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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2947 

 

Την  Τρίτη  19 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Βιολογικών Εφαρμογών του 

Πανεπιστημίου,  στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:00 μ. 

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

συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

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

 

Α.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο,  

(συνημμένη κατάσταση). 

 
Β.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Β.1. Οικονομικός προϋπολογισμός  

2.  Έγκριση 7ης τροποποίησης (εσωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2017,  

(σχετικό έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

 

Β.2. Διαγωνισμοί  

3. Κατακύρωση του συνοπτικού  διαγωνισμού  ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 118/2017 για την 

προμήθεια υλικών (οικοδομικά, αλουμίνια, ξυλουργικά, υαλουργικά, χρώματα και αναλώσιμα, 

σιδηρουργικά, ψυκτικά) για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου  ΑΠΘ  συνολικού προϋπολογισμού 

52.390,00€- συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

 (το έγγραφο με αριθμό 13/13-9-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο  το από 13-9-2017  πρακτικό της 2
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού). 

 

4. Κατακύρωση του συνοπτικού  διαγωνισμού  ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 119/2017 για την 

προμήθεια  Ξενόγλωσσων Διδακτικών Βιβλίων και Συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων 

Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 

2016-2017 (για τα είδη που ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθμό 364/2016 απέβη άγονος)  

συνολικού προϋπολογισμού 49.020,65€- συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 

 (το έγγραφο με αριθμό 17/15-9-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο  το από 15-9-2017  πρακτικό της 2
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού). 
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5.  

5.1.Έγκριση πίστωσης ποσού 54.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062),  

5.2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 121/2017 και  

5.3. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 121/2017, συνολικού προϋπολογισμού 54.800,00€ -

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-  

 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτική συντήρηση, έλεγχος και τεχνική υποστήριξη των 

κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών ψυκτικών μονάδων του ΑΠΘ» 

διάρκειας ενός (1) έτους,  

 (το έγγραφο με αριθμό 11/12-9-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).  

 

6. Ματαίωση, λόγω μη υποβολής προσφορών, του τακτικού επαναληπτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 393/2017 για την «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, 

Σαρωτών και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Σχολών του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού 65.245,60€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- και προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης,  

(το έγγραφο με αριθμό 10/12-9-2017 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

7. Σχετικά για την έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με 

οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη δύο (2) διεθνών διαγωνισμών που αφορούν δύο (2) υποέργα: 

 i) Υποέργο 1: «Ενίσχυση δικτυακής υποδομής Α.Π.Θ. για την αναβάθμιση της ασύρματης 

πρόσβασης της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών της ΠΚΜ στο διαδίκτυο», προϋπολογισμού 

€495.000,00 με Φ.Π.Α. και   

 ii) Υποέργο 2: «Ενίσχυση των υπολογιστικών υποδομών του Α.Π.Θ., για την αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού έργου, της έρευνας και των διοικητικών υπηρεσιών του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα 

και τους πολίτες», προϋπολογισμού €460.000,00 με Φ.Π.Α. 

 τα οποία έχουν  ενταχθεί  στην πράξη με τίτλο: «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών Α.Π.Θ.» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5008442 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», 

(το έγγραφο με αριθμό 12/13-9-2017 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη την από 13-9-2017 εισήγηση του Κέντρου 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). 

 

8.  

8.1.  Έγκριση πίστωσης ποσού 32.647,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε βάρος των 

πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062),  

8.2. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 123/2017 και  

8.3. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 123/2017, συνολικού προϋπολογισμού 32.647,00€ -

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

 για την: «Συντήρηση και επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων του ΑΠΘ»,  

 (το έγγραφο με αριθμό 14/14-9-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).  
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Γ .   ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

9. Συγκρότηση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, μετά τη 

δημοσίευση του ν.4485/2017, 

(το έγγραφο με αριθμό 87214/2017/5-9-2017 του ΕΛΚΕ). 

 

10. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Έρευνας του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 88773/2017/5-9-2017 του ΕΛΚΕ). 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

11. Συγκρότηση της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ. 

 

12. Ορισμός αντικαταστάτη Διευθυντή του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του 

Τμήματος Μαθηματικών,   

( τα έγγραφα με αριθμό 8/31-8-2017 και 2/11-9-2017 και το από 11-9-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Μαθηματικών). 

 

13. Μετακίνηση του κ. Γεωργίου Παπαζιώγα μόνιμου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου κλάδου 

Διοικητικού-Λογιστικού ΤΕ κατηγορίας από το Τμήμα Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του ΑΠΘ  στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 858/12-9-2017 του Γραφείου Πρυτανείας). 

 

Ε.   ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

14. Σχετικά με τη συνέχιση της αναστολής άσκησης καθηκόντων του κ. Δημήτρη Γενειατάκη, λέκτορα 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, λόγω 

διορισμού του στο ερευνητικό κέντρο «Joint Research Centre», ως ερευνητικό προσωπικό, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 1613/9-5-2017 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

 με τα συνημμένα του  

β) το από 7-7-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού).   

 
ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 
 

15. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.. 

 
Σημείωση : 

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

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

 
Θεσσαλονίκη,  15 Σεπτεμβρίου  2017 

 

O Πρύτανης 

                               
                              

 
Περικλής Α. Μήτκας 

                                                                                                         Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
και Μηχανικών Υπολογιστών 

 


