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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2965 

 

Την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, στις 10:00 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. 

Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Συγκλήτου, και στις 9.30΄ π.μ., θα 

πραγματοποιηθεί η με αριθμό 37 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας 

για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας του Α.Π.Θ. με θέματα τα οποία περιέχονται 

στην πρόσκληση που σας έχει διανεμηθεί στις 9 Ιουλίου 2018.  

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο βράδυ και ώρα 8:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τελετή στον προαύλιο 

χώρο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Πανεπιστημίου, προς τιμήν των 

αποχωρησάντων και αποχωρούντων από την υπηρεσία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 

καθηγητών, μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ καθώς και διοικητικών υπαλλήλων όλων των κατηγοριών 

του ΑΠΘ. 

Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ  

 

Α. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

1. Επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Συγκλήτου με αριθμό:  2952/22-12-2017, 

2953/25-1-2018, 2954/26&27-2-2018, 2955/7-3-2018, 2956/19 & 20-3-2018, 2957/3-4-2018, 

2958/12 & 13-4-2018, 2959/16 &17-5-2018, 2960/1 & 4-6-2018, 2961/26&27-6-2018, 2962/6 & 9-7-

2018, 2963/16 & 17-7-2018, 2964/20 & 23-7-2018. 

 
Β.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Β.1. Προϋπολογισμός  

2. Έγκριση 8ης τροποποίησης (εξωτερική) του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2018,   

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

 

Β.2 .  Οικονομικά αιτήματα  

3. 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).   
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Β.3 .  Διαγωνισμοί  

4.  

4.1. Κήρυξη ως άγονου του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 414/2018 σχετικά με τη 

μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των  στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Κινηματογράφου της 

Σχολής Καλών Τεχνών και 

4.2. Πρόταση για απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών 

αναγκών του παραπάνω Τμήματος, 

(το έγγραφο με αριθμό 433/21-8-2018 του Τμήματος Προμηθειών).   

 

5. Κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 413/2018 για τη μίσθωση ακινήτου για 

την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 434/23-8-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το από 2-7-2018 πρακτικό 

καταλληλότητας και το από 13-7-2018 πρακτικό προφορικής μειοδοσίας).   

 

6. Ματαίωση  και επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας  με 

αριθμό 138/2018 για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (τόνερ), φαξ και φωτοτυπικών 

μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΑΠΘ συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών  

προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 138/2018,  

( το έγγραφο με αριθμό 436/23-8-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 6-7-2018 πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων).  

 

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

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

που συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό  με αριθμό 141/2018 για την: «Προμήθεια συστήματος 

αδιάλειπτης τάσης (UPS) 80 KVA για τις ανάγκες του κεντρικού datacenter του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού 32.550,00€ -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  

(το   έγγραφο με αριθμό 437/23-5-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης/25-7-

2018 και της 2
ης

 συνεδρίασης/23-8-2018 της  Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 

 

8. 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-  

που αφορά στην επανάληψη της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχουσών εταιρειών, μετά την έκδοση της με αριθμό Ν86/2018 απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Θεσσαλονίκης,  

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου- συνεδριάσεις με αριθμό: 2951/29-11-2017/έγγραφο με αριθμό 8890/4-12-2017 και 

2956/19-3-2018/έγγραφο με αριθμό 17495/19-3-2018 -και  

β) το έγγραφο με αριθμό  439/24-8-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης/25-7-

2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων). 
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9. Προσφυγή σε διαδικασία προκαταρκτικής Διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για την 

προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 418/2018) για: 

«Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού 519.700,00€ €-συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ-, 

(το έγγραφο με αριθμό 438/23-8-2018 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του). 

 

Γ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

10. Έγκριση συμμετοχής των κ.: Ιωάννη Βλαχάβα, καθηγητή πρώτης βαθμίδας και Γρηγορίου 

Τσουμάκα, επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών,  σε 

υπό ίδρυση τεχνοβλαστό, 

(το έγγραφο με αριθμό 100558/2018/20-8-2018 του ΕΛΚΕ).   

 

11. Διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου του ΑΠΘ για την διαχείριση του έργου με τίτλο: 

«Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών» από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ και ορισμός επιστημονικά 

υπεύθυνου του εν λόγω έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό 94837/2018/26-7-2018 του ΕΛΚΕ με το συνημμένο του).   

 

Δ .   ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

12. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου, 

( το έγγραφο με αριθμό 1190/22-8-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

13. Πρόταση για επιλογή αναδόχου για επισκευαστικές εργασίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ΑΠΘ 

από το κληροδότημα «Παγκρατίου Σαβράνη», 

( το έγγραφο με αριθμό 1192/23-8-2017 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

14. Πρόταση για επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά 

ακινήτου από το κληροδότημα «Αναστασίου Χατζηπαμπούκα», 

(το έγγραφο με αριθμό 1193/23-8-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων, με τα συνημμένα του). 

 

Ε.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

15. Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου  σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής 

προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δωμάτων των κτιρίων του ΑΠΘ εντός της 

περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2015» με αριθμό σύμβασης 21979/1-6-2016, 

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου (συνεδριάσεις με αριθμό:  2953/25-1-2018 – έγγραφο με αριθμό 15951/22-2-2018 και 

2961/26 και 27-6-2018 – έγγραφο με αριθμό 30124/17-7-2018) και  

β) το έγγραφο με αριθμό 30714/25-7-2018 του Τμήματος Διοίκησης με συνημμένο το πρακτικό κλήρωσης). 

 

16. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019 της 

καθηγήτριας Ελένης Παπαδοπούλου, Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και 

Ανάπτυξης  της Πολυτεχνικής Σχολής, 
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(το έγγραφο με αριθμό 1276/19-7-2018 του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με τα συνημμένα του). 

 

17. Αντικαταστάσεις μελών Επιτροπών ΑΠΘ. 

 

18. Αντικατάσταση μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του 

ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 1909/16-7-2018 του Τμήματος Ψυχολογίας)  

 

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

19. Πρόταση σχετικά με τη θέσπιση μετεκπαιδευτικού θεσμού «Fellowships» στο ΑΠΘ, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου –συνεδρίαση με αριθμό 2941/10-4-2017/έγγραφο με αριθμό 21006/28-6-2017 και 

β)  το έγγραφο με αριθμό 5608/18-5-2016 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

20. Κατάργηση του εργαστηρίου  «Ζωολογίας» του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών  του Πανεπιστημίου, 

(το έγγραφο με αριθμό 1252/16-7-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

Ζ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

21. 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 Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, 

(το έγγραφο με αριθμό 591/20-7-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών  με τα συνημμένα του). 

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

22. Κατανομή: 

22.1.  μίας (1) κενής  οργανικής  θέσης  ΕΔΙΠ, ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του ΑΠΘ, για τη μετάταξη μέλους ΕΔΙΠ, ΠΕ κατηγορίας, από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης, 

(το  έγγραφο με αριθμό 31688/21-8-2018  του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με τα συνημμένα του). 

22.2. μίας (1) κενής  οργανικής  θέσης  ΕΔΙΠ, ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, για τη μετάταξη μέλους ΕΔΙΠ, ΠΕ κατηγορίας, από 

το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

(το  έγγραφο με αριθμό 31689/21-8-2018  του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με τα συνημμένα του). 

 

Θ .  ΔΩΡΕΕΣ  

23. Δωρεές προς ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

Ι .  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

24. Σχετικά με την ίδρυση «Κέντρου για τον  Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό» στο Α.Π.Θ. , 
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(τα έγγραφα με αριθμό 678, 679/3-7-2018 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής με τα συνημμένα τους). 

 

25. Σχετικά με την ίδρυση Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής στο Α.Π.Θ. , 

(το έγγραφο  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30964/24-7-2018  του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων του Τμήματος 

Γεωπονίας με τα συνημμένα του). 

   

26. 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). 

 

27. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 

 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

1. Το έγγραφο με αριθμό 1984/18-7-2018 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών σχετικά με κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή.  

 

2. Ανακοίνωση του εγγράφου με αριθμό 91978/2018/19-7-2018 του ΕΛΚΕ σχετικά με τον 

ορισμό ιδρυματικά υπεύθυνου πρακτικής άσκησης ΑΠΘ στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 

ΕΚΠΤ01 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι 

συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).   

 

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,    24 Αυγούστου 2018 

 

O Πρύτανης 

                               
                             (υπογραφή)* 

 
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

 


