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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2956 

 

Την  Δευτέρα 19 Μαρτίου  2018, στις 9:30΄π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της 

Συγκλήτου  στην αίθουσά της.     

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. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   

Α.1. Οικονομικά αιτήματα 

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

εγκεκριμένου σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, 

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

 

2. Αιτήματα Τμημάτων του Α.Π.Θ. για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των 

φοιτητών τους,  

 (τα έγγραφα με αριθμό 13900, 15507, 16118, 16518, 17358, 16088/14-3-2018  του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα 

τους).  

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

3. Κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού   αριθμ. 395/2017 με τίτλο: «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-,    

(το έγγραφο με αριθμό 235/12-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης/8-3-2018 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

με αριθμό 404/2017 για: «Την καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ», 

διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 5.800.846,40€ -χωρίς ΦΠΑ-  σχετικά με την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  την αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών,  

(το έγγραφο με αριθμό  244/14-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης/26-2-2018 

και της 2
ης

 συνεδρίασης/7-3-2018   της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

5. Κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού  αριθμ. 396/2017 με τίτλο: «Ενίσχυση 

των υπολογιστικών υποδομών του Α.Π.Θ., για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, της έρευνας 
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και των διοικητικών υπηρεσιών του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους πολίτες», συνολικού 

προϋπολογισμού 460.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το έγγραφο με αριθμό 238/12-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης/8-3-2018 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 
6. Κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με αριθμό  403/2017 για την: 

«Προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση του δικτύου κορμού, την επέκταση της καλωδιακής υποδομής 

και την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών αποθηκευτικού χώρου κρίσιμων διοικητικών και 

ακαδημαϊκών εφαρμογών του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.-,  

 (το έγγραφο με αριθμό  239/12-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικα της 3
ης

 συνεδρίασης/28-2-2018 

και 8-3-2018 (συνέχεια) της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων).  

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  σχετικά με την αποσφράγιση και τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  της  τεχνικής και  οικονομικής προσφοράς της μοναδικής 

συμμετέχουσας εταιρείας (ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 

Υπηρεσιών Ασφαλείας) στο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 406/2018 για: «Τη 

συντήρηση-λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του 

ΑΠΘ», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.484.855,86€ -συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ- , 

(το έγγραφο με αριθμό  233/9-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης/2-3-2018 και 

της 2
ης

 συνεδρίασης/7-3-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 
8. Έγκριση: 

8.1. Πίστωσης ποσού 360.000,00€-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

8.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 410/2018 και 

8.3. Προκήρυξης διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 410/2018 για την 

ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διενέργεια  των  εκπαιδευτικών  ασκήσεων υπαίθρου των 

φοιτητών του ΑΠΘ, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 360.000,00€ -

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

(α) το έγγραφο με αριθμό 37454/Β2/5-3-2018 του ΥΠΠΕΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 231/8-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη). 

 
9. Έγκριση: 

9.1. Πίστωσης ποσού 157.934,12€-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

9.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 409/2018 και 

9.3. Προκήρυξης διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 409/2018 για την: 

«Προμήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων 

Αγγλικής, Γαλλικής Γλώσσας  και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του 

ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 157.934,12€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

( το έγγραφο με αριθμό 219/20-2-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη). 
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10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 129/2018 για την :«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση του 

συστήματος Θεατρικού Φωτισμού στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 27.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  σχετικά 

με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς καθώς και την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας 

εταιρείας (BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε),  

(το έγγραφο με αριθμό  232/9-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης/23-2-2018 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

11. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 132/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση του 

Ηλεκτροακουστικού Συστήματος στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 73.160,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σχετικά 

με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών καθώς και την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών 

εταιρειών,  

(το έγγραφο με αριθμό  230/7-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης/23-2-2018 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

12. Έγκριση: 

12.1. Πίστωσης ποσού 59.366,18 €-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

12.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 133/2018 και 

12.3. Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 133/2018 για την: «Προμήθεια αναλωσίμων 

υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 73.614,07€ -

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

( το έγγραφο με αριθμό 234/9-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη). 

 

13. Κατακύρωση της Ομάδας Α΄ [Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας]  του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 130/2017 για την «Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας (Ιατρός 

Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. διάρκειας δύο (2) ετών», 

συνολικού προϋπολογισμού €70.000,00 -συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ-,    

(το έγγραφο με αριθμό 241/13-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης/13-3-2018 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

14. Κατακύρωση, της Ομάδας Β΄ [Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας]  του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 130/2017  για την «Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας (Ιατρός 

Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. διάρκειας δύο (2) ετών», 

συνολικού προϋπολογισμού €70.000,00 -συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ- μετά από την προσφυγή 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, 

(α)  η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2953/25-11-2018-έγγραφο με αριθμό 13637/6-2-2018 και 
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β) το έγγραφο με αριθμό 242/13-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο  το πρακτικό  της 1
ης

 συνεδρίασης/27-2-

2018 (διαδικασία διαπραγμάτευσης)  της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 

 

15. Προσφυγή σε διαδικασία προκαταρκτικής Διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για την 

προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 411/2018) για την: «Προμήθεια 

εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των 

Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 

5.331.800,00€-συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ-, 

(το έγγραφο με αριθμό 240/13-3-2018 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του). 

 

16. Αίτημα της ανώνυμης εταιρίας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. για εξώδικο συμβιβασμό, ύστερα από την 

έκδοση των αριθμ. Α139/2018, Α140/2018 και Α2349/2017 τελεσίδικων κι εκτελεστών δικαστικών 

αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων, 

όπως προσδιορίζονται στο διατακτικό των ανωτέρω αποφάσεων. 

 

Β.   ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

17. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης και του Ισολογισμού 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ., χρήσης 2017,   

(το έγγραφο με αριθμό 29090/2018/8-3-2018 του Ε.Λ.Κ.Ε. ). 

 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

18. Σχετικά με τη με αριθμό 11683/22-12-2017 αίτηση θεραπείας της ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ κατά της 

απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2949/16-10-2017-έγγραφο με αριθμό 

2775/30-10-2017) αναφορικά με τη διάλυση της σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία που αφορά στο 

έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης Κτιρίου Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.» 

[αριθμός σύμβασης: 8/2011], λόγω παρόδου του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου, χωρίς 

υπαιτιότητα του ΑΠΘ΄, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2949/16-10-2017-έγγραφο με αριθμό 2775/30-10-2017), 

β) η με αριθμό 11683/22-12-2017 αίτηση θεραπείας της ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ και 

γ) η σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου). 

 

19. Ορισμός διμελούς επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 

με αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 (Φ.Ε.Κ. 4841/τΒ΄/29-12-2017), 

(το έγγραφο με αριθμό 1391/5-3-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης). 

 

20. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο : 

«Πυροπροστασία σε χώρους των κτιρίων του Α.Π.Θ.» εργολαβίας Κ/Ξ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ – 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Προϋπολογισμός Μελέτης: €249.398,00, Συμβατική Δαπάνη :  

€220.429,23) [Αριθμ. Σύμβασης : 10/2014], 

(α) η με αριθμό 18/28-2-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  
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β) το έγγραφο με αριθμό 1006/18-12-2017 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων  του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 
21. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο : 

«Ολοκλήρωση φέροντα οργανισμού και εξωτερικών τοιχοποιιών Κτιρίου Γενικών Χρήσεων 

Τ.Ε.Φ.Α.Α..» εργολαβίας ΒΛΑΧΟΣ Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι. Ο.Ε. (Προϋπολογισμός Μελέτης: 

€270.000,00, Συμβατική Δαπάνη :  €137.266,79) [Αριθμ. Σύμβασης : 13/2014], 

(α) η με αριθμό 26/28-2-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1355/21-2-2018 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 
22. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο : 

«Εργασίες συντήρησης χώρων σε κτίρια του Α.Π.Θ. – Α΄ Φάση» εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. 

(Προϋπολογισμός Μελέτης: €1.074.498,00, Συμβατική Δαπάνη :  €447.078,53) [Αριθμ. Διακήρυξης : 

12/2014], 

(α) η με αριθμό 25/28-2-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1315/13-2-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

23. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρακτικού Παραλαβής του έργου με τίτλο : «Προμήθεια και 

τοποθέτηση ενός υδραυλικού ανελκυστήρα 8 ατόμων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής και Μοριακής 

Υδροβιολογίας του Α.Π.Θ.» εργολαβίας ΘΕΜΕΘΛΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.  (Προϋπολογισμός Μελέτης: 

€44.630,79, Συμβατική Δαπάνη :  €42.204,23) [Αριθμ. Σύμβασης : 5Π/2009], 

(α) η με αριθμό 27/28-2-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1359/21-2-2018 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

24. Πρόταση σχετικά με την έγκριση: 

24.1. Διακοπής των εργασιών του έργου με τίτλο : «Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου 

κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής» και 

24.2. Παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Παροχέτευση όμβριων υδάτων 

προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής» εργολαβίας ΣΑΒΒΑΣ Ν. 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  [Αριθμ. Σύμβασης : 5645/31-10-2017], 

(α) η με αριθμό 22/28-2-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1306/9-2-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

 

Δ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

25. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με: 

25.1. τον ορισμό εκπροσώπου του ΑΠΘ στην Επιτροπή Παραλαβής και  

25.2. την ανάθεση της σύνταξης έκθεσης κοστολόγησης και έγκρισης της σχετικής δαπάνης 
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 για το  έργο ανακατασκευής  ακινήτων έναντι μακροχρόνιας μίσθωσης στην οικοδομή της Μ. 

Αλεξάνδρου 29 ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το  κληροδότημα « Δ. Τσιακμακοπούλου», 

(το έγγραφο με αριθμό 792/14-3-2018  του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα). 

 

Ε.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

26. Ορισμός επιτροπών για  την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια 

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ 

27. Έγκριση υποβολής πρότασης, ορισμού Ιδρυματικά Υπευθύνου έργου (πράξης) και Ομάδας 

Διοίκησης Έργου για την πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-

2020», Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ 02: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανάπτυξη/ αναβάθμιση παρεχόμενων 

υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς» (Κωδικός Πρόσκλησης: 088.2c), 

(Το σχετικό έγγραφο με τα συνημμένα του). 

 

28. Εγκρίσεις για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών τακτικού προϋπολογισμού και 

προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2018, 

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

 

29. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Η από 1-3-2018 αίτηση του κ. Βασίλειου Παπαχαρίση, μέλους ΕΕΠ του Πανεπιστημιακού 

Γυμναστηρίου, για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας πέντε (5) ημερών (26-30/3/2018) για την συμμετοχή 

του στο πρόγραμμα κινητικότητας διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση κατάρτιση 

(Erasmus +) στο αθλητικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Κύπρου. 

  

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,   14 Μαρτίου   2018. 

 

               O Πρύτανης α.α. 

          
                                        (υπογραφή)* 

 

                                                                   Θεόδωρος Λ. Λαόπουλος 
                                                                   Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού 

                                                             Καθηγητής Τμήματος Φυσικής                  
 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 

 


