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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2950 

 

Τη  Δευτέρα 6 Νοεμβρίου  2017, στις 9:00΄ π.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στην αίθουσά της.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 9:30΄π.μ. 

 

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. Οικονομικά αιτήματα 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, 

σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, 

(α) σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση και  

β) τα έγγραφα με αριθμό 4328/17-10-2017 και 5068/23-10-2017 του Τμήματος Επενδύσεων).   

 

Α.2. Λοιπά  

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2017, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

Α.3. Διαγωνισμοί  

3. Κήρυξη άγονων ειδών-όπως αναλυτικά περιγράφονται στο από 20-10-2017 συνημμένο 

πρακτικό -, λόγω μη υποβολής προσφορών, του διαγωνισμού με αριθμό 123/2017 για τη: «Συντήρηση 

και Επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού 

32.647,00€- συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, 

 (το έγγραφο με αριθμό 65/25-10-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο  το από 20-10-2017  πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού). 

 

4. Επαναπροκήρυξη  λόγω κήρυξης ως άγονων, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, των 

υπηρεσιών των Ομάδων: Β [Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ)], Γ [Συλλογή, μεταφορά και 

τελική διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων] και Δ [Απομάκρυνση αερίων σε δοχεία πίεσης που 

βρίσκονται στο Τμήμα Χημείας],   του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 122/2017,  για την ανάδειξη 

αναδόχου που θα αναλάβει τη «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και 

των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ)» καθώς και τη «Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση των 

επικίνδυνων αποβλήτων», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 €-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,  

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2946/31-8-2017/έγγραφο με αριθμό 192/1-9-2017), 

β)  η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση με αριθμό 37/30-10-2017-το έγγραφο με αριθμό 5535/1-11-2017) και 
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γ) το έγγραφο με αριθμό 77/2-11-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα από 6-10-2017 και 12-10-2017 (συνέχεια) 

πρακτικά της 1
ης

  συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού  με αριθμό 122/2017).   

 

5. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια των ειδών με α/α: 19, 

20, 21, 22, 24, 28, 31 και 32 του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 397/2017 για την: 

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επιστημονικού Εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των Τμημάτων του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού 243.256,00€- συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

τα οποία κηρύχθηκαν άγονα σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

(α) η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση με αριθμό 37/30-10-2017-έγγραφο με αριθμό 5202/1-11-2017 και 

β) το έγγραφο με αριθμό 78/2-11-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα  τα από 2-10-2017 (1
η
 συνέχεια) και 9-10-

2017 (2
η
 συνέχεια) πρακτικά της 1

ης
 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

6. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

6.1.  έγκριση δαπάνης για σύνταξη έκθεσης εκτίμησης μισθωτικής αξίας των ακινήτων οικοδομής 

(Ζαλόγγου 8, Αθήνα) ιδιοκτησίας ΑΠΘ από το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου», 

(το έγγραφο με αριθμό 176/23-10-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα του). 

6.2. έγκριση δαπανών επισκευαστικών εργασιών σε ακίνητο στο Πανόραμα – Θεσσαλονίκη, 

ιδιοκτησίας Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Λαζαρίδη», 

(το έγγραφο με αριθμό 177/23-10-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα του). 

6.3. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της κληρονομίας «Λαμπρινής-Λίνας 

Αθανασούλα», 

(το έγγραφο με αριθμό 204/1-11-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα του). 

 

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,  2  Νοεμβρίου 2017. 

 

    O Πρύτανης 

                 
                                                                                (υπογραφή)*                       

 
              

        Περικλής Α. Μήτκας 

 Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 

 

 


