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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2964 

 

Την  Παρασκευή  20  Ιουλίου   2018,  στις 11:00΄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  

 
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). 

 

2. Αίτημα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής - ασκήσεως των φοιτητών του,  

 (το έγγραφο με αριθμό 29558/17-7-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του).  

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

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

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

που συμμετέχουν στην  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 427/18-7-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης/12-7-

2018 και 16-7-2018, 18-7-2018 – 1
η
 και 2

η
 συνέχεια αντίστοιχα της 1

ης
 συνεδρίασης-  της  Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων). 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 405/2018 για τη: «Φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών 

χώρων του ΑΠΘ», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 5.795.165,60€ -

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών 

προσφορών καθώς και κατάταξη των εταιρειών που συνεχίζουν στο διαγωνισμό, 

(το έγγραφο με αριθμό 428/18-7-2018  του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης/18-7-

2018 της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 
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5. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 136/2018 για την 

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €32.258,06 

χωρίς Φ.Π.Α. (€40.000,00 με Φ.Π.Α. 24%),  

(το έγγραφο με αριθμό 421/16-7-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης/12-7-2018 

της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

6. Πρόταση  σχετικά  με επιλογή ενός  (1) υποτρόφου   για χορήγηση υποτροφίας από το 

κληροδότημα «Αναστασίου  Αναστασιάδη», ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, 

(το έγγραφο με αριθμό 1161/18-7-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

Γ .  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

 

8. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτους 2018-2019 της 

Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών, καθηγήτρια  Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη  Χαραλάμπους, 

(το έγγραφο με αριθμό 1512/17-7-2018 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 

 

9. Σχετικά με το Οργανόγραμμα του ΑΠΘ, από αναβολή. 

 

Δ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

10. Επικαιροποίηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.  2 περ. ιγ  του άρθρου 13 του Ν. 

4485/2017, του  μητρώου  εσωτερικών και εξωτερικών μελών  του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών, 

(το έγγραφο με αριθμό 1253/16-7-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

Ε.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ,  ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

11. Εισήγηση του Τμήματος Ιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 57/26-6-2018), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον κ.  Νικόλαο Γομπάκη, από αναβολή, 

(το έγγραφο με αριθμό 8206/11-7-2018 του Τμήματος Ιατρικής, με τα συνημμένα του). 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

12. Σχετικά με την ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) μεταξύ των 

Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Ιατρικής του Α.Π.Θ. με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο  Έρευνας και 

Καινοτομίας στην Νανοτεχνολογία - Νανοϊατρική και Οργανικά Ηλεκτρονικά (ΕΚΝΟΗ), από αναβολή 

(οι σχετικές εισηγήσεις: α) του Επταμελούς του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και β) της Επιτροπής Γνωμοδότησης για τη δημιουργία 

Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στο ΑΠΘ). 
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13. Σχετικά με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, από 

αναβολή, 

(τα έγγραφα με αριθμό ALX-61620/29-6-2017, ALX-64050/26-3-201 και ALX-64984/3-7-2018 της Αττικό Μετρό Α.Ε.). 

 

14. 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). 

 

Ζ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

15. Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και της 

Microsoft Hellas Α.Ε.. 

 

16. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 

 

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,  18  Ιουλίου 2018. 

 

       O Πρύτανης  
                                                                                                 
                                                                                               (υπογραφή)* 

  

         Περικλής Α. Μήτκας 

      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


