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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2960 

 

Την  Παρασκευή  1 Ιουνίου   2018, στις 15:00΄, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη 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  

A.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   

A.1. Οικονομικά αιτήματα 

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

σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, 

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

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

2. Κατακύρωση, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της Ομάδας Β΄ 

(Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας) του συνοπτικού διαγωνισμού 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 Φ.Π.Α. -, 

(το έγγραφο με αριθμό 336/25-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 2
ης

 συνεδρίασης/24-4-2018 

και 4-5-2018 (συνέχεια) της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

3. Κατακύρωση του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 401/2018 για την «Τακτική 

Συντήρηση, Έλεγχο – Περιοδική επιθεώρηση και επισκευή Υποσταθμών Μέσης Τάσης, 

Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και γενικών πινάκων χαμηλής τάσης των κτιρίων του Α.Π.Θ.», διάρκειας 

τριών (3) ετών, συνολικού προϋπολογισμού €498.480,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, 

(το έγγραφο με αριθμό 337/25-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης/24-5-2018 

της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  σχετικά με τον έλεγχο των   τεχνικών 

προσφορών και το άνοιγμα των οικονομικών  προσφορών  των συμμετεχουσών εταιρειών, μετά από 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, των ειδών – όπως αναλυτικά περιγράφονται στα από 

17-5-2018 και 23-5-2018 (συνέχεια) συνημμένα πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού- του τακτικού επαναληπτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 393/2017 για την «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, 

Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, Σαρωτών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής 



2960_ΗΔ _1.0                                                                                                                                           Σ ε λ ί δ α  | 2 

Διοίκησης και των Σχολών του Α.Π.Θ. (για τα είδη των ομάδων που ο διαγωνισμός 365/2016 απέβη 

άγονος)», συνολικού προϋπολογισμού 65.245,60€ - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -,  

(το έγγραφο με αριθμό 335/25-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης/17-5-2018 

και 23-5-2018 (συνέχεια) της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

5. Έγκριση: 

5.1. Πίστωσης ποσού 55.000,00 €-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

5.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 139/2018 και 

5.3. Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 139/2018 για την: «Απομάκρυνση αερίων σε 

δοχεία πίεσης που βρίσκονται σε Εργαστήρια Οργανικής και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος 

Χημείας του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 

( το έγγραφο με αριθμό 342/30-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη). 

 

6. Έγκριση: 

6.1. Πίστωσης ποσού 74.276,00 €-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

6.2. Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 140/2018 και 

6.3. Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 140/2018 για την: «Αναβάθμιση 

οπτικοακουστικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 74.276,00€ -συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ- 

( το έγγραφο με αριθμό 343/30-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη). 

 

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

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των τεχνικών προσφορών καθώς και των οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αριθ. 135/2018 για την προμήθεια 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΑΠΘ, προϋπολογισμού 32.258,06€ χωρίς ΦΠΑ, 

40.000,00€ με ΦΠΑ 24%, 

(το έγγραφο με αριθμό 345/30-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης/17-5-2018 

και 29-5-2018 (συνέχεια) της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 
8. Πρόταση για προσφυγή σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ., διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4) ακόμη μηνών, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.935.182,14€ χωρίς Φ.Π.Α. (  με Φ.Π.Α.  24%  2.399.625,85€), 

(το έγγραφο με αριθμό 340/30-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

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

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των τεχνικών προσφορών καθώς και των οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αριθ. 134/2018, για την Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Υλικών για την Αναβάθμιση του Ηλεκτρακουστικού Συστήματος στο Κεντρικό Αμφιθέατρο 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (για το Τμήμα που ο συνοπτικός Διαγωνισμός με 

αριθμό 132/2018 απέβη άγονος), προϋπολογισμού: 46.624,00€, χωρίς Φ.Π.Α., (57.813,76€, με Φ.Π.Α. 

24%), 
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(το έγγραφο με αριθμό 346/30-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης/4-5-2018 

και της 2
ης

 συνεδρίασης/30-5-2018 της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

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

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των τεχνικών προσφορών καθώς και των οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αριθ.136/2018 για την Προμήθεια 

Γραφικής ΄Υλης για τις ανάγκες του ΑΠΘ, προϋπολογισμού 32.258,06€ χωρίς ΦΠΑ, 40.000,00€ με 

ΦΠΑ 24% 

(το έγγραφο με αριθμό 344/30-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το πρακτικ’ο της 1
ης

 συνεδρίασης/30-5-2018 

της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

11. Κατακύρωση του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. 408/2018 για την προμήθεια 

«Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, και Φορητών Υπολογιστών για τις ανάγκες του  Α.Π.Θ.»,  

συνολικού προϋπολογισμού €200.505,00 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (€248.626,20 με Φ.Π.Α. 24%), 

(το σχετικό  έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης/30-5-2018 της  Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

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

έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιρειών που συμμετέχουν στον διεθνές ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

αριθ. 410/2018 για την ανάδειξη Τουριστικού Γραφείου που θα αναλάβει τη διενέργεια εκπαιδευτικών 

ασκήσεων υπαίθρου φοιτητών του ΑΠΘ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, προϋπολογισμού: 

290.355,58€ χωρίς ΦΠΑ, 360.000,00€ με ΦΠΑ 24% 

(το έγγραφο με αριθμό 347/30-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένo το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης/30-5-2018 

της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

13. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (2ου  Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου 

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

ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε. (Αρχική Σύμβαση: €4.214.074,56, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: €4.214.074,56, 2ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: 

€4.214.074,56). [Αριθμ. Σύμβασης: 8/2011], 

(α) η με αριθμό 37/15-5-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1752/7-5-2018 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

Γ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

14. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων για έγκριση:  α) ανάρτησης 

ανακοίνωσης και β) των όρων  για εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα 

«Αμύντα Κωνσταντινίδη», 

(το έγγραφο με αριθμό 978/25-5-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με το συνημμένο του). 
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Δ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

 

16. Ορισμός επιτροπών : 

16.1. παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών και  

16.2. βαθμολόγησης έργων 

για εισαγωγή φοιτητών, με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, στο α΄ εξάμηνο σπουδών του 

ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του  Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 

(τα έγγραφα με αριθμό 26 και 27/21-5-2018 της Επιτροπής Εισιτήριων Εξετάσεων). 

 

17. Ανάκληση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12&13-4-2018, έγγραφο 

με αριθμό 21719/2-5-2018) σχετικά με τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών 

για τις ανάγκες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου -συνεδρίαση με αριθμό 2958/12&13-4-2018, έγγραφο με αριθμό 21719/2-5-2018- και 

β) το έγγραφο με αριθμό 1059/11-5-2018 του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας). 

 

18. Τροποποίηση της απόφασης της  Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2934/1-12-2016, έγγραφο 

με αριθμό 7963/2-12-2016) σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού των έργων του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΑΠΘ στην Τράπεζα της Ελλάδος , 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου -συνεδρίαση με αριθμό 2934/1-12-2016, έγγραφο με αριθμό 7963/2-12-2016- και 

β) το έγγραφο με αριθμό 24595/30-5-2018 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού). 

 

Ε. ΛΟΙΠΑ 

19. Σχετικά με τη μη άσκηση αναίρεσης κατά της με αριθμό 918/2018 τελεσίδικης απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, 

(το από 25-5-2018  έγγραφο του Δικαστικού Γραφείου 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,   30  Μαΐου    2018. 

 

       O Πρύτανης  
                                                                                                 
                                                                                                   (υπογραφή)*                  

 

         Περικλής Α. Μήτκας 

      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 

 


