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ΤΝΟΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΗ 62εο ΤΝΔΓΡΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 

ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ, 22 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

 πδήηεζε - Απνθάζεηο Δλέξγεηα Ηκεξνκελία 

εθηέιεζεο 

2.5 Δηζήγεζε γηα νκάδα δηαρείξηζεο λνκηθώλ ππνζέζεωλ γηα θηήξηα 

(Παξάξηεκα 2.5) 

  

 ΑΠΟΦΑΗ: 

Σν πκβνύιην απνθάζηζε νκόθωλα ηε δεκηνπξγία νκάδαο δηαρείξηζεο 

λνκηθώλ ππνζέζεωλ γηα ηα θηήξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απνηεινύκελεο 

από: 

Μηράιε Μηραήι, Αληηπξόεδξν πκβνπιίνπ, Πξόεδξν ΔΓΠΑ 

Κώζηα Υόππα, ΓΓΟ 

Δθπξόζωπν Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο 

Δμωηεξηθό Ννκηθό ύκβνπιν Παλεπηζηεκίνπ (Γηάλλε Κωλζηαληηλίδε) 

Κωλζηαληίλν Υξηζηνδνύινπ, Μέινο πκβνπιίνπ 

Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε: Γξαθείν Πξνέδξνπ πκβνπιίνπ/ΓΓΟ 

 

  

3.1.1 Πξνθύιαμε ηνπ ρώξνπ ηεο Πξπηαλείαο από βαλδαιηζκνύο (Παξάξηεκα 

3.1.1) 

  

 ΑΠΟΦΑΗ: 

Σν πκβνύιην απνθάζηζε νκόθωλα όπωο ν Πξνϊζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο 

πζηεκάηωλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο, Φίιηππνο Φηιίππνπ, 

εηνηκάζεη έθζεζε αλαθνξηθά κε ην θόζηνο πνπ απαηηείηαη ώζηε ε είζνδνο 

ηνπ πξνζωπηθνύ ζηα θηήξηα ηνπ ΣΔΠΑΚ λα γίλεηαη κέζω ηεο θάξηαο 

πξνζωπηθνύ θαζώο θαη γηα ην θόζηνο ηνπνζέηεζεο θάκεξαο αζθαιείαο 

ζηνπο εμωηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

 

Φίλιππος 

Φιλίπποσ 

 

Επόμενη 

ζσνεδρία 

Σσμβοσλίοσ 

3.1.2 Κηήξην Καηζνπλωηόο (Παξάξηεκα 3.1.2)   

 ΑΠΟΦΑΗ: 

Σν πκβνύιην απνθάζηζε νκόθωλα όπωο επηθπξώζεη ηελ απόθαζε ηεο 

31εο πλεδξίαο ηεο ΔΓΠΑ, εκεξνκελίαο 7/9/2016, ζύκθωλα κε ην 

παξάξηεκα πνπ έρεη θαηαηεζεί.  

 

 

ΥΔΠ  

 

Άμεζα 

3.1.3 Δθαξκνγή λέαο λνκνζεζίαο ΚΓΠ138/2016 γηα αιιαγέο ζε ζπκβάζεηο 

(Παξάξηεκα 3.1.3) 

  

 ΑΠΟΦΑΗ: 

Σν πκβνύιην απνθάζηζε νκόθωλα ηα πην θάηω: 

 ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο λέαο Ννκνζεζίαο ΚΓΠ138/2016 

 ηελ έγθξηζε ηωλ νξίωλ ηωλ ζπληνληζηώλ ηωλ έξγωλ, όπωο 

αλαγξάθνληαη ζηε λέα λνκνζεζία 

 

 

ΥΔΠ / ΔΔΟ / 

ΕΔΠΑΣ 

 

 

Άμεζα 
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 ωο Πξνϊζηάκελνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νξηζηεί ην πκβνύιην 

 ωο Τπεξεζηαθή Δπηηξνπή Αιιαγώλ θαη Απαηηήζεωλ νξηζηεί ε 

ΔΓΠΑ θαη 

 ν Πξνϊζηάκελνο ηεο ΤΓΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΓΓΟ νξίδνπλ ηνπο 

πληνληζηέο ηωλ Έξγωλ.  

 

4. Έθζεζε από ΤΠΣ γηα ηελ πξόνδν ηωλ έξγωλ/projects ηεο Τπεξεζίαο 

(Παξάξηεκα 4) 

  

 ΑΠΟΦΑΗ: 

Σν πκβνύιην απνθάζηζε νκόθωλα όπωο ζηελ Δπόκελε πλεδξία ηεο 

Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ, ζπκπεξηιεθζεί ην ζέκα ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ 4 από άιιν άξζξν ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ, γηα ηελ αγνξά εμήληα 

επηά (67) θωηνηππηθώλ κεραλώλ κέζω ηνπ e-Procurement. 

 

 

Έλενα 

Τοοσλή 

 

Άμεζα 

7.1 Αιιαγή ζηελ εηαηξηθή νπηηθή εηθόλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Παξάξηεκα 7.1 )   

 ΑΠΟΦΑΗ: 

Σν πκβνύιην απνθάζηζε νκόθωλα όπωο εγθξίλεη ην Λνγόηππν Γ’ όπωο 

θαίλεηαη ζην παξάξηεκα πνπ έρεη θαηαηεζεί, ωο ηε λέα εηαηξηθή ηαπηόηεηα 

ηνπ Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ε νκάδα εξγαζίαο λα 

πξνρωξήζεη ζηελ ηερληθή επεμεξγαζία ηνπ ελ ιόγω Λνγόηππνπ. 

 

 

 

Νηία 

Εσαγόροσ 

 

Άμεζα 

8. Διεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΠΑΚ γηα ην έηνο πνπ έιεμε 
ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 (Παξάξηεκα 8) 

  

 ΑΠΟΦΑΗ: 

Σν πκβνύιην ελέθξηλε νκόθωλα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΠΑΚ 

γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, κε ζθνπό λα ζηαινύλ 

ζηελ Διεγθηηθή Τπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο.  

 

ΑΠΟΦΑΗ: 

Σν πκβνύιην απνθάζηζε νκόθωλα όπωο εηνηκαζηεί ελεκεξωηηθό 

ζεκείωκα θαη ππνβιεζεί ζε επόκελε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ, γηα όιεο 

ηηο λνκηθέο ππνζέζεηο πνπ πηζαλόλ λα ππάξμεη θόζηνο απνδεκίωζεο από 

ην Παλεπηζηήκην.  

 

 

ΥΟΙΚ / ΔΔΟ 

 

 

 

 

ΔΔΟ 

 

Άμεζα 

 

 

 

 

Άμεζα 

9. Καζνξηζκόο εκεξνκεληώλ γηα ηηο επόκελεο ζπλεδξίεο πκβνπιίνπ κέρξη 

ηνλ Γεθέκβξην 2016 (Παξάξηεκα 9) 

  

 ΑΠΟΦΑΗ: 

Σν πκβνύιην απνθάζηζε νκόθωλα όπωο νη επόκελεο ζπλεδξίεο ηνπ 

πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηεζνύλ ωο αθνινύζωο: 

 

 

 

Έλενα 

Τοοσλή 

 

Άμεζα 
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Μήλαο 
Πξνηεηλόκελε 

εκεξνκελία 
Ώξα 

Οκηώβριος 2016 20/10/16 – Πέμπηη 9:00πμ-12:30μμ 

Νοέμβριος 2016 24/11/16 – Πέμπηη 9:00πμ-12:30μμ 

Δεκέμβριος 2016 15/12/16 – Πέμπηη  9:00πμ-12:30μμ 

 

 


