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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2952 

 

Την  Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, στις 10.00΄π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της 

Συγκλήτου  στην αίθουσά της.     

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10.30΄ 

π.μ. 

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

θεμάτων 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   

A.1. Οικονομικός προϋπολογισμός  

1. Έγκριση 11ης τροποποίησης (εσωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2017,  

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

 

Α.2. Οικονομικά αιτήματα 

2. 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) το έγγραφο με αριθμό 9700/5-12-2017 του Τμήματος Δημοσίων Επενδύσεων με τα συνημμένα του).   

 

3. Αίτημα του  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ σχετικά με πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικής εκδρομής-άσκησης των φοιτητών του,  

 ( το  έγγραφο με αριθμό 10620/15-12-2017  του Τμήματος Προμηθειών  με το συνημμένο  του).  

 

Α.3. Διαγωνισμοί  

4. Παράταση για το έτος 2018 συμβάσεων του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με αριθμό 

370/2016 για την: «Προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και ξενόγλωσσων ηλεκτρονικών 

περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ  για το έτος  2017, και με δυνατότητα 

παράτασης για το έτος  2018», συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ), με τους ίδιους όρους και την ίδια συμβατική δαπάνη, 

(το έγγραφο με αριθμό 143/15-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).   

 

5. Κατακύρωση της ομάδας Α΄ [Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων των Υγειονομικών 

Μονάδων (ΕΑΥΜ)], προϋπολογισμού 29.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), του 

διαγωνισμού με αριθμό 122/2017 για την «Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη Διαχείριση των 



2952_ΗΔ _1.1                                                                                                                                           Σ ε λ ί δ α  | 2 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) του ΑΠΘ καθώς 

και τη συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων του ΑΠΘ», 

(το έγγραφο με αριθμό 130/5-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης/5-12-2017  

της  Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού).   

 

6. Κατακύρωση ειδών και κήρυξη ως άγονων ειδών του  συνοπτικού  διαγωνισμού με αριθμό 

123/2017 για την: «Συντήρηση και επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων του ΑΠΘ», 

συνολικού προϋπολογισμού 32.647,00€ -συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.-,  

(τα έγγραφα με αριθμό 146 και 148/15-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα  τα πρακτικά: της 1
ης

 συνεδρίασης  

/21-11-2017  και  της 2
ης

  συνεδρίασης/7-12-2017  της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 

 

7. Κατακύρωση των ειδών-όπως αναλυτικά περιγράφονται στα από 28-11-2017 και 11-12-2017 

(συνέχεια) συνημμένα πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

του Διαγωνισμού -, του διαγωνισμού με αριθμό 397/2017 για την: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Επιστημονικού Εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων  του 

Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 243.256,00€ -συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.-,  

(το έγγραφο με αριθμό 144/15-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα  τα πρακτικά:  της 2
ης

 συνεδρίασης/8-11-

2017 και  της 3
ης

  συνεδρίασης/ 28-11-2017, 11-12-2017 (συνέχεια) της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού). 

 

8. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 126/2017 για την: 

«Ανάδειξη αναδόχου για την τακτική συντήρηση, έλεγχο και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών 

ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του ΑΠΘ» για ένα 

(1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 54.800,00€ -συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.-, 

(το έγγραφο με αριθμό 145/15-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης/15-12-

2017  της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού).   

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  με αριθμό 395/2017 για την «Ενίσχυση Δικτυακής Υποδομής ΑΠΘ για την Αναβάθμιση 

της Ασύρματης Πρόσβασης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Πολιτών της ΠΚΜ στο Διαδίκτυο», 

συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ-, που αφορά στην 

αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των 

εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, 

(το έγγραφο με αριθμό 133/8-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το  πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης/6-12-

2017   της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).   

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  με αριθμό 396/2017 για την  «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», συνολικού προϋπολογισμού 460.000,00€ -

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.- που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, 
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(το έγγραφο με αριθμό 150/19-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά   της 1
ης

 συνεδρίασης/1-12-

2017, 13-12-2017 (συνέχεια) της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού).   

 

11.  

11.1. Έγκριση  πίστωσης ποσού 70.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.- σε βάρος του 

τακτικού προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0419) των οικονομικών ετών 2018 και 2019,  

11.2.  των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης διακήρυξης 

11.3.  προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού αριθμ. 130/2017  

για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας)  για την 

κάλυψη των αναγκών του ΑΠΘ, διάρκειας δύο (2) ετών, από 14-3-2018 ή από την υπογραφή της 

σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το έγγραφο με αριθμό 152/19-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).   

 

12. Πρόταση για συμπληρωματική μίσθωση χώρων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 153/20-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).   

 

Β.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

13. Ορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016, Επιτροπής Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών με αριθμό: 

13.1. 404/2017 για την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ», 

διάρκειας 24 μηνών από 1-11-2018 ή από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 

7.193.049,54€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-  

13.2.  405/2017 για τη Φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ», 

διάρκειας δύο (2) ετών από 1-2-2019 ή από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού 

προϋπολογισμού 5.795.165,60€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- , 

13.3. 406/2017 για τη συντήρηση-λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ΑΠΘ», διάρκειας δύο (2) ετών από 1-1-2019 ή από την υπογραφή της σύμβασης, 

συνολικού προϋπολογισμού 1.484.855,86€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-  

(το έγγραφο με αριθμό 151/19-12-2017 του Τμήματος Προμηθειών). 

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,  20  Δεκεμβρίου   2017 

      O Πρύτανης 

                                         
                                    (υπογραφή)* 

 
        Περικλής Α. Μήτκας 

      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


