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 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                     
                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

                         Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη 

             Τηλ.: 2610 969039, 969025
                         E-mail: syglitos@upatras.gr 

 
                                                                                                                                       

ΠΡΟΣ: -  Όλα τα μέλη της Συγκλήτου 
                Ε Ν ΤΑ Υ Θ Α

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση της Συγκλήτου»

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην υπ’ αριθ. 204 συνεδρίαση της Συγκλήτου  την 9η Ιουνίου 
2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μόνο με τηλεδιάσκεψη.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία Συγκλήτου (e-mail:syglitos@upatras.gr) το 
συντομότερο δυνατό για τη συμμετοχή σας μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες από το Τμήμα Δικτύων για τη χορήγηση κωδικών. 

    
         

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                              

                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Συγκλήτου που δεν δύνανται να συμμετάσχουν στη 
συνεδρίαση να ειδοποιήσουν έγκαιρα τη Γραμματεία Συγκλήτου καθώς και τα αναπληρωματικά τους 
μέλη, διαβιβάζοντάς τους την πρόσκληση με ό,τι σχετικό τους έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε 
ηλεκτρονικά.    
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Συνεδρίαση της 9ης Ιουνίου 2022
Αριθμός Συνεδρίασης: 204
Ώρα Συνεδρίασης: 9.00 π.μ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ:  

1. Επικύρωση Πρακτικών. 

2. Επί της έκφρασης γνώμης της Συγκλήτου περί αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του 
παραπεμφθέντος μέλους Δ.Ε.Π. στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. (Ν. 
249/1976, άρθρο 7 παρ. 2 και Π.Δ. 160/2008, άρθρο 26, παρ. 1) (σχετ. το υπ΄αριθ. 
ΕΜΠ/6356/Ζ2/12.5.2022 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ). 

3. Έγκριση πρακτικού 4 (Συμμόρφωσης επί της υπ’ αριθ. 750/2022 απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ) της 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Άνω των Ορίων για τις «Υπηρεσίες επισκευής εγκαταστάσεων κεντρικών μονάδων 
κλιματισμού σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» ( Αρ. Διακ. 51/21).

4. Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης  για την επέκταση της σύμβασης «Μίσθωση δωματίων 
ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Μεσολογγίου για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με 
δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος» (ΑΔΑΜ: 21SYMV009225973) με τον 
οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη».

5.  Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης  για την επέκταση της σύμβασης «Μίσθωση δωματίων 
ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Μεσολογγίου για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με 
δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος» (ΑΔΑΜ: 21SYMV009226156) με τον 
οικονομικό φορέα «ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

6. Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης  για την επέκταση της σύμβασης «Μίσθωση δωματίων 
ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Μεσολογγίου για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με 
δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος» (ΑΔΑΜ: 21SYMV009225624) με τον 
οικονομικό φορέα «ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Βασιλείου».

7. Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης  για την επέκταση της σύμβασης «Μίσθωση δωματίων 
ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Μεσολογγίου για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με 
δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος» (ΑΔΑΜ: 21SYMV009225736) με τον 
οικονομικό φορέα «ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Βασιλείου».

8. Τροποποίηση της σύμβασης για την “Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις 
πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα για χρονικό διάστημα 
δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος” (Αρ. 
Διακήρυξης 17/20).

9. Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «Ανακαίνιση Αναβάθμιση 
Αμφιθεάτρων Σχολής Θετικών Επιστημών & Πολυτεχνικής Σχολής».
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10. Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου «Κατασκευή χώρου στάθμευσης 
στο νέο κτίριο των Οικονομικών Επιστημών».

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή φερόντων στοιχείων με 
πρόβλημα οξείδωσης οπλισμού και ενανθράκωσης σκυροδέματος σε κτίρια της 
Πανεπιστημιούπολης 2019».

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματική 
περίφραξη και επισκευές της υφιστάμενης εξωτερικής περίφραξης Πανεπιστημίου Πατρών».

13. Έγκριση 2ης Παράτασης  Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή μονώσεων δωμάτων 
Πανεπιστημίου Πατρών Φάση Β2».

14. Έγκριση 1ης Παράτασης του έργου  «Διαμόρφωση Parking στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών 
Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών».

15. Κατανομή κενών θέσεων μελών ΔΕΠ από άγονες εκλογές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών 
και Επιστήμης των Υλικών.

16. Επί του θέματος της μετάταξης εκπαιδευτικών A/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.

17.  Έγκριση του περιεχομένου των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023.

18.  Τροποποίηση αντιστοιχιών μαθημάτων Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με μαθήματα 
Προγράμματος Σπουδών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη λήψη πτυχίου 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

19. Επί της υπ’ αριθ. 46935/Ζ1/21.4.2022 Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία 
κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε 
Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά το ακαδ. έτος 2022-2023.

20. Θέματα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

21. Έγκριση συνεργασιών. 

22. Θέματα ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ.

23. Έγγραφα-Αιτήσεις-Προτάσεις.

24. Ανακοινώσεις.

25. Συζήτηση για το νέο νόμο-πλαίσιο.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                

                              ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ
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