λόγος όλων των οδηγιών, επεξηγήσεων, ερμηνειών, σχολιασμών θα πρέπει να είναι
στη μορφή προφορικού λόγου. Να είναι εντελώς σαφή και κατανοητά. Ο γραπτός
λόγος επίσης θα πρέπει να είναι σε μορφή διαλόγου - συζήτησης με τους χρήστες
και όχι γραπτού απρόσωπου ξύλινου κειμένου. Οι σύγχρονες αρχές της παιδαγωγικής
βασίζονται στην ανακαλυπτική μάθηση, δηλαδή στη μάθηση όπου οι φοιτητές
ανακαλύπτουν τη γνώση βήμα προς βήμα με τη βοήθεια του μαθησιακού υλικού και
του Καθηγητή – Συμβούλου. Να μην είναι βασισμένες οι αρχές αυτές σε ένα
γραμμικό – καθοδηγούμενο πλαίσιο ενεργειών. Ζητούμενο είναι οι δεξιότητες που
πρέπει να αναπτύσσουν οι φοιτητές μας, ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών. Τα
μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και όχι μακροσκελή και μη

- ρεαλιστικά στην υλοποίησή τους. Χρησιμοποίησε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα
στα μέλη της Δ.Ε. τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας εβδομάδας μελέτης, λέξεις
κλειδιά, χρονοδιάγραμμα μελέτης με κεφάλαια μελέτης και μαθησιακά
αποτελέσματα, στόχους, δραστηριότητες, βιβλιογραφία, επεξηγήσεις.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Καθηγητής κ. Β. Καρδάσης ανέφερε ότι δεν ανατρέπει επ’
ουδενί τον τρόπο που έχει κινηθεί η ΟΝΕΠΣ. Το ζήτημα που ετίθετο είναι εάν ένα
πανεπιστήμιο θα πρέπει να ακολουθήσει την οδό ενός συγγράμματος ή την οδό ενός
υλικού που θα είναι πολυμερές, ψηφιακό και από πολλές προελεύσεις. Στρατηγικά θα
πρέπει να αποφευχθεί η λογική του ενός συγγράμματος. Θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα της εξέλιξης του υλικού σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η ακαδημαϊκή, η
τεχνολογική και η επιστημονική εξέλιξη με όποια κατεύθυνση δίνουν οι ακαδημαϊκοί
συντελεστές του Π.Σ.
1. Σχετικά με την έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός»
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το από 23-06-2017 έγγραφο του Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών &
Τεχνολογίας κ. Ευθ. Ζέρβα σχετικά με την πρόταση έναρξης ενός έργου
(«Σχεδιασμός και οργάνωση του Μ.Π.Σ. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός») με σκοπό
την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών εκκρεμοτήτων που υπάρχουν σήμερα και την
απρόσκοπτη προσφορά του Μ.Π.Σ. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» στους φοιτητές
που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2017-18,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ΄ αρ. 320η/28-11-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με την Πρόσκληση φοιτητών για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» (ΠΣΕ) και «Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» (ΠΣΠ),
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ΄ αρ. 332η/10-04-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με την Πρόταση σχεδίου για ανάπτυξη-επικαιροποίηση διδακτικού υλικού σε
Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες,
δ) το από 23-06-2017 έγγραφο του Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών &
Τεχνολογίας κ. Ευθ. Ζέρβα σχετικά με την κατ’ αρχήν έγκριση 2 έργων:
- Συγγραφή υλικού για το νέο Μ.Π.Σ. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός», συνολικού
κόστους 480,000 ευρώ, έναρξης 1/10/2017 και διάρκειας 24 μηνών
- Δημιουργία Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας στο Μ.Π.Σ. «Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός», συνολικού κόστους 585,000 ευρώ, έναρξης 1/10/2017 και συνολικής
διάρκειας 12 μηνών,
αποφάσισε:
1. να κοινοποιήσει το από 23-6-2017 έγγραφο (Συν. 10) του Καθηγητή κ. Ευθ. Ζέρβα
στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας,
2. να καλέσει την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας να
καταθέσει άμεσα και όχι αργότερα από τις 12/07/2017, εισηγήσεις για το ακαδημαϊκό
υλικό κάθε Θεματικής Ενότητας το οποίο αυτονοήτως πρέπει να καλύπτει πλήρως,
και χωρίς προϋποθέσεις, τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών και
να συνάδει απολύτως με τους κανόνες της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Τέλος, επεσήμανε ότι η διάθεση του ποσού έως εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€)
αφορά την πλήρη αναμόρφωση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ή τη
δημιουργία νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (με 6μηνιαίες Θεματικές
Ενότητες κτλ.) σε διάστημα δύο (2) ετών.

Το Συν. 10 το οποίο επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Πρακτικού.
13. Σχετικά με την ελλιπή/καθυστερημένη εκτέλεση καθηκόντων από μέλος ΣΕΠ
της θεματικής Ενότητας ΕΚΠ51
Η Συντονίστρια της ΘΕ ΕΚΠ51 Καθηγήτρια κ. Β. Χατζηνικήτα παρουσίασε το
ιστορικό του περιστατικού, την ελλιπή/καθυστερημένη εκτέλεση των καθηκόντων
από το μέλος ΣΕΠ της θεματικής Ενότητας ΕΚΠ51 κ. Σ. Κυριακίδη. Αναφέρθηκε
στη μη προσέλευσή του στις προγραμματισμένες ημερομηνίες τελικών εξετάσεων
χωρίς πρωθύστερη ενημέρωση παρά μόνο την ώρα των εξετάσεων καθώς επίσης
επισήμανε τις ενέργειες- διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μετά το πέρας των τελικών
εξετάσεων.
Ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Β. Καρδάσης αναφέρθηκε στην ασυνέπεια εκτέλεσης των
συμβατικών υποχρεώσεων από το μέλος ΣΕΠ της ΘΕ ΕΚΠ51 κ. Σ. Κυριακίδη, στην
απεμπλοκή του από οποιαδήποτε διαδικασία των εξετάσεων του τμήματός του και
στη συζήτηση που θα πρέπει να γίνει με τη Νομική Σύμβουλο κ. Αρ. Μαρούντα
σχετικά με τη λύση της Σύμβασής του ως απόρροια της ασυνέπειας άσκησης των
καθηκόντων του.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σύνδεση με τους καθηγητές κ. Β. Χατζηνικήτα και
κ. Κ. Πετρογιάννη προκειμένου η Δ.Ε. να προχωρήσει στη λήψη της απόφασης.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το αρ. πρωτ. 1782/29-6-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων
και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με την ελλιπή
/καθυστερημένη εκτέλεση καθηκόντων από μέλος ΣΕΠ της θεματικής Ενότητας
ΕΚΠ51,
β) το γεγονός ότι το μέλος ΣΕΠ στη ΘΕ ΕΚΠ51 κ. Σ. Κυριακίδης δεν ενημέρωσε
επαρκώς τους φοιτητές για το αν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις,
απουσίασε από την εξέταση ως επιτηρητής και καθυστέρησε χαρακτηριστικά στη
βαθμολόγηση των δοκιμίων των γραπτών εξετάσεων, με συνέπεια να προκαλέσει τις
διαμαρτυρίες των φοιτητών του τμήματός του,
γ) την επιστολή της κ. Α. Κάβουρα, εν διαστάσει συζύγου του μέλους ΣΕΠ κ. Σ.
Κυριακίδη,
δ) την ηλεκτρονική αλληλογραφία της Συντονίστριας της ΘΕ ΕΚΠ51 κ. Β.
Χατζηνικήτα με το μέλος ΣΕΠ κ. Σ. Κυριακίδη,
ε) τις συμβατικές υποχρεώσεις των μελών ΣΕΠ του Ιδρύματος,
αποφάσισε να:
1. ζητηθεί η συνδρομή της Νομικής Συμβούλου κ. Αρ. Μαρούντα προκειμένου να
ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για τη λύση της Σύμβασης με το μέλος ΣΕΠ
της Θεματικής Ενότητας «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» ΕΚΠ51 κ. Σ.
Κυριακίδη και
2. την ευθύνη των επαναληπτικών εξετάσεων της Θεματικής Ενότητας
«Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» ΕΚΠ51 του εν λόγω τμήματος θα την έχει η
Συντονίστρια της ΘΕ ΕΚΠ51 Καθηγήτρια κ. Β. Χατζηνικήτα.
2. Έγκριση Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας
Στο σημείο αυτό, πήρε τον λόγο ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας, Καθηγητής κ. Ι. Καλαβρουζιώτης, κάνοντας αναφορά στις προτάσεις
που έγιναν σχετικά με τα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών. Τόνισε επίσης την

απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 165/19-06-2017
Συνεδρίασή της, και στην οποία ενεκρίθη η εισήγηση της Επιτροπής Ακαδημαϊκών
Θεμάτων σχετικά με τα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών. Επισήμανε ότι από τις 13
προτάσεις, βάσει των αξιολογήσεων των κριτών, ενεκρίθησαν οι οκτώ (8),
απορρίφθηκαν οι τέσσερις (4) και μία θα υποβληθεί εκ νέου εντός 10 ημερών στην
Επιτροπή.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής κ. Μιχιώτης Α.
επεσήμανε ότι δεν πρέπει να αναφέρονται ως ΠΣ, καθώς δεν είναι Προγράμματα
Σπουδών, αλλά επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια, που δεν
αποδίδουν κάποιο τίτλο σπουδών. Επιπλέον έθεσε το ερώτημα, με δεδομένη την
απόφαση της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας να τα ενσωματώσει στις
διαδικασίες έγκρισής τους από εκείνη, αν θα έχει η ίδια (η Κοσμητεία) την ευθύνη
αξιολόγησης των πεπραγμένων αυτών των προγραμμάτων και με ποιο θεσμικό
πλαίσιο είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο τη στιγμή που πρόκειται για
αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εξωτερικών συνεργατών.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την με αριθμ. πρωτ. 1470/23-06-2017 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων & Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την έγκριση
των σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 165η/19-06-2017 Συνεδρίαση της
Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας βάσει της οποίας
εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Ακαδημαϊκών Θεμάτων, η οποία αφορά σε
έγκριση οκτώ (8) Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών, σε απόρριψη τεσσάρων (4)
και σε εκ νέου υποβολή της πρότασης για το Πρόγραμμα «Βιομιμητική Τεχνολογία»
(ΒΙΤ) εντός 10 ημερών στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις και τα σχόλια
των κριτών,
γ) το με αριθμ. πρωτ. ΣΘΕΤ-914/19-06-2017 έγγραφο της Επιτροπής Ακαδημαϊκών
Θεμάτων σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των Σύντομων Προγραμμάτων
Σπουδών,
δ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 318/07-11-2016, σχετικά με τις
προτάσεις για Σύντομα Προγράμματα Σπουδών και της διαδικασία κρίσης τους, και
ε) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 321/20-12-2016, σχετικά με τις
προτάσεις για τα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών και την αξιολόγησή τους,
αποφάσισε:
1. όπως εγκρίνει τα εξής Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας:
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2.ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες του πλαισίου, βάσει της εισήγησης του
Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, κ. Γ. Ανδρουλάκη.

3. Σχετικά με τη συνεργασία του Ε.Α.Π. με το Α.Π.ΚΥ. για υπάρχοντα
Προγράμματα Σπουδών
Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων κ. Γ. Ανδρουλάκης
έλαβε το λόγο υπενθυμίζοντας στο Σώμα ότι στην υπ’ αριθμ. 326/13-02-2017
Συνεδρίαση της Δ.Ε. συζητήθηκαν αρκετά θέματα διαφόρων πεδίων τα οποία οι
εκπρόσωποι των δύο Πανεπιστημίων συμφώνησαν να διερευνήσουν.
Δύο από αυτά αφορούσαν αφενός το ενδεχόμενο συνεργασίας στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» και αφετέρου τη
συνεργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Sustainable Energy
Systems”.
Ο κ. Μιχιώτης έθεσε ερώτημα για τους λόγους που οδήγησαν τη ΔΕ στην απόσυρση
της διαδικασίας που η ίδια είχε ξεκινήσει ερήμην της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
αναφορικά με την προσφορά του Προγράμματος Σπουδών ΔΜΥ από κοινού με το
ΑΠΚΥ, απόσυρση που προφανώς βρίσκει σύμφωνη τη Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών, καθώς η ίδια το είχε αναδείξει ως προβληματική προοπτική για το
Πρόγραμμα Σπουδών και τη Σχολή.
Όσον αφορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», η
Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών της υπ’ αριθμ.
5/09-05-2017 Συνεδρίασή της κατά την οποία εκφράστηκαν προβληματισμοί για
ενδεχόμενη συνεργασία στο εν λόγω Μ.Π.Σ. και
β) το με αρ. πρωτ. 1741/23-06-2017 έγγραφο του κ. Ανδρουλάκη με το οποίο
εισηγείται:
 να μην προχωρήσουν προς το παρόν οι διεργασίες για συνεργασία των δύο
Ιδρυμάτων για το ανωτέρω Πρόγραμμα
 τη συνέχιση της διερεύνησης πιθανών συμπράξεων στα λοιπά πεδία που
συζητήθηκαν στην υπ’ αριθμ. 326/13-02-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε,
έκανε δεκτή την εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη και αποφάσισε να μην προχωρήσουν
προς το παρόν οι διεργασίες για συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας». Επιπρόσθετα η Δ.Ε.
αποφάσισε:
1. να εφαρμοστούν και για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 οι αποφάσεις που
ελήφθησαν στην υπ’ αριθμ. 326/13-02-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε σχετικά με το
διδακτικό προσωπικό και τα οικονομικά ζητήματα,
2. να συμμετάσχει με παρουσίαση ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και
Διεθνών Σχέσεων του Ε.Α.Π. στο έργο στρατηγικού σχεδιασμού του Α.Π.ΚΥ. κατά
τη διάρκεια του Ιουλίου 2017 και
3. να προσκληθεί εκπρόσωπος του Α.Π.ΚΥ. στο πάνελ που διοργανώνει το Ε.Α.Π.
στην Ο.Ε.Β. (Βερολίνο, Δεκέμβριος 2017).
Όσον αφορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Sustainable Energy Systems”,
ο κ. Ανδρουλάκης ενημέρωσε το Σώμα ότι το Α.Π.ΚΥ. έχει επανέλθει με την

πρόταση της προσφοράς από κοινού του εν λόγω Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών.
Η Δ.Ε. αποφάσισε να προωθηθεί το θέμα της από κοινού προσφοράς του
αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Α.Π.ΚΥ. “Sustainable
Energy Systems” στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
προκειμένου να γνωμοδοτήσει.
4. Έγκριση Πρακτικού Τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης μελών ΣΕΠ
Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές
στις Φυσικές Επιστήμες» Ακαδ. Ετών 2017-2020
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. ΤΠ:3018/20-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού με το
οποίο διαβιβάζονται διαμορφωμένοι, σύμφωνα με την αξιολόγηση των Τριμελών
Επιτροπών, πίνακες οι οποίοι περιέχουν τη σειρά κατάταξης των προτεινόμενων
υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. για τις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες Βιολογίας,
Φυσικής και Χημείας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις
Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ), ακαδημαϊκών ετών 2017-2020,
β) το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων υποψήφιων μελών
Σ.Ε.Π εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης
της σειράς κατάταξης και
γ) το γεγονός ότι ως ημερομηνία Υπογραφής Συμβάσεων έχει οριστεί η 3η Ιουλίου
2017, σύμφωνα με την Προκήρυξη,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τους πίνακες με τη σειρά κατάταξης των προτεινόμενων
υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π, που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την αξιολόγηση των
Τριμελών Επιτροπών, για τις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες i. Βιολογίας και
ii. Χημείας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές
Επιστήμες» (ΦΥΕ), ακαδημαϊκών ετών 2017-2020, ως εξής:

i. Πίνακας Υποψηφίων Μελών Σ.Ε.Π. - Εργαστήρια Βιολογίας – Ακαδημαϊκά Έτη 2017-2020

ΑΚΑΔ.
ΕΤΟΣ
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020

ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

ΦΥΕΒ

1

ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

3

ΣΠΕΛΛΑ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

4

ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΛΕΑΝΑ

ΦΡΙΞΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

5

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

6

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

7

ΜΠΡΑΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΜΙΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

8

ΛΙΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

9

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

10

ΧΙΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

11

ΓΙΟΠΑΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΤΡΑ

Π.Σ.

Θ.Ε.

ΦΥΕ

20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

12

ΤΣΟΥΜΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΥΑΓΟΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

13

ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΑΡΙΣΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

14

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

15

ΤΣΕΡΜΠΙΝΙ

ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ

ΚΩΝΣΤ I. ΙΩΑ.

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

16

ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΦΥΕ

ΦΥΕΒ

17

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΘΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ii. Πίνακας Υποψηφίων Μελών Σ.Ε.Π. – Εργαστήρια Χημείας – Ακαδημαϊκά Έτη 2017-2020
ΑΚ.
ΕΤΟΣ
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020
20172020

Π.Σ.

Θ.Ε.

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

ΦΥΕ

ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΔΡΑ

1

ΤΣΕΒΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕΧ

2

ΠΕΤΣΗ

ΘΕΑΝΩ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

3

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

4

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

5

ΛΑΛΙΩΤΗ

ΝΙΚΟΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

6

ΚΑΜΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

7

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ

ΟΘΩΝΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

8

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΓΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

9

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

10

ΚΩΝΣΤΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

11

ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

12

ΣΥΓΓΟΥΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΗΛΙΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

13

ΦΡΑΓΚΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΦΥΕ

ΦΥΕΧ

14

ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΟΛΓΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

5. Πρόταση σχεδίου για ανάπτυξη – επικαιροποίηση διδακτικού υλικού σε
Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες
Ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Β. Καρδάσης ανέφερε ότι πρόκειται για κομβικής,
τεράστιας σημασίας έργο για το Ίδρυμα που θα αλλάξει το πεδίο ελκυστικότητας των
Π.Σ. στην κοινή γνώμη σε βάθος πενταετίας με τον προσανατολισμό σε εξαμηνιαίες
Θ.Ε. σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών. Επισήμανε ότι δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο
να λειτουργεί με πολλές ταχύτητες, ιδιαίτερα σε σημεία που ήδη υλοποιούνται από
άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Έθεσε ως μακρόπνοο στόχο σε βάθος
πενταετίας να έχει αλλάξει το διδακτικό υλικό.
Συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα της διοικητικής διαχείρισης του έργου αυτού.
Η Αντιπρόεδρος Τομέα Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής Καθηγήτρια κ. Α.
Ρούσσου τόνισε ότι είναι πιο διαχειρίσιμη η διάσπαση του έργου σε επιμέρους
υποέργα με τη δημιουργία τεχνικού δελτίου.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής κ. Α. Μιχιώτης
επισήμανε ότι δεν έχει νόημα η λειτουργία της Επιτροπής σε περίπτωση που υπάρχει
διάσπαση του έργου ανά Πρόγραμμα Σπουδών. Αναφέρθηκε στη διαδικασία που θα
πρέπει να ακολουθηθεί εάν τα Π.Σ. διασπαστούν.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Καθηγητής κ. Ι.
Καλαβρουζιώτης ανέφερε ότι η ραχοκοκαλιά του Ιδρύματος είναι τα παλαιά
Προγράμματα Σπουδών που στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια το Ίδρυμα. Επεσήμανε ότι
είναι πολύ σημαντικό το να υπάρξει ένας Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ή μία Επιτροπή
Ακαδημαϊκής Εποπτείας ενός τέτοιου μεγάλου Προγράμματος ανεξάρτητα από τις
αποφάσεις που θα έρχονται από την Κοσμητεία της Σχολής. Τόνισε ότι πολλά
προβλήματα (εσωτερικής ή εξωτερικής φύσεως) θα μπορούν να επιλυθούν από μία
τέτοια Επιτροπή.
Η Καθηγήτρια της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας κ. Μ.
Χατζηνικολάου τόνισε ότι δε θα είναι λειτουργική η κατάτμηση του έργου σε
επιμέρους έργα. Ανέφερε ότι, σε προηγούμενη Δ.Ε., έχει καταθέσει λεπτομερέστατη
πρόταση ανά κατηγορία και ανά φάση.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 603/09-6-2017 έγγραφο της Αντιπροέδρου Τομέα Έρευνας και
Κοινωνικής Πολιτικής Καθηγήτριας κ. Α. Ρούσσου σχετικά με «Πρόταση σχεδίου
για ανάπτυξη – επικαιροποίηση διδακτικού υλικού σε Προγράμματα Σπουδών με
ετήσιες Θεματικές Ενότητες»,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 323η/13-01-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε. του
Ιδρύματος σχετικά με την επικαιροποίηση ή/και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για
τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) του Ιδρύματος με ετήσιες θεματικές Ενότητες και
την έναρξη σχετικού έργου στην ΕΔΕΛ με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια
κ. Μ. Χατζηνικολάου και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής τους Καθηγητές κ.κ. Α.
Λιοναράκη και Α. Μιχιώτη,
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 332/10-04-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε. του
Ιδρύματος σχετικά με την Πρόταση σχεδίου για ανάπτυξη-επικαιροποίηση
διδακτικού υλικού σε Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες,
δ) την από 25/11/2016 εισήγηση της Καθηγήτριας της Σχολής Θετικών Επιστημών &
Τεχνολογίας κ. Μ. Χατζηνικολάου σχετικά με:
1. Επικαιροποίηση/Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού του ΕΑΠ και
2. Συνεργασία του ΕΑΠ 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» β)
Ενίσχυση των Δράσεων παραγωγής νέου διδακτικού υλικού Ανοικτής Πρόσβασης σε
ηλεκτρονική μορφή,
ε) την από 12/06/2017 επιστολή της Καθηγήτριας της Σχολής Θετικών Επιστημών &
Τεχνολογίας κ. Μ. Χατζηνικολάου σχετικά με το θέμα 4.9 της Ημερήσιας Διάταξης
της 338η/12-06-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής : «Πρόταση σχεδίου
για ανάπτυξη – επικαιροποίηση διδακτικού υλικού σε Προγράμματα Σπουδών με
ετήσιες Θεματικές Ενότητες»,

στ) το από 04/04/2017 σχέδιο υλοποίησης του έργου, διάρκειας έως δύο έτη,
εκτίμηση προϋπολογισμού για την επικαιροποίηση ή/και ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού για τα Π.Σ. του Ιδρύματος της Επιστημονικής Υπεύθυνης του έργου
«Επικαιροποίηση ανάπτυξη διδακτικού υλικού του ΕΑΠ» Καθηγήτριας της Σχολής
Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας κ. Μ. Χατζηνικολάου,
αποφάσισε να:
1. τη δημιουργία Ιδρυματικών έργων αναμόρφωσης Προγραμμάτων Σπουδών, ένα
ανά Σχολή, με υπευθύνους την Καθηγήτρια Μ. Χατζηνικολάου, τον Καθηγητή Αντ.
Λιοναράκη και τον Καθηγητή Αθ. Μιχιώτη και
2. καλέσει την Επιτροπή να καταθέσει Σχέδιο Τεχνικού Δελτίου το οποίο θα καλύπτει
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οριζόντια, τα Ιδρυματικά Έργα.
6. Πρόσβαση των αποφοίτων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ειδικά για το υποθέμα 6 η κ. Αρ. Μαρούντα ανέφερε ότι έχει καταθέσει στο Ίδρυμα
την από 14-10-2013 Γνωμοδότησή της, με αριθμ. πρωτ. εξ. Ν.Υ.-131/2013,
διατυπώνοντας σε αυτή την άποψη ότι, εκτός των άλλων, οι απόφοιτοι των
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν δύνανται να εγγραφούν σε Μεταπτυχιακά
Προγράμματα του Ιδρύματος, στην οποία και παραπέμπει. Επειδή δε, εξ όσων
γνωρίζει, δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε νομοθετική μεταβολή μέχρι σήμερα ως προς
το θέμα αυτό, εμμένει στην άποψη της, ως έχει διατυπωθεί στην ως άνω
Γνωμοδότηση.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το αρ. πρωτ. 1805/29-6-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων
και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με την πρόσβαση των
αποφοίτων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών,
β) τα με αριθμ. πρωτ. 64929/Ζ1/19-4-2017 και 109373/Ζ1/29-06-2017 έγγραφα του
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει των οποίων, η πρόσβαση σε
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εξασφαλίζεται σε κατόχους πτυχίων
ισότιμων με εκείνα της Ανώτατης Εκπαίδευσης μόνο εφόσον υπάρχει ρητή σχετική
πρόβλεψη νόμου,
γ) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ. 335η/10-05-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με την αποδοχή αποφοίτων των εκκλησιαστικών ακαδημιών στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία»,
δ) το γεγονός ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 οι απόφοιτοι των εκκλησιαστικών
ακαδημιών συμπεριλαμβάνονται στους πιθανούς εισακτέους του ΜΠΣ «Σπουδές
στην Ορθόδοξη Θεολογία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών,
αποφάσισε:
1. να μην γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην
Ορθόδοξη Θεολογία» (ΟΡΘ) οι έξι (6) νέοι φοιτητές, απόφοιτοι Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας, των οποίων η φοίτηση θα αρχίσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και
2. οι λοιποί απόφοιτοι Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, που βρίσκονται σε κανονική
φοίτηση ή σε αναβολή σπουδών ή έχουν ήδη αποφοιτήσει από το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» (ΟΡΘ), θα
συνεχίσουν κανονικά τις σπουδές τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους, οι δε
απονεμηθέντες μεταπτυχιακοί τίτλοι δεν θα ανακληθούν, καθ’ όσον η απόφαση περί

εγγραφής τους στο συγκεκριμένο ΠΜΣ δεν δύναται να ανακληθεί, εφ’ όσον επέφερε
ευνοϊκά αποτελέσματα γι’ αυτούς.

15. Σχετικά με περιπτώσεις ελλιπών φακέλων υποψηφιότητας ΣΕΠ στα
Προγράμματα Σπουδών με ετήσιες Θεματικές Ενότητες
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το γεγονός ότι προκύπτουν αρκετά προβλήματα που σχετίζονται με την υποβολή
ελλιπών φακέλων υποψηφιότητας των μελών Σ.Ε.Π. και συνεπώς δυσχεραίνεται η
διαδικασία ελέγχου και κρίσης των υποψηφίων,
αποφάσισε ομόφωνα να δοθεί σχετική οδηγία στο αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος,
ώστε, όσοι εκ των υπαλλήλων ασχολούνται με το προέλεγχο των δικαιολογητικών,
προς υποβοήθηση και μόνον του έργου των Τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης, να
επισημάνουν με σχετική επισημείωση παραπλεύρως των ονομάτων των υποψηφίων
τις τυχόν ελλείψεις των δικαιολογητικών τους
Περαιτέρω, το Τμήμα Προσωπικού θα πρέπει να στείλει επικαιροποιημένα αρχεία
στις εκάστοτε Επιτροπές Αξιολόγησης για ενημέρωσή τους και σχηματισμό πλήρους
και ορθής κρίσης.
Θέμα 4ο
2. Έγκριση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη
εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου»
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. ΤΟ: 1898/6/20-06-2017 έγγραφο του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων με το οποίο προωθείται η εισήγηση της
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σχετικά με την έγκριση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση κτιρίου
στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού με τίτλο «Μίσθωση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη
εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου» (Διακήρυξη: 08/2017), σύμφωνα με το από 07-06-2017 Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, το
οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα, 07-06-2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της

Επιτροπής

Διενέργειας

του

Δημόσιου

Μειοδοτικού

Διαγωνισμού:

«Μίσθωση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών και
διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
Στις 07 Ιουνίου 2017, 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 στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών
λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου». Ο Διαγωνισμός εγκρίθηκε με
απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 333η/27-04-2017 (Θέμα 5ο, Υπο-θέμα 4ο)
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.
08/2017 Διακήρυξη που δημοσιεύθηκε στις 12 Μάιου 2017, ημέρα Παρασκευή, στο
τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
στις 12 και 15 Ιουνίου, ημέρες Παρασκευή και Δευτέρα, αντίστοιχα, στον Ελληνικό
Τύπο. Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. 1) Τζόλα Γρηγόριο, Αναπληρωτή
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ, ως Πρόεδρο της
Επιτροπής, 2) Μπούσιο Γεώργιο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων του ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής και 3)
Αποστολάκη Τιμόθεο, Διοικητικό Υπάλληλο του ΕΑΠ, ως Αναπληρωματικό Μέλος
της Επιτροπής, σε αντικατάσταση του Τακτικού Μέλους κ. Καραχάλιου Χριστιάνας
η οποία απουσίαζε δικαιολογημένα,.
Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν εμπρόθεσμα προσφορές από τους:
1. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. ΤΟ-1679/06-06-2017 βεβαίωση παραλαβής και
2. κ.κ. α) Σύλβια Ιωάννα Κουμεντάκη, β) Ελένη Κουμεντάκη και γ) Δανάη
Κουμεντάκη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΟ-1690/06-06-2017 βεβαίωση
παραλαβής.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε ανοικτή συνεδρίαση αρχικά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής των ως άνω προσφορών
Στις 10:00 π.μ. ανοίχθηκαν και ελέγχθηκαν οι σφραγισμένοι φάκελοι των ως
άνω προσφορών. Οι φάκελοι περιείχαν τα κάτωθι:
1. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕ»:
α) Τεχνική Περιγραφή του ακινήτου και φωτογραφίες του κτιρίου,
β) Σχέδια κατόψεων και όψεων του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου.
γ) Οικοδομική Άδεια και σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την παρούσα χρήση
του ακινήτου.
δ) Έγγραφο στο οποίο αναγράφεται η ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου σε
τετραγωνικά μέτρα.
ε) Βεβαίωση μηχανικού για τις παραδοχές υπολογισμού της στατικής μελέτης.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι αυτό δεν έχει υποστεί από
τότε που κατασκευάστηκε βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
ζ) Μελέτη πυρασφάλειας.

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι ο προσφέρων
σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού αναλαμβάνει την υποχρέωση και τη
δαπάνη για να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης για το προς μίσθωση ακίνητο.
θ) Το ζητούμενο μίσθωμα, κατά μήνα.
ι) Εγγυητική επιστολή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 4, της υπ’ αρ. 08 διακήρυξης
ια) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ιβ) Τίτλους κυριότητας με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μεταγραφής.
ιγ) Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
που αποδεικνύει την κατά νόμο σύστασή του και τη μη λύση του
ι δ ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
2. α) Σύλβια Ιωάννα Κουμεντάκη, β) Ελένη Κουμεντάκη και γ) Δανάη
Κουμεντάκη:
α) Τεχνική Περιγραφή του ακινήτου και φωτογραφίες του κτιρίου.
β) Σχέδια κατόψεων και όψεων του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου.
γ) Οικοδομική Άδεια και σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την παρούσα χρήση
του ακινήτου.
δ) Σχέδιο στο οποίο αναγράφεται η ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου σε τετραγωνικά
μέτρα.
ε) Βεβαίωση μηχανικού για τις παραδοχές υπολογισμού της στατικής μελέτης.
στ) Υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών του ακινήτου ότι αυτό δεν έχει υποστεί από
τότε που κατασκευάστηκε βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.
ζ) Μελέτη πυροπροστασίας για τον δεύτερο όροφο του ακινήτου
η) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 στις οποίες δηλώνεται ότι οι
προσφέροντες σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού αναλαμβάνουν την
υποχρέωση και τη δαπάνη για να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της σύμβασης
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το προς μίσθωση ακίνητο.
θ) Το ζητούμενο μίσθωμα, κατά μήνα.
ι) Εγγυητική επιστολή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 4, της υπ’ αρ. 08/2017
διακήρυξης
ια) Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 των ιδιοκτητών ότι έλαβαν γνώση των
όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ιβ) Τίτλους

κυριότητας

Κτηματολογικά Φύλλα.

με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μεταγραφής και

Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού δεν υπεβλήθη ουδεμία ένσταση.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αφού όρισε την 15η Ιουνίου 2017 ως ημέρα
επιτόπιας επίσκεψης στα δύο ως άνω προσφερόμενα ακίνητα που πληρούσαν τους
όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με την 08/2017 Διακήρυξη, δηλαδή το
προσφερόμενο από την εταιρεία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕ» και από τους κ.κ. α)
Σύλβια Ιωάννα Κουμεντάκη, β) Ελένη Κουμεντάκη και γ) Δανάη Κουμεντάκη,
διέκοψε τη συνεδρίασή της, προκειμένου να συντάξει τη Σχετική Εισηγητική
Έκθεση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Τζόλας Γρηγόριος

ΤΟ ΑΝ.ΜΕΛΟΣ

Μπούσιος Γεώργιος

Αποστολάκης Τιμόθεος

Και σύμφωνα με το από 29-06-2017 Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής Διενέργειας
του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού η οποία έχει ως ακολούθως:
Πάτρα, 29-06-2017
Εισηγητική Έκθεση
της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού:
«Μίσθωση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών και
διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»
Η Επιτροπή Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο
«Μίσθωση κτιρίου στη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών και
διοικητικών λειτουργιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» ο οποίος
εγκρίθηκε με απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 333η/27-04-2017 (Θέμα 5ο, Υποθέμα 4ο) 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 Πρόεδρο της Επιτροπής, 2) Μπούσιο Γεώργιο,
Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων του
ΕΑΠ, ως Μέλος της Επιτροπής και 3) Αποστολάκη Τιμόθεο, Διοικητικό Υπάλληλο
του ΕΑΠ, ως Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, σε αντικατάσταση του
Τακτικού Μέλους κ. Καραχάλιου Χριστιάνας η οποία απουσίαζε δικαιολογημένα,
συνήλθε σήμερα την 29η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 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
07-06-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής
προσφορές από τους ακόλουθους: 1) Την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΟ-1679/06-06-2017 βεβαίωση
παραλαβής και 2) τους κ.κ. α) Σύλβια Ιωάννα Κουμεντάκη, β) Ελένη Κουμεντάκη
και γ) Δανάη Κουμεντάκη
Η επιτροπή μετά από εκτίμηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και σχετική
ενημέρωση του μέλους της Επιτροπής κ. Γ. Μπούσιου, ο οποίος πραγματοποίησε την
15η Ιουνίου 2017 επιτόπια επίσκεψη στα ως άνω κτίρια, διαπίστωσε τα παρακάτω:

Α) «ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕ»:
1. Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο από την εταιρεία «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕ», βρίσκεται επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως 10, περιοχή Κωλέττη &
Νέα Δυτική Είσοδος Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός της περιοχής
που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 08/2017 Διακήρυξη.
2. Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια των χώρων του προσφερόμενου κτιρίου (1ος
όροφος) είναι 1.800,00 τ.μ. και άρα εντός των προδιαγραφών της Διακήρυξης.
3. Ο χώρος είναι αυτόνομος και διαθέτει δική του ανεξάρτητη είσοδο. Η
προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία εξασφαλίζεται από τους απαιτούμενους
υποβιβασμούς κρασπέδων επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως. Διαθέτει ανελκυστήρα
οκτώ (8) ατόμων και τριάντα (30) θέσεις στάθμευσης σε κλειστό υπόγειο πάρκινγκ.
4. Το

μηνιαίο

μίσθωμα

που

ζητείται

είναι

15.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου στο παραπάνω ποσό των νόμιμων κρατήσεων και του τέλους
χαρτοσήμου.
5. Υπάρχει η ανάγκη για την εκτέλεση περεταίρω εργασιών / παρεμβάσεων για
τη διαμόρφωση του Α΄ ορόφου ώστε το προσφερόμενο ακίνητο να καταστεί
λειτουργικό για τις ανάγκες του ΕΑΠ.
Β) α) Σύλβια Ιωάννα Κουμεντάκη, β) Ελένη Κουμεντάκη και γ) Δανάη
Κουμεντάκη
1. Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο από τους κκ. α) Σύλβια Ιωάννα
Κουμεντάκη, β) Ελένη Κουμεντάκη και γ) Δανάη Κουμεντάκη, βρίσκεται επί της

Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 32 (πρώην 46) στο Δήμο Πυλαίας, εντός της περιοχής
που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 08/2017 Διακήρυξη.
2. Στο εν λόγω κτίριο προσφέρεται εναλλακτικά είτε α) διακεκριμένο τμήμα του
ισογείου με ωφέλιμη επιφάνεια 726,75 τ.μ. πλέον το σύνολο του Β΄ ορόφου με
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 1.784,15 τμ είτε β) μόνο το σύνολο του Β’ ορόφου με
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 1.057,40 τ.μ. και άρα σε κάθε περίπτωση εντός των
προδιαγραφών της Διακήρυξης
3. Το κτίριο ανακαινίστηκε πρόσφατα, είναι στατικά επαρκές, οι εσωτερικοί
χώροι αναπτύσσονται σε κανονιστικό σχήμα και υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης έως
82 υπαίθριων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.
4. Το

μηνιαίο

μίσθωμα

που

ζητείται

είναι

15.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου στο παραπάνω ποσό των νόμιμων κρατήσεων και του τέλους
χαρτοσήμου, για την πρώτη εναλλακτική προσφορά συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας
1.784,15 τμ και 8.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου στο παραπάνω ποσό των
νόμιμων κρατήσεων και του τέλους χαρτοσήμου, για την δεύτερη εναλλακτική
προσφορά συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 1.057,40 τ.μ
5. Το ελεύθερο ύψος στον δεύτερο όροφο είναι 2,80m και όπου υπάρχει δοκάρι
είναι 2,30m. Οι μονάδες κλιματισμού στους χώρους κρίνονται μη επαρκείς για
τήρηση της ζητούμενης από το Ε.Α.Π. προϋπόθεσης για εγκαταστάσεις κεντρικού
κλιματισμού (άρθρο 2, σελ. 5 της υπ’ αριθμ. 8/2017 Διακήρυξης). Για τη δημιουργία
εγκαταστάσεων κεντρικού κλιματισμού θα απαιτηθούν 40 cm κατ’ ελάχιστο από την
οροφή, που καθιστά υπολειπόμενο ύψος 2,40m. Σύμφωνα με την περ. 1.1.1 του
άρθρου 8 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Ν 4067/2012) τα επιτρεπόμενα ελάχιστα
ελεύθερα ύψη των χώρων των κτιρίων ορίζονται για κύρια χρήση 2,40 μ». Σύμφωνα
δε με την περ. 95 του άρθρου 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν 4067/2012)
«Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της
βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως
είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα
γραφεία…» Το υπολειπόμενο ύψος των 2,40m, κατόπιν των ανωτέρω, είναι οριακά
αποδεκτό με βάση τον Κανονισμό. Ωστόσο ακόμα και αν δεν αναλωνόταν μέρος του
ελεύθερου ύψους των 2,80m - και 2,30m όπου υπάρχουν δοκάρια, για εγκαταστάσεις
κλιματισμού, το ελεύθερο ύψος κρίνεται μικρό και δε συμβάλλει σε συνθήκες άνεσης
που θα πρέπει να αισθάνεται ο επισκέπτης / χρήστης σε εκπαιδευτικούς χώρους
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ως εκ τούτου ο δεύτερος όροφος δεν μπορεί να
επιλεγεί προς ενοικίαση. Περαιτέρω, το ενδεχόμενο να ενοικιαστούν μόνο οι προς
διάθεση χώροι του ισογείου, επίσης δεν γίνεται αποδεκτό, αφού η συνολική

επιφάνεια αυτών 726,75m2 είναι σημαντικά μικρότερη από την ελάχιστη ζητούμενη
επιφάνεια των 850m2 που τίθεται στην υπ’ αριθμ. 08/2017 Διακήρυξη (άρθρο 2, σελ.
7).
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή:
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
1. Την καταλληλότητα του προσφερόμενου κτιρίου από την εταιρεία
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 08/2017 Διακήρυξη, με
την προϋπόθεση ότι θα διενεργηθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες.
2. Την απόρριψη της προσφοράς των κ.κ. α) Σύλβια Ιωάννα Κουμεντάκη, β)
Ελένη Κουμεντάκη και γ) Δανάη Κουμεντάκη, για μίσθωση κτιρίου στον Δήμο της
Θεσσαλονίκης για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών λειτουργιών του ΕΑΠ
καθώς:
α) Η «προσωπικότητα» του κτιρίου δεν συνάδει με το ύφος του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, που αποτελεί Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
β) Το ελεύθερο ύψος στον δεύτερο όροφο είναι 2,80m και όπου υπάρχει δοκάρι
είναι 2,30m. Οι μονάδες κλιματισμού στους χώρους κρίνονται μη επαρκείς για
τήρηση της ζητούμενης από το Ε.Α.Π. προϋπόθεσης για εγκαταστάσεις κεντρικού
κλιματισμού (άρθρο 2 ,σελ. 5 της υπ’ αριθμ. 8/2017 Διακήρυξης). Για τη δημιουργία
εγκαταστάσεων κεντρικού κλιματισμού θα απαιτηθούν 40 cm κατ’ ελάχιστο από την
οροφή, που καθιστά υπολειπόμενο ύψος 2,40m. Σύμφωνα με την περ. 1.1.1 του
άρθρου 8 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Ν 4067/2012) τα επιτρεπόμενα ελάχιστα
ελεύθερα ύψη των χώρων των κτιρίων ορίζονται για κύρια χρήση 2,40 μ». Σύμφωνα
δε με την περ. 95 του άρθρου 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν 4067/2012)
«Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της
βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως
είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα
γραφεία…» Το υπολειπόμενο ύψος των 2,40m, κατόπιν των ανωτέρω, είναι οριακά
αποδεκτό με βάση τον Κανονισμό. Ωστόσο ακόμα και αν δεν αναλωνόταν μέρος του
ελεύθερου ύψους των 2,80m - και 2,30m όπου υπάρχουν δοκάρια, για εγκαταστάσεις
κλιματισμού, το ελεύθερο ύψος κρίνεται μικρό και δε συμβάλλει σε συνθήκες άνεσης
που θα πρέπει να αισθάνεται ο επισκέπτης / χρήστης σε εκπαιδευτικούς χώρους
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ως εκ τούτου ο δεύτερος όροφος δεν μπορεί να
επιλεγεί προς ενοικίαση. Περαιτέρω, το ενδεχόμενο να ενοικιαστούν μόνο οι προς
διάθεση χώροι του ισογείου, επίσης δεν γίνεται αποδεκτό, αφού η συνολική
επιφάνεια αυτών 726,75m2 είναι σημαντικά μικρότερη από την ελάχιστη ζητούμενη

επιφάνεια των 850m2 που τίθεται στην υπ’ αριθμ. 08/2017 Διακήρυξη (άρθρο 2, σελ.
7).
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τζόλας Γρηγόριος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Μπούσιος Γεώργιος

ΤΟ ΑΝ. ΜΕΛΟΣ

Αποστολάκης Τιμόθεος

Θέμα 2ο
16. Συμμετοχή των μελών των Επιτροπών Εποπτείας των νέων Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών στην προκήρυξη για μέλη ΣΕΠ
Με την ολοκλήρωση της συζήτησης του υποθέματος 16 των Ακαδημαϊκών Θεμάτων
αποχώρησε από τη Συνεδρίαση η Νομική Σύμβουλος του Ιδρύματος κ. Αρ.
Μαρούντα.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το ερώτημα που προκύπτει αναφορικά με τη συμμετοχή μελών Σ.Ε.Π. στις
επιτροπές εποπτείας,
β) τη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για τις ακαδημαϊκές επιτροπές
εποπτείας και τη δυνατότητα συμμετοχή των μελών Σ.Ε.Π. σε αυτές,
γ) το άρθρο 7 του Ν. 2690/1999 σχετικά με την προβλεπόμενη αρχή της αμεροληψίας
και
δ) τον ιδρυτικό νόμο του Ε.Α.Π. 2552/1997
αποφάσισε:
1. να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη των Επιτροπών Εποπτείας να υποβάλουν
υποψηφιότητα για μέλη ΣΕΠ για την τριετία 2017-2020, ώστε να καλυφθεί η
περίοδος (ένα έτος ή δύο έτη) μετά τη λήξη της λειτουργίας της Επιτροπής,
2. προκειμένου να λειτουργήσει η προβλεπόμενη αρχή της αμεροληψίας, δεν
επιτρέπεται, η συμμετοχή των μελών Σ.Ε.Π. σε επιτροπές εποπτείας σε Θεματικές
Ενότητες των οποίων έχουν υποβάλει αίτηση, παρά το γεγονός ότι διατηρούν το
δικαίωμα συμμετοχής σε τριμελείς ακαδημαϊκές επιτροπές αξιολόγησης (βάσει
συνάφειας γνωστικού αντικειμένου) λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών Δ.Ε.Π. άλλων
Πανεπιστημίων.
Ο κ. Μιχιώτης επεσήμανε ότι, παρά το αρχικά εύλογο του αιτήματος, το θέμα δεν
τίθεται σε σωστή βάση, γιατί ουσιαστικά δείχνει, ότι τα μέλη των Ακαδημαϊκών
Επιτροπών Εποπτείας (ΑΕΕ) επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη συνεχή παρουσία τους
στα προγράμματα, είτε ως μέλη ΑΕΕ είτε ως μέλη ΣΕΠ. Κατά τη γνώμη του η
ανάθεση ρόλου μέλους ΑΕΕ είναι διακριτή από το ρόλο του μέλους ΣΕΠ σε ό,τι
αφορά τα εξωτερικά μέλη των ΑΕΕ. Αναφορικά με την πρόταση που ειπώθηκε να
κάνουν αίτηση για μέλη ΣΕΠ και να αξιολογηθούν κατά τον τρίτο χρόνο μόνο, κάτι
τέτοιο είναι προφανώς μη δυνατό, καθώς οι κατάλογοι οριστικοποιούνται κατά τον

πρώτο χρόνο, και τη στιγμή που ανήκουν στις ΑΕΕ που τους οριστικοποιούν, δεν
μπορούν να συμμετέχουν και ως κρινόμενοι, με βάση τα όσα έχει αποφασίσει η ΔΕ.
17. Εγγραφή σε Προγράμματα Σπουδών φοιτητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς
Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1787/29-06-2017 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την
Εγγραφή σε Προγράμματα Σπουδών φοιτητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς
Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες,
β) μια σειρά αιτημάτων φοιτητών που παρακολούθησαν Μεμονωμένες Θεματικές
Ενότητες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και τις ολοκληρώνουν με επιτυχία αυτό
το διάστημα, χωρίς όμως να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής σε Πρόγραμμα
Σπουδών κατά την περίοδο των αιτήσεων για την εισαγωγή νέων φοιτητών βάσει
πρόσκλησης τον Νοέμβριο του 2016,
γ) την πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και
24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Νοεμβρίου 2016 βάσει της υπ’ αρ. 318η/711-2016 Συνεδρίασης της Δ.Ε.,
αποφάσισε:
1. να μην εγκρίνει την άμεση εγγραφή φοιτητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς
Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες σε Πρόγραμμα Σπουδών εφόσον δεν έχουν
υποβάλει προηγουμένως αίτηση εγγραφής σε Πρόγραμμα Σπουδών κατά την περίοδο
των αιτήσεων για την εισαγωγή νέων φοιτητών βάσει πρόσκλησης τον Νοέμβριο του
2016,
2. στην περίπτωση φοιτητών που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία Μεμονωμένες
Θεματικές Ενότητες από ένα Π.Σ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, όταν θα
υπάρξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18,
μπορούν να κάνουν αίτηση ακολουθώντας την ακαδημαϊκή διαδικασία.
Ο κ. Μιχιώτης επεσήμανε ότι δεν είναι λογικό ένα πανεπιστήμιο να συζητάει, με
αφορμή τα όποια αιτήματα υπάρχουν από περιορισμένο αριθμό ατόμων, να
‘ξανανοίξει’ την πρόσκληση για τα προγράμματά του για να προλάβουν να γραφούν
υποψήφιοι φοιτητές που κατά τα λοιπά είχαν όλο τον χρόνο και το δικαίωμα να
υποβάλλουν αίτηση εγγραφής εμπρόθεσμα. Επιπλέον, για την πρόταση του κου
Αντιπρόεδρου ΑΘ&ΔΣ για απευθείας εγγραφή, χωρίς άνοιγμα των ΠΣ, θεωρεί ότι
αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση.
8. Ενημέρωση για έκθεση ΜΕΑΕ «Αξιολόγηση Διδασκόντων και Εκπαιδευτικών
Διαδικασιών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ. Τόμος Ι: Αποτελέσματα
Ανάλυσης Ποσοτικών Δεδομένων (ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, Α’ εξάμηνο)»
Η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΜΕΑΕ-2285/06-06-2017 έγγραφο
της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Ε.Α.Π. σχετικά με την
αξιολόγηση των διδασκόντων και των εκπαιδευτικών διαδικασιών των
Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες Θ.Ε., ενημερώθηκε για την πορεία της
αξιολόγησης και πρότεινε τη χρήση συμπληρωματικών εργαλείων που θα
συντελέσουν στο βέλτιστο αποτέλεσμα.
9. Ενημέρωση για έκθεση ποιοτικής αξιολόγησης
Προγραμμάτων Σπουδών από την Ο.ΝΕ.Π.Σ.

νέων

Μεταπτυχιακών

Η Δ.Ε. έλαβε γνώση για τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης που
πραγματοποιήθηκε από την Ο.ΝΕ.Π.Σ. αναφορικά με τα νέα έξι (6) Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών. Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η παρουσίαση των
απόψεων των φοιτητών που εγγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο των έξι (6) νέων Μ.Π.Σ.
του Ε.Α.Π. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν,
μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης moodle, ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού
τύπου, σχετικά με τη λειτουργία, τη δομή, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, το
εκπαιδευτικό υλικό, τα κίνητρα, τις δυσκολίες, κλπ των νέων προγραμμάτων. Βάσει
της παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε για το εν λόγω θέμα, το Σώμα πρότεινε τη
χρήση συμπληρωματικών εργαλείων τα οποία θα βοηθήσουν, σε μελλοντικό χρόνο,
την όποια προσπάθεια για αξιολόγηση.
10. Πρόταση της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Εποπτείας του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» σχετικά
με την αξιολόγηση των μελών ΣΕΠ
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1785/29-6-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με την
Πρόταση της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Εποπτείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με
Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου» όσον αφορά την αξιολόγηση των
μελών ΣΕΠ,
β) το απόσπασμα Πρακτικού της 23ης/26-6-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής
Ακαδημαϊκής Εποπτείας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες
της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού
και Γραπτού λόγου» σχετικά με άλλα θέματα σχετικά με την Οργάνωση του ΜΠΣ
ΕΑΓ (τεχνικά-διοικητικά- αξιολόγηση διδασκόντων και άλλα)
αποφάσισε:
1. να μην ανακληθεί η απόφαση για τη μη ανάθεση τμήματος στον κ. Μπάρμπα για
ένα εξάμηνο, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της ελάχιστης συμμετοχής των
φοιτητών και της απουσίας ακραίας διασποράς των τιμών αξιολόγησης.
2. να συνεχιστεί η πολιτική μη ανάθεσης τμήματος για ένα εξάμηνο όταν συντρέχει ο
λόγος της βαθμολόγησης του μέλους ΣΕΠ κάτω από τη βάση του 3,0 κατά μέσο όρο
για δύο συνεχή εξάμηνα.
3. να ενημερώνονται για την πολιτική αυτή τα μέλη ΣΕΠ, όπως έγινε κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2016-17, αλλά όχι και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016-17 (οπότε και
προέκυψε η ακραία χαμηλή βαθμολόγηση των κ. Μπάρμπα και Μουσούρη).
4. να υπολογίζεται μόνο η αξιολόγηση από τους φοιτητές για τη μη ανάθεση
τμήματος. Η αξιολόγηση από τους Συντονιστές να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις.
11. Εκπροσώπηση του Ε.Α.Π. σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις για το
δεύτερο εξάμηνο του 2017
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το υπ’ αρ. πρωτ. 1747/23-06-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με την
εκπροσώπηση του Ε.Α.Π. σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις για το δεύτερο
εξάμηνο του 2017,

β) την πρόθεση για προβολή του Ιδρύματος μέσω διεθνών συνεργασιών και
παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων,
αποφάσισε να εγκρίνει τον πίνακα με την εκπροσώπηση του Ε.Α.Π. σε διεθνή
συνέδρια και συναντήσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ως ακολούθως:

Start

End

3 July

5 July

1
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Event
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International
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Education and
New Learning
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n/
One author per
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International
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Education, Law,
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m
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27
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Distance teaching
and Learning
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One author per
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paper
One author per
accepted paper
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/ Deans
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.ca/
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eu/
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Language
Education across
Borders
Conference

6

7
8
9
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8 Dec

10 Dec

11
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12
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13 Dec
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One author per
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One author per
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GlobalForum
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Graz
(Germany)
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London (UK)
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https://www.eiseverywhe
re.com/ereg/index.php?e
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paign=OBHE%20Global%2
0Forum%20UK&utm_sou
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https://cified2017.science
sconf.org/resource/page/
id/1

One author per
accepted paper
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One author per
accepted paper

Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.
12. Έγκριση δαπάνης για την άδεια χρήσης Παράλληλου Κειμένου της
Θεματικής Ενότητας ΣΔΣ 52: Δημοσιογραφική Ηθική και Δεοντολογία
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το με αρ. πρωτ. 1743/23-06-2017 έγγραφο του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων Καθηγητή κ. Γ. Ανδρουλάκη σχετικά με έγκριση
δαπάνης για την άδεια χρήσης Παράλληλου Κειμένου της Θεματικής Ενότητας ΣΔΣ
52: Δημοσιογραφική Ηθική και Δεοντολογία,
β) τη με αρ. πρωτ. 355/20-06-2017 εισήγηση του Γραφείου Ανάπτυξης Διδακτικού
Υλικού (Γ.Α.Δ.Υ.) για το εν λόγω θέμα,
γ) το γεγονός ότι το Γ.Α.Δ.Υ. εξασφάλισε την άδεια χρήσης από τον Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. και
τον εκδότη για τη χρήση αποσπάσματος από το βιβλίο Δεληγιάννη, Ε. (2004). Ηθική
των ΜΜΕ: Δημοσιογραφική Δεοντολογία. Αθήνα: I. Σιδέρης, σ.σ. 85-150 (σύνολο
σελίδων 66),
δ) την ενημέρωση που έγινε από τον Ο.Σ.Δ.Ε.Λ. στις 02-05-2017, μετά από
επικοινωνία της συγγραφέως του βιβλίου κ. Έλσας Δεληγιάννη, ότι τα πνευματικά
δικαιώματα ανήκουν στην ίδια η οποία μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία με το
Γ.Α.Δ.Υ. στις 22-05-2017 και 25-05-2017 για παραχώρηση άδειας ενημέρωσε για το
κόστος χρήσης του αποσπάσματος καθώς και για τους όρους χρήσης αυτού,
ε) το γεγονός ότι το εν λόγω απόσπασμα θα αντικατασταθεί από το εαρινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με νέο υλικό που συγγράφεται στην παρούσα
φάση,
στ) την ανάγκη για κάλυψη των εξόδων χρήσης του αποσπάσματος κατά το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και την έγκριση για άδεια χρήσης αυτού
κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Θεματικής Ενότητας ΣΔΣ52 έως ότου
αντικατασταθεί το εν λόγω απόσπασμα από το νέο υλικό,
ενέκρινε δαπάνη ύψους 2.472 ευρώ (μικτά) για άδεια χρήσης του αποσπάσματος από
το βιβλίο Δεληγιάννη, Ε. (2004). Ηθική των ΜΜΕ: Δημοσιογραφική Δεοντολογία.
Αθήνα: I. Σιδέρης, σ.σ. 85-150 (σύνολο σελίδων 66) στη Θεματική Ενότητα ΣΔΣ 52
για ένα χρόνο, δηλαδή δύο (2) εξάμηνα (εαρινό εξάμηνο 2017 – χειμερινό εξάμηνο
2017). και ως εκ τούτου τη σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΕΑΠ και της
συγγραφέως κ. Έλσας Δεληγιάννη για την άδεια χρήσης του εν λόγω αποσπάσματος.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού
(Φκ31).
Τέλος, η Δ.Ε. επεσήμανε ότι στη σύμβαση θα συμπεριλαμβάνεται, κατ’ απαίτηση της
συγγραφέως, η ρήτρα ότι «μετά το πέρας της συμφωνίας θα διαγραφούν τα
ηλεκτρονικά αρχεία του αποσπάσματος από τα αρχεία και τις μνήμες του ΕΑΠ».
Θέμα 3ο
1. Προκήρυξη για 4 θέσεις «Α» στην Ο.ΝΕ.Π.Σ.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:

α) την υπ’ αριθμ. 1785/29-6-2017 εισήγηση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών
Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων, κ. Γ. Ανδρουλάκη, σχετικά με Προκήρυξη για 4
θέσεις «Α» στην ΟΝΕΠΣ,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ΄ αρ. 325η/03-02-2017 Συνεδρίαση της Δ.Ε.
σχετικά με προσλήψεις προσωπικού,
γ) το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό του Ιδρύματος, και
δ) την ανάγκη προσωπικού στην Ο.ΝΕ.Π.Σ.,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την απευθείας ανάθεση έργου:
σε τέσσερα μέλη για ρόλους «Α» (ειδικοί των γνωστικών αντικειμένων), κατόχους
διδακτορικών τίτλων ή υποψηφίους διδάκτορες με επιστημονική συνάφεια στα
κάτωθι, για τα εξής προγράμματα σπουδών:
1) ΠΜΣ «Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής
Γλώσσας»
2) ΠΜΣ «Επιστήμες Αγωγής - Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ
αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης»
3) ΠΜΣ ««Σπουδές στις εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της
διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος»
4) ΠΠΣ «Τουρισμός»
Επίσης, αποφάσισε ότι ελάχιστο τυπικό προσόν των υποψηφίων θα είναι η κατοχή
μεταπτυχιακού τίτλου ενώ οι λεπτομέρειες και τα κριτήρια της πρόσκλησης θα έχουν
καθοριστεί μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ΕΔΕΛ.

Θέμα 4ο
1. Έγκριση κατακύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης
λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για
τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. ΤΟ: 1898/5/20-06-2017 έγγραφο του
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων με το οποίο προωθείται η εισήγηση της
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2017 σχετικά με την έγκριση της
κατακύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των
ορίων με τίτλο «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και
προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου»,
αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης
λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις
ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», (Αρ. Διακήρυξης: 04/2017),
σύμφωνα με το από 22-05-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 22-05-2017

Πρακτικό

Της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2017 της
Συνεδρίασής της σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των
ορίων) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 04/2017 Διακήρυξη για την «Προμήθεια και
ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς και προμήθεια και συντήρηση
λογισμικών

προγραμμάτων

για

τις

ανάγκες

του

Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου», που εγκρίθηκε κατά την 327η/28-02-2017 (θέμα 5ο, υπο-θέμα 4ο)
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π και εστάλη στις 17 Μαρτίου 2017,
ημέρα Παρασκευή, στην εφημερίδα της Ε.E.E.Κ, αναρτήθηκε στις 21 Μαρτίου 2017,
ημέρα Τρίτη, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο στις 24 Μαρτίου 2017, 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 39452, η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 28η/04/2017 και ως
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 5η/05/2017 και
ώρα 10.00 π.μ. Στη συνέχεια, βάσει της απόφασης που ελήφθη στην 335η/10-05-2017
(θέμα 4ο, υπο-θέμα 8ο) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. μετατέθηκε
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σχετικά με τον ως άνω
διαγωνισμό προκειμένου να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών στον ως άνω
διαγωνισμό από τη 15η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 00.00 π.μ. μέχρι τη 16η Μαΐου
2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. Αντιστοίχως η ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών σχετικά με τον ως άνω ηλεκτρονικό διαγωνισμό μετατίθεται από την από
την 5η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην 22η Μαΐου 2017
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Πάτρα, σήμερα την 22η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 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
2017 σχετικά με τη συνεδρίαση για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω
των ορίων) για την «Προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών καθώς

και προμήθεια και συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. 04/2017 Διακήρυξης,
που ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 320/28-11-2016 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής
του Ε.Α.Π αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1. Σγουρού Αργυρώ, Επίκουρη Καθηγήτρια
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2.
Ζαφειροπούλου Ανδριανή, Αναπλ. Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής και 3. Νικολακόπουλος
Γρηγόριος Σταυροπούλου Σεβαστιανή, Μόνιμος Υπάλληλος του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής, σε
αντικατάσταση του Τακτικού Μέλους κας Σταυροπούλου Σεβαστιανής, η οποία
απουσίαζε δικαιολογημένα.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης) της Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 39452
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.

PREDICTA
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΛΥΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΚΑΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.

OPEN

TECHNOLOGY

SERVICES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
3.

COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε.

4.

01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

5.

ΜΑΡΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ & ΣΥΝ. ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν

δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν
διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι
προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά 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. PREDICTA
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΛΥΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΚΑΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με α/α συστήματος 61927,
2. OPEN

TECHNOLOGY

SERVICES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε., με α/α συστήματος 60598,
3. COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε., με α/α συστήματος 62476,
4. 01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με α/α συστήματος 60418,
5. ΜΑΡΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ & ΣΥΝ. ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε., με α/α συστήματος 62715,

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικών προσφορών (δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) και στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 04/2017 διακήρυξη.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των φακέλων των εντύπων
προσφορών κατ’ αύξοντα αριθμό, σύμφωνα με την ως άνω αρίθμηση, στη
συνέχεια δε η 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 η 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.Η 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.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της, η οποία θα
επαναληφθεί σε ώρα και ημέρα που θα ορίσει η Πρόεδρος αυτής μετά από σχετική
πρόσκλησή της προς τα μέλη, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών.
Η Πρόεδρος

Το Μέλος

Σγουρού Αργυρώ

Ζαφειροπούλου Ανδριανή

Το Αναπλ. Μέλος

Νικολακόπουλος Γρηγόριος

Κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της Επιτροπής στις 29
Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. και αφού διαπιστώθηκε η παρουσία
των ακόλουθων τριών μελών της Επιτροπής: α) Σγουρού Αργυρώ, Προέδρου, β)
Ζαφειροπούλου Ανδριανή, Τακτικού Μέλους και γ) Σταυροπούλου Σεβαστιανή,
Τακτικού Μέλους, άρχισε η συνεδρίαση.
Αρχικά έλαβε τον λόγο η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Α. Σγουρού και
ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-1549/23-05-2017 και
ΤΟ-1560/25-05-2017 υπομνήματα που κατέθεσαν οι συμμετέχουσες εταιρείες
«OPEN

TECHNOLOGY

SERVICES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΠΕ»

αντίστοιχα.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και την εξέταση
των ως άνω υπομνημάτων η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει έγγραφα, για την
παροχή διευκρινήσεων, προς τις συμμετέχουσες εταιρείες «OPEN TECHNOLOGY
SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και «01
SOLUTIONS

HELLAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» ως προς τις οποίες 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 η Πρόεδρος αυτής μετά από σχετική
πρόσκλησή της προς τα μέλη, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών.
Η Πρόεδρος

Το Μέλος

Σγουρού Αργυρώ

Το Μέλος

Ζαφειροπούλου Ανδριανή

Σταυροπούλου Σεβαστιανή

Κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της Επιτροπής στις 12
Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. και αφού διαπιστώθηκε η παρουσία
των ακόλουθων τριών μελών της Επιτροπής: α) Σγουρού Αργυρώ, Προέδρου, β)
Ζαφειροπούλου Ανδριανή, Τακτικού Μέλους και γ) Σταυροπούλου Σεβαστιανή,
Τακτικού Μέλους, άρχισε η συνεδρίαση.
Κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών
προσφορών και σε συνδυασμό με τις με αρ. πρωτ. ΤΟ-1695/06-06-2017 και ΤΟ1765/09-06-2017 διευκρινιστικές επιστολές που απέστειλαν οι συμμετέχουσες
εταιρείες

«OPEN TECHNOLOGY SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΠΕ»

αντίστοιχα, ουδεμία παράλειψη διαπιστώθηκε στα δικαιολογητικά συμμετοχήςτεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων.
Στο σημείο αυτό η επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει πρόσκληση, για την
εκτέλεση επίδειξης (demo) της προσφερόμενης εφαρμογής διαχείρισης προσωπικού
σύμφωνα με την υποχρεωτική απαίτηση 1.5 του πίνακα του Παραρτήματος Γ της υπ’
αριθμ.

4/2017

Διακήρυξης,

προς

τις

συμμετέχουσες

εταιρείες

«OPEN

TECHNOLOGY SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Ε.» και «01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και διέκοψε τη συνεδρίασή της, η
οποία θα επαναληφθεί σε ώρα και ημέρα που θα ορίσει η Πρόεδρος αυτής μετά από

σχετική πρόσκλησή της προς τα μέλη, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών.
Η Πρόεδρος

Το Μέλος

Σγουρού Αργυρώ

Το Μέλος

Ζαφειροπούλου Ανδριανή

Σταυροπούλου Σεβαστιανή

Κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της Επιτροπής στις 29
Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και αφού διαπιστώθηκε η παρουσία
των ακόλουθων τριών μελών της Επιτροπής: α) Σγουρού Αργυρώ, Προέδρου, β)
Ζαφειροπούλου Ανδριανή, Τακτικού Μέλους και γ) Σταυροπούλου Σεβαστιανή,
Τακτικού Μέλους, άρχισε η συνεδρίαση.
Κατά την εκτέλεση επίδειξης (demo) της προσφερόμενης εφαρμογής
διαχείρισης προσωπικού σύμφωνα με την υποχρεωτική απαίτηση 1.5 του πίνακα του
Παραρτήματος Γ της υπ’ αριθμ. 4/2017 Διακήρυξης που πραγματοποιήθηκε από τις
συμμετέχουσες εταιρείες «OPEN TECHNOLOGY SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Ε.»

και

«01

SOLUTIONS

HELLAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ» στις 21 και 22 Ιουνίου 2017 αντίστοιχα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Α) Η εταιρεία «OPEN TECHNOLOGY SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» σχετικά με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις 9-9.4
του πίνακα του παραρτήματος Γ της ως άνω διακήρυξης, παρουσίασε μία καρτέλα
προκήρυξης διαγωνισμού προμηθειών η οποία δεν είχε καμία σχέση με το ζητούμενο
και υποστήριξε ότι τα πεδία θα παραμετροποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Ε.Α.Π. Οι απαιτήσεις του Ε.Α.Π., ωστόσο έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο
με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που είναι ίδια για όλα τα ΑΕΙ εκτός
κάποιων παραμέτρων που θα οριστούν. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να επιδειχθεί μία
τέτοιου τύπου καρτέλα, όπως ορίζεται στην υποχρεωτική απαίτηση 1.5 του ως άνω
πίνακα, για να μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εύχρηστη και καλύπτει τις
ανάγκες του Ε.Α.Π. ως προς την καταγραφή των ως άνω στοιχείων και την τήρηση
ιστορικότητας που είναι το ζητούμενο. Γενικότερα όσον αφορά στα μέλη ΔΕΠ,
παρουσιάστηκε μία υποτυπώδης καρτέλα η οποία περιείχε ελάχιστα στοιχεία και για
την οποία ειπώθηκε ότι είναι δυνατή η οποιαδήποτε παραμετροποίηση χωρίς όμως να

επιδειχθεί κάτι πιο ολοκληρωμένο και σαφές ως προς τις δυνατότητες του
συστήματος.
Β) Ουδεμία παράλειψη διαπιστώθηκε στην παρουσίαση της εταιρείας «01
SOLUTIONS

HELLAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» σε σχέση με τις υποχρεωτικές
απαιτήσεις του πίνακα του παραρτήματος Γ της ως άνω διακήρυξης.
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 τα ακόλουθα:
Α) την απόρριψη της προσφοράς, για τους ως άνω λόγους, της εταιρείας
«OPEN

TECHNOLOGY

SERVICES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» για το είδος με Α/Α 32,
Β) την αποδοχή των προσφορών κατά το παρόν στάδιο του ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των ακόλουθων
εταιρειών:

1.

PREDICTA
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΛΥΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΚΑΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το είδος με Α/Α 15.
2.

COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε. για τα είδη με Α/Α 1, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 27, 28 και 30.

3.

01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το είδος με Α/Α 32.

4.

ΜΑΡΚΟΣ ΨΑΡΡΟΣ & ΣΥΝ. ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε. για τα είδη με Α/Α 12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21 και 26.
Στο σημείο αυτό μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της

Επιτροπής.
Η Πρόεδρος
Σγουρού Αργυρώ

Το Μέλος
Ζαφειροπούλου Ανδριανή

Το Μέλος
Σταυροπούλου Σεβαστιανή

3. Υπόμνημα της εταιρείας με την επωνυμία «Spectratech Α.Ε.» κατά της υπ’
αριθ. 338/12-06-2017 (Θέμα 4ο, Υπο-θέμα 4ο) απόφασης της Δ.Ε. σχετικά με την
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω
των ορίων με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και
εξυπηρετητών (Servers) για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου», μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη το με αρ. πρωτ. 1993/29-06-2017 έγγραφο του Τμήματος
Οικονομικών Υποθέσεων με το οποίο προωθείται η εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων – Προδικαστικών Προσφυγών για την έγκριση του
αποτελέσματος σχετικά με το υπόμνημα που υπεβλήθη από την εταιρεία Spectratech
Α.Ε. και αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο
«Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και εξυπηρετητών (Servers)
για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»,
αποφάσισε την έγκριση του αποτελέσματος σχετικά με το υπόμνημα που υπεβλήθη
από την εταιρεία Spectratech Α.Ε. και αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού
εξοπλισμού και εξυπηρετητών (Servers) για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου» (Αρ. Διακήρυξης: 05/2017), σύμφωνα με το από 26/06/2017
πρακτικό, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Πάτρα 26-06-2017

Πρακτικό
Της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών
Στην Πάτρα την 26η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ.
συνήλθε στην έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Πάροδος Αριστοτέλους
18) και δη στην ειδική αίθουσα Συνεδριάσεων των Επιτροπών και λοιπών Οργάνων
του

Ιδρύματος, η Επιτροπή Αξιολόγησης

Ενστάσεων και Προδικαστικών

Προσφυγών, η οποία ορίστηκε με απόφαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., που ελήφθη κατά
την 320η/28-11-2016 Συνεδρίασή της, αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1. Ανθόπουλο Χαράλαμπο, Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως
Αναπλ. Πρόεδρο της Επιτροπής, σε αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής
Καθηγητή κ. Γέροντα Απόστολου, ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα,
2.

Ζερεφό

Στυλιανό,

Αναπληρωτή

Καθηγητή

του

Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου, ως Μέλος της Επιτροπής και
3. Ρουμπάνο Ιωάννη, Υπάλληλο ΙΔΑΧ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως
Μέλος της Επιτροπής,
προκειμένου να εξετάσει το κατατεθέν «υπόμνημα» με υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ-1863/1605-2017 της εταιρείας με την επωνυμία «SPECTRATECH A.E.

ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ &
ΗΧΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», κατά της
απόφασης της Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που ελήφθη στην υπ’
αριθμ. 338/12-06-2017 (θέμα 4ο , υπο-θέμα 4ο) Συνεδρίαση της σχετικά με την
έγκριση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των
ορίων) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και
εξυπηρετητών (Servers) για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»,

δυνάμει της υπ’ αριθ. 05/2017 Διακήρυξης του Ε.Α.Π., ως και του από 11-05-2017
Πρακτικού του εν λόγω Διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Προσφορών.
Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη των αιτιάσεων που
περιέχονται στο εν λόγω «υπόμνημα», ακόμη και αν αυτό ήθελε θεωρηθεί ότι
συνιστά την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3886/2010
«προδικαστική προσφυγή» (βλ. ΣτΕ ΕΑ Τμ. Δ΄ 237/2012), για τους ακόλουθους
λόγους:
Η συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «SPECTRATECH A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» έχει
υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιητικά συμμόρφωσης
(ISO, CE, Energy star κ.λπ.), τα οποία δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα
και δεν συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο
5.3 της υπ’ αριθμ. 5/2017 διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η ως άνω εταιρεία έχει
προσκομίσει την επίσημη μετάφραση των ως άνω εγγράφων μόνο σε έντυπη μορφή
γεγονός που αντιβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο 5.3. της υπ’ αριθμ. 5/2017
διακήρυξης, ήτοι «…Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα εκτός της
ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στα αγγλικά χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική). Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και
πρότυπα συμμόρφωσης για τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με τους πίνακες τεχνικής
προσφοράς του παραρτήματος Α της παρούσης, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα στην
περίπτωση που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής. Οι προσφέροντες
υποβάλλουν τα στοιχεία, τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική
διαδικασία (εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές
ή άλλους φορείς κλπ.) και τις υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρονικά υπό τη μορφή αρχείου
pdf. και στη συνέχεια η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και τυχόν δικαιολογητικά και
στοιχεία, που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις
δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, πλην των
ΦΕΚ., στο Γραφείο Προμηθειών του Αναθέτοντα με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο

θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όσα εκ των
δικαιολογητικών παράγονται από τον προσφέροντα υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση…»
Για όλους τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή αποφάσισε, όπως εισηγηθεί στην
Δ.Ε. του Ε.Α.Π. την απόρριψη του ως άνω υπομνήματος.
Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύθηκε η Συνεδρίαση
της Επιτροπής, το δε Πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Αναπλ. Πρόεδρος
Χ. Ανθόπουλος

Το Μέλος

Το Μέλος

Σ. Ζερεφός

Ι. Ρουμπάνος

4. Επείγουσα αντικατάσταση επιστημονικών οργάνων στα εργαστήρια της
Σ.Θ.Ε.Τ.
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπ’ όψη:
α) την με αριθμ. πρωτ. 720/30-6-2017 εισήγηση του Αντιπροέδρου Οικονομικού
Προγραμματισμού & Υποδομών, Καθηγητή κ. Κροντηρά Χ., σχετικά με την
επείγουσα αντικατάσταση επιστημονικών οργάνων στα εργαστήρια της Σ.Θ.Ε.Τ.,
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 719/30-6-2017 αίτημα της Επικ. Καθηγήτριας, κας. Α.
Σγουρού σχετικά με αγορά και αντικατάσταση εργαστηριακών οργάνων,
γ) την από 28/6/2017 προσφορά του υπευθύνου της εταιρείας ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε. & Σ.
Ο.Ε. που αφορά στην προμήθεια μηχανής παραγωγής πάγου, και
δ) την από 30/6/2017 προσφορά του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑ σχετικά με την
προμήθεια μικροσκοπίων,
αποφάσισε όπως εγκρίνει τη δαπάνη για απευθείας ανάθεση α) προμήθειας μίας
παγομηχανής στην εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε. & Σ. Ο.Ε., έναντι του ποσού των δύο
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.852,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και β) προμήθειας πέντε μικροσκοπίων στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΥΛΑ, έναντι του
ποσού των πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ (5.270,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα καλυφθεί από πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του έτους 2017 (ΚΑΕ 7131).
5. Προβολή Νέων Προγραμμάτων Σπουδών -Εισήγηση οικονομικού κόστους στο
πλαίσιο των μετακινήσεων
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το αρ. πρωτ. 7212/29-6-2017 έγγραφο της Αντιπροέδρου Έρευνας και Κοινωνικής
Πολιτικής Καθηγήτριας κ. Α. Ρούσσου σχετικά με την προβολή Νέων
Προγραμμάτων Σπουδών -Εισήγηση οικονομικού κόστους στο πλαίσιο των
μετακινήσεων,
β) το γεγονός ότι στο πλαίσιο της προβολής των νέων προγραμμάτων σπουδών, θα
πραγματοποιηθούν τρεις (3) εκδηλώσεις με κύριο σκοπό την προβολή και
παρουσίαση των νέων προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου,

αποφάσισε να:
1. εγκρίνει τις απαιτούμενες μετακινήσεις των υπευθύνων προγραμμάτων, δύο (2)
έως τέσσερα (4) άτομα ανά εκδήλωση, για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σε
θέματα που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και προοπτικές στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
2. εγκρίνει τα έξοδα φιλοξενίας των υπευθύνων προγραμμάτων.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο ΦΚ 31 «Διοικητική Υποστήριξη και
Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.».
6. Κάλυψη δαπανών για την πραγματοποίηση ημερίδας Αστρονομίας Αστροφυσικής
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπ’ όψη το από 30-06-2017 αίτημα της Επίκουρου Καθηγήτριας
κ. Νεκταρίας Γκιζάνη, που αφορά στην οικονομική κάλυψη της διοργάνωσης
ημερίδας εκλαΐκευσης Αστρονομίας-Αστροφυσικής στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Π.
στην Πάτρα, στις 19-07-2017,
αποφάσισε όπως εγκρίνει την κάλυψη δαπάνης ύψους εξακοσίων (600 ευρώ), ώστε
να καλυφθούν έξοδα μετακίνησης συμμετεχόντων στην ημερίδα από/προς Αθήνα και
Ιωάννινα καθώς και έξοδα διαμονής και σίτισης μιας (1) ημέρας στην Πάτρα.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο ΦΚ 31 «Διοικητική Υποστήριξη και
Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.».

Θέμα 5ο
1. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» στο Διαγωνισμό της
08/09/2015 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Κτίριο
Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών Δ.Ε.Π. (Κτίριο Δ’)».
Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
α) το υπ’ αρ. πρωτ. ΤΕ: 468/ΦΘΕ/20-06-2017 έγγραφο του Τμήματος
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων με θέμα τον Έλεγχο των επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΤΕ» στο Διαγωνισμό της 08/09/2015 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του
έργου «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών Δ.Ε.Π. (Κτίριο Δ’)»,
β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ΄ αρ. 328η/13-03-2017 Συνεδρίαση
την οποία ανακλήθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του από
Διαγωνισμού στη δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική
«ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.» και κατακύρωση στην τρίτη πλέον κατά σειρά
εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»,

της Δ.Ε. με
08/09/2015
επιχείρηση
μειοδοσίας

γ) την από 13/05/2015 Διακήρυξη του έργου,
δ) το άρθρο 26 του Ν. 3669/08,
ε) τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η εργοληπτική επιχείρηση στο Διαγωνισμό της
08/09/2015,
στ) την υπ’ αριθμ. 386/18-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Ε. του Ε.Α.Π.
προς την εργοληπτική επιχείρηση,

ζ) τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της εργοληπτικής επιχείρησης (ΤΕ398/ΦΘΕ/24-05-2017),
η) το υπ΄ αριθμ. ΤΕ-429/ΦΘΕ/02-06-2017 έγγραφο προς τη Νομική Υπηρεσία, με το
οποίο διαβιβάσθηκε φύλλο ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και
τέθηκαν ερωτήματα,
θ) το υπ’ αριθμ. εισερχομένου ΤΕ-448/ΦΘΕ/12-06-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της
Νομικής Υπηρεσίας,
ι) το ιστορικό, τις ενέργειες σχετικά με τη συμπλήρωση των υπεύθυνων δηλώσεων
της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ –
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ»,
αποφάσισε να προωθήσει το υλικό του θέματος (Συν. 1-9) στη Νομική Σύμβουλο του
Ιδρύματος κ. Αρ. Μαρούντα προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις της επ’ αυτού
μέχρι την Παρασκευή, 07/07/2017, ώρα 10:00 π.μ. και εν συνεχεία, να επανέλθει το
θέμα προς συζήτηση σε επόμενη Συνεδρίαση της Δ.Ε. Τα Συν. 1-9 τα οποία
επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού.

