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            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    

                                      Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2944 

 

Την   Τετάρτη  12  Ιουλίου  2017,   στις  9.00΄ π.μ.,  θα πραγματοποιηθεί  έκτακτη συνε-

δρίαση της Συγκλήτου στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) της 

Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.    

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα  

9.30΄ π.μ. 

 Τα μέλη της Συγκλήτου που δεν μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώ-

ρο της συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Σημείωση : Η συνεδρίαση της Συγκλήτου είναι έκτακτη λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των θε-

μάτων της Ημερήσιας Διάταξης.  

 

 Θ Ε Μ Α Τ Α    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ    

 
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Α.1. Οικονομικός προϋπολογισμός  

1. Έγκριση 5ης  τροποποίησης (εσωτερικής)  του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστη-

μίου, οικονομικού έτους 2017,  

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2943/22-6-2017-έγγραφο με αριθμό 26273/5-7-2017) και 

β) το  έγγραφο με αριθμό 26542/7-7-2017 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

 
 Α.2. Διαγωνισμοί 

2.  

2.1. Έγκριση  τροποποίησης της σύμβασης με αριθμό 345/2015 για τη φύλαξη κτιρίων, εγκα-

ταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Ιδρύματος,  

2.2. Έγκριση οικονομικού αιτήματος στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, σύμφωνα με το νόμο, 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την παραπάνω σύμβαση με αριθμό 345/2015, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2943/22-6-2017-έγγραφο με αριθμό 26273/5-7-2017) 

β) το έγγραφο με αριθμό 26576/7-7-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με συνημμένο το από 6-7-2017 υπηρεσια-

κό σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών).   

  
3.  

3.1. Ανάκληση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2943/22-6-2017-

έγγραφο με αριθμό 24645/26-6-2017) σχετικά με την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για 

την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και φορητών υπολογιστών, για τις εκπαιδευ-

τικές ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογισμού 71.430,00€ (συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ),  
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3.2.  Εκ νέου έγκριση:  

3.2.1. Πίστωσης 71.430,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του 

έργου Επιστημονικός Εξοπλισμός ΑΠΘ (κωδικός έργου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

2014ΣΕ54600024),  

3.2.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 117/2017 και  

3.2.3. Της προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού,  

για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και φορητών υπολογιστών, για τις εκπαι-

δευτικές ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογισμού 57.604,84 € χωρίς ΦΠΑ 

(71.430,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),  

(α) Η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2943/22-6-2017-έγγραφο με αριθμό 24645/26-6-2017) και 

β) Το έγγραφο με αριθμό 342/5-7-2017 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

4. Αίτηση θεραπείας της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.» του έργου με τίτλο: «Ολο-

κλήρωση Α΄ φάσης κτιρίου Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ» [Αρχική Σύμβαση: 

4.214.074,56€] [Αριθμός Σύμβασης: 8/2011] κατά: 

4.1. της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2940/23-3-2017-έγγραφο με αριθμό 

18014/27-3-2017)  που αφορά σε απόρριψη, στο σύνολό της, της ένστασής της με αριθμό 

14314/2-2-2017 κατά της με αριθμό 788/12-1-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Προγραμματι-

σμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη, σύμφωνα με 

τη διάταξη του άρθρου 61 παρ.6 του Ν.3669/18-6-2008 (ΦΕΚ Α 116/τΑ΄/18-6-2008), από το πα-

ραπάνω έργο και  

4.2. της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2940/23-3-2017-έγγραφο με αριθμό 

17881/30-3-2017) που αφορά σε απόρριψη, στο σύνολό της, της ένστασής της με αριθμό 

17139/10-3-2017 κατά της με αριθμό 16409/1-3-2017 πράξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ  για προσωρινή διακοπή εργασιών του παραπάνω έρ-

γου, 

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου στη συνεδρίασή της με αριθμό 2940/23-3-2017- έγγραφα με αριθμό 17881/30-3-2017 και 18014/27-

3-2017), 

β) τα έγγραφα με αριθμό 19801/25-4-2017 και 20217/28-4-2017 της Γραμματείας Συγκλήτου του ΑΠΘ με τα συνημμένα τους και  

γ) το έγγραφο με αριθμό 1298/17-5-2017 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων (εισήγηση επί της αίτη-

σης θεραπείας της ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ) και   

δ) το  έγγραφο με  αριθμό 40/15-6-2017 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με συνημμένο το απόσπασμα πρακτικών   

της συνεδρίασης με αριθμό  882/15-6-2017 του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ). 

 

5. Έργο με θέμα: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του επιστημονικού, πολιτιστικού, περι-

βαλλοντικού Πάρκου ΑΠΘ», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (απόφαση με αριθμό οικ 5440/26-

4-2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης), 

5.1. Έγκριση υλοποίησης του παραπάνω έργου και 
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5.2. Έγκριση υλοποίησης με αυτεπιστασία καθώς και του σχεδίου απόφασης υλοποίησης  του 

Υποέργου Ι: «Προμελέτες, μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης που θα υλοποιηθούν με 

αυτεπιστασία από τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης» του παρα-

πάνω έργου,  

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου:  συνεδρίασή με αριθμό 2929/19-7-2016- έγγραφο με αριθμό 26021/20-7-2016 και συνεδρίαση με 

αριθμό 2939/23-2-2017 έγγραφο με αριθμό  16357/1-3-2017) και 

β) το έγγραφο με αριθμό 1600/7-7-2017 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του)  
 

 

Σημείωση : 

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση να ειδοποιήσουν έγκαιρα  τους αναπλη-

ρωματικούς τους, διαβιβάζοντάς  τους την πρόσκληση με ό,τι σχετικό τους έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.                           

    
Θεσσαλονίκη,   10  Ιουλίου  2017. 

 

   O Πρύτανης  

                                                                                         
                                                                                            (υπογραφή)* 
                                                                                   
                                                                                       Περικλής Α. Μήτκας  
                                                               Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 


