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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ 27-9-2018 

                       

                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2968 

 

Την  Tετάρτη  3  Οκτωβρίου   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  

 
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. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2018, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

3. Αίτημα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής 

εκδρομής - ασκήσεως των φοιτητών του,  

 (το έγγραφο με αριθμό 1055/12-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του).  

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

4. Παράταση της σύμβασης με αριθμό 362/2016, που αφορά τη: «Συντήρηση και Επισκευή 

Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων του Α.Π.Θ.», (εξαιρουμένων των αναβατορίων ΑμεΑ), 

[διάρκειας δύο (2) ετών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη έτους] για χρονικό διάστημα 

ενός (1) έτους από 25-11-2018 και συμβατικής δαπάνης €52.537,12 χωρίς Φ.Π.Α. (€65.146,03 με 

Φ.Π.Α.), 

(το έγγραφο με αριθμό 1391/17-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για 

την προκήρυξη δύο (2) διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών  για: α) «Προμήθεια ερευνητικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ.» (αριθμός διακήρυξης 422/2018) 

συνολικού προϋπολογισμού €740.400,03 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. – και β) «Προμήθεια 

ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών 
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Μηχανικών του Α.Π.Θ.», (αριθμός διακήρυξης 423/2018) συνολικού προϋπολογισμού €259.599,97 - 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –, 

(το έγγραφο με αριθμό 1872/24-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα: α) τα σχέδια διακήρυξης με αριθμό 

422/2018 και 423/2018 και β) την με αριθμό 5047/17-9-2018 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 

 

6.  Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €539.400,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 419/2018 και γ) Προκήρυξης 

διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου για τις 

ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €539.400,00 –συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το  έγγραφο με αριθμό 1392/17-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 

419/2018).    

 

7. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €450.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 421/2018 και γ) Προκήρυξης 

διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και 

ξενόγλωσσων και ελληνικών ηλεκτρονικών περιοδικών για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του 

Α.Π.Θ.» για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού €450.000,00 –συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.-,  

(το  έγγραφο με αριθμό 1705/20-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 

421/2018). 

 

8. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €140.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 420/2018 και γ) Προκήρυξης 

τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λογισμικού ανοικτού κώδικα για το 

αποθετήριο των ερευνητικών δεδομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», 

συνολικού προϋπολογισμού €140.000,00 –συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το  έγγραφο με αριθμό 1704/20-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 

420/2018). 

 

9. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €100.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 424/2018 και γ) Προκήρυξης 

τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια συστημάτων και μεθοδολογιών 

βιβλιομετρικής ανάλυσης, αποτίμησης και προβολής των ερευνητικών δεδομένων για τις ανάγκες του 

Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», συνολικού προϋπολογισμού €100.000,00 –

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,  

(το  έγγραφο με αριθμό 2064/26-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 

424/2018). 

  

10. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €50.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 145/2018 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού 
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διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €50.000,00 –συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1870/24-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με 

αριθμό 145/2018). 

 

11. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €60.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 142/2018 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την: «Ασφάλιση κινητών – ακινήτων – Η/Υ και οργάνων του 

Α.Π.Θ. διάρκειας δύο (2) ετών», συνολικού προϋπολογισμού €60.000,00 –συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.-,   

(α) η με αριθμό 207024/Β2/27-11-2017 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και 

β) το  έγγραφο με αριθμό 1935/24-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 

142/2018). 

 

12. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €40.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 146/2018 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την: «Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών πτυχίων, 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού €40.000,00 –συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,   

(α) η με αριθμό 1955/25-9-2018 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Πρύτανη και 

β) το  έγγραφο με αριθμό 2257/27-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με αριθμό 

146/2018). 

 

13. Κατακύρωση ειδών 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 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. -, μετά από την 

προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,  

(το έγγραφο με αριθμό 1693/20-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 Συνεδρίασης/19-9-

2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

14. Κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο 

ντίζελ και αμόλυβδη βενζίνη), στην εταιρεία Α. Ριζοπούλου και ΣΙΑ Ε.Ε., με έκπτωση (+2%) επί της 

μέσης τιμής λιανικής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών, μέχρι την κάλυψη του ποσού των 

€2.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. (2.480,00€ με  Φ.Π.Α.) και όχι πέραν της 31-12-2018, 

(το έγγραφο με αριθμό 2261/27-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

15. Κατακύρωση του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αριθμό 409/2018 για την: 

«Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, 

Γερμανικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας 

και ΜΜΕ», συνολικού προϋπολογισμού €157.934,12 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -,   
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(το έγγραφο με αριθμό 1940/24-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 Συνεδρίασης/18-9-

2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

16. Κατακύρωση του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

412/2018 για την προμήθεια  «Υπολογιστικών Υποδομών, του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) για τη δημιουργία υποδομών κατάθεσης ερευνητικών δεδομένων με σκοπό την 

ενίσχυση, υποστήριξη  και αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού €355.161,29 χωρίς Φ.Π.Α., (€440.400,00 με Φ.Π.Α. 24%), 

(το έγγραφο με αριθμό 1941/24-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης/24-9-

2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

17. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 411/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση 

της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €5.331.800,00 – συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. – που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής των συμμετεχουσών εταιρειών στο διαγωνισμό, 

(το έγγραφο με αριθμό 1478/24-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης/30-8-

2018 και 10-9-2018 - συνέχεια της 1
ης

 συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

18. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 411/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση 

της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €5.331.800,00 – συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών 

που υπέβαλαν προσφορά για τα  τμήματα με α/α: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 28, 32, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74 και 

75 του διαγωνισμού, 

(το έγγραφο με αριθμό 2136/26-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 2
ης

 συνεδρίασης/14-9-

2018 και 25-9-2018 - συνέχεια της 2
ης

 συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

19. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 411/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση 

της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €5.331.800,00 – συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που 

υπέβαλαν προσφορά για τα  τμήματα με α/α: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74 και 75 του 

διαγωνισμού, 

(το έγγραφο με αριθμό 2258/27-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης/26-9-

2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 
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20. Κατακύρωση του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 410/2018 για την: «Ανάδειξη 

τουριστικού γραφείου για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ. 

για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών», συνολικού προϋπολογισμού €290.322,58 χωρίς Φ.Π.Α., 

(€360.000,00 με Φ.Π.Α. 24%), 

(το έγγραφο με αριθμό 2132/26-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 4
ης

 συνεδρίασης/25-9-

2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

21. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 141/2018 για την: «Προμήθεια 

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

συνολικού προϋπολογισμού €26.250,00 χωρίς Φ.Π.Α., (€32.550,00  με Φ.Π.Α. 24%), 

(το έγγραφο με αριθμό 2254/27-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 συνεδρίασης/27-9-

2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

22. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 143/2018 για τη: «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων των Υγειονομικών 

Μονάδων (ΕΑΥΜ), τη Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ), τη Συλλογή, μεταφορά και τελική 

διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €48.000,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στη διενέργεια του διαγωνισμού, 

(το έγγραφο με αριθμό 2140/26-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης/21-9-

2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

23. Έγκριση πίστωσης ποσού € 6.262,00-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.- για την προμήθεια 

και τοποθέτηση ενός ρολού πυρασφάλειας στο κτίριο «Κλειώ» που στεγάζεται το Τμήμα Θεάτρου με 

απευθείας ανάθεση, 

(το έγγραφο με αριθμό 2255/27-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με το  συνημμένο του). 

 

24. Έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς 

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

«Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €519.700,00 -συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ-, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 2137/26-9-2018 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
25. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 3ου τελικού και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης 

(3ου τελικού και τακτοποιητικού Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Νέων Κτιρίων 

Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.» εργολαβίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. 

(Αρχική Σύμβαση: €1.752.750,00, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: €1.752.750,00, 2ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: €1.766.400,16, 3ος 

τελικός και τακτοποιητικός Α.Π.Ε./Α.Σ.: €192.364,37). [Αριθμ. Σύμβασης: Ε18/2010], 

(α) η με αριθμό 1/6-9-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  
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β) το έγγραφο με αριθμό 14/3-9-2018 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

26. Πρόταση σχετικά με έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 

«Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού δικτύου 

τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε.», εργολαβίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.)  [Αριθμός Σύμβασης 29738/2018], 

(α) η με αριθμό 2/6-9-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 16/3-9-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

27. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 1ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (1ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) 

και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού 

δικτύου και κεντρικού δικτύου τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε.» εργολαβίας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.) (Αρχική Σύμβαση: €36.743,17, 1ος 

Α.Π.Ε./Α.Σ.: €36.743,17). [Αριθμ. Σύμβασης: 29738/2018], 

(α) η με αριθμό 3/6-9-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 15/3-9-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

28. Πρόταση σχετικά με την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση 

του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδικού δικτύου στο campus της Θέρμης και 

εντός της Πανεπιστημιούπολης» συνολικού προϋπολογισμού €228.300,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, 

(α) η με αριθμό 4/6-9-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 24/4-9-2018 ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 6-9-2018 της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα συνημμένα του). 

 

29. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 

του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης Κτιρίου Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα του 

Α.Π.Θ.» (Προϋπολογισμός Μελέτης: €5.100.000,00, Συμβατική Δαπάνη:  €4.214.074,58) 

[Αριθμ. Σύμβασης: 8/2011], 

(α) η με αριθμό 5/6-9-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 23/4-9-2018 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων  του ΑΠΘ 

με τα συνημμένα του). 

 

Γ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

30. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

για: 
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α)  Υποτροφίες από δωρεές, κληροδοτήματα: τροποποίηση των όρων συστατικής πράξης 

δωρεάς, παράτασης χρόνου κατάθεσης πτυχίου υποτρόφου κληροδοτήματος,  

β) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : εκμισθώσεις ακινήτων, ανανεώσεις μισθώσεων 

ακινήτων, επισκευαστικές εργασίες σε ακίνητο, αντικατάσταση και πιστοποίηση ανελκυστήρα 

οικοδομής, 

γ) Λοιπά:  υπαγωγή ακινήτου στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄167/3-11-2017) «Έλεγχος και 

προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», 

δ) Ανακοίνωση:  της παραλαβής έκθεσης εκτίμησης κόστος ανακατασκευής ακινήτων, 

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Δ .  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

 

32.  

32.1. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.) του ΑΠΘ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

32.2. Ορισμός διαχειριστή και του αναπληρωτή του για τους λογαριασμούς του ΑΠΘ που τηρούνται 

στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

(το σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

33. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων-κλινικών, 

( οι αποφάσεις της Συγκλήτου  στις συνεδριάσεις με αριθμό 2911/8-4-2015- έγγραφο με αριθμό  23176/30-6-2015-, 2919/11-

12-2015- έγγραφο με αριθμό  14728/22-2-2016 ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 22-2-2016-  και 2965/29&30-8-2018 - 

έγγραφο με αριθμό  1290/14-9-2018). 

 

34. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», 

(τα έγγραφα με αριθμό: α)  38793/6-9-2018 του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» και β) 1042/12-9-2018 του Τμήματος Ιατρικής). 

 

35. Μερική απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του 

Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθηγητή Κοσμά Χριστούλα, 

(το έγγραφο με αριθμό 48/12-9-2018 του Τμήματος  με το συνημμένο του). 

 

36. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτους 2018-2019 του 

Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού , καθηγητή  Γεωργίου Τζέτζη, 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  48/12-9-2018 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 

 

37. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2018-2019 της Προέδρου του Τμήματος Ψυχολογίας, καθηγήτριας Παγώνας Ρούσση, 

(το έγγραφο με αριθμό  165/20-9-2018 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 
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38. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτους 2018-2019 της 

Προέδρου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθηγήτριας Ζωγραφίας Ζωγραφίδου, 

(το έγγραφο με αριθμό  95/10-9-2018 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 

 

Ε.   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

39. Εισηγήσεις σχετικά με: α) τη σύνταξη των φακέλων τυποποίησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης 

των διαδικασιών που αφορούν στις σπουδές πρώτου κύκλου των φοιτητών του ΑΠΘ και β) την 

επικαιροποίηση των πιστοποιητικών πρώτου, δεύτερου, τρίτου κύκλου σπουδών και 

μεταδιδακτορικής έρευνας, 

(το έγγραφο με αριθμό 29691/12-7-2018 του Τμήματος Σπουδών με τα συνημμένα του). 

 

40. Πρόταση του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών σχετικά με την απονομή ενιαίου 

και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46  παρ. 1 και 2 

του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 42 παρ.8 

του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018), 

( το έγγραφο με αριθμό  28/25-9-2018 του Τμήματος Θεάτρου με τα συνημμένα του). 

 

41. Σχετικά με την ίδρυση νέων Τμημάτων στο Α.Π.Θ. 

 

ΣΤ.  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

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

4485/2017, του  μητρώου  εσωτερικών και εξωτερικών μελών  των Τμημάτων: 

- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 78/18-9-2018 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό  14/24-9-2018 της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

-Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

(το έγγραφο με αριθμό  47/19-9-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

-Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

(το έγγραφο με αριθμό  46/19-9-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του) 

-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό  79/18-9-2018 της Κοσμητείας της  Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του) 

 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

43.  Πρόταση σχετικά με τη διαχείριση του 25% των εσόδων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. β΄ 

του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄148), 

(το έγγραφο με αριθμό 186/25-9-2018 του Τμήματος Ψυχολογίας). 

 

Η. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ,  ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

44. Εισήγηση του Τμήματος  Βιολογίας (Συνέλευση με αριθμό 527/18-9-2018), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον κ. Γεώργιο Θεοφιλίδη, 
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(το έγγραφο με αριθμό   151/27-9-2018 του Τμήματος Βιολογίας, με τα συνημμένα του). 

 

45. Εισήγηση του Τμήματος  Χημείας (Συνέλευση με αριθμό 664/21-5-2018), για απονομή του 

τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον κ. Κωνσταντίνο Μάτη, 

(το έγγραφο με αριθμό   389/27-9-2018 του Τμήματος Χημείας, με τα συνημμένα του). 

 

46. Εισήγηση του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών (Συνέλευση με αριθμό 76/20-9-2018), για 

απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Jeffrey Sachs, καθηγητή του Columbia University 

των ΗΠΑ, 

(το έγγραφο με αριθμό   23/21-9-2018 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με τα συνημμένα του). 

 

47. Ανάκληση προηγούμενης απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2951/29-11-2017) 

που αφορά στην απονομή τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον κ. Amos Klausner (Oz), καθηγητή 

Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Μπεν Γκουριόν Μπερσεεβά του Ισραήλ, 

(α) η απόφαση της Συγκλήτου-συνεδρίαση με αριθμό 2951/29-11-2017, έγγραφο με αριθμό 6340/7-5-2018- και 

β) το έγγραφο με αριθμό  189/20-9-2018 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας). 

 

Θ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

48. 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). 

 

Ι.  ΔΩΡΕΕΣ 

49. Δωρεές προς ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου, 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

50. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

1. Το έγγραφο με αριθμό 113/30-8-2018 του αφυπηρετήσαντα καθηγητή του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών κ. Κυριαζή Πιτιλάκη, σχετικά με τον ορισμό του ως Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής (European Association of Earthquake Engineering EAEE) και τον 

ορισμό του κ. Ανδρέα Κάππο, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ως Γενικού Γραμματέα.  

 

2. Το από 1-8-2018 έγγραφο του κ. Κώστα Κουτσουμανή, καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, 

σχετικά με την τοποθέτησή του στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Βιολογικών Κινδύνων 

(BIOHAZ Panel) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA).  

 
3. Το από 19-9-2018 Πόρισμα της Επιτροπής για τη μελέτη ζητημάτων της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας και ειρήνης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
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4. Το με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1102/13-9-2018 έγγραφο της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης 

Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών σχετικά με τον Προγραμματισμό δράσεων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

 
5. Το έγγραφο με αριθμό 32551/31-8-2018 του Γραφείου Αντιπρύτανη Οικονομικών σχετικά με 

τον ορισμό δικηγόρων για αναζήτηση στοιχείων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. 

 
6. Η  με αριθμό 978/11-9-2018 ευχαριστήρια επιστολή του Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Περικλή 

Μήτκα προς την αναπληρώτρια καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αγγελική Πιτσελά για την προσφορά 

της ως Διευθύντρια της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη. 

 
7. Η  με αριθμό 980/11-9-2018 ευχαριστήρια επιστολή του Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Περικλή 

Μήτκα προς την ομότιμη καθηγήτρια του ΑΠΘ Δήμητρα Παπαδοπούλου για την εικοσαετή  

προσφορά της στη Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και στον Εκδημοκρατισμό, που ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ  για 

την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη. 

 
8. Τα από 17-9-2018 υπηρεσιακά σημειώματα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδειες 

απουσίας του Πρύτανη κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Η με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 29451/11-6-2018 αίτηση της  κ. Μαρίας Ιατρού, 

μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, σχετικά με τη χορήγηση άδειας 

πρόσβασης στα πρακτικά της Συγκλήτου των ετών 1926-1931 στο πλαίσιο αναζήτησης πληροφοριών 

σχετικά με τη διενέργεια της πανεπιστημιακής ανασκαφής στο Δίον. 

 

2. Η από 8-7-2018 αίτηση της κ. Σεβαστιάνας Μικρούλη, υπαλλήλου κατηγορίας ΙΔΑΧ ΠΕ 

Δασκάλων του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας ενός 

(1) έτους (από 1-10-2018 έως 30-9-2019) με την προϋπόθεση ότι θα γίνει δεκτή η αίτησή της για 

συμμετοχή σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. 

(το έγγραφο με αριθμό  πρωτ. 39/10-9-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

3. Η από 13-6-2018 αίτηση της κ. Λήδας – Μαρίας Τριανταφυλλίδου, μέλους ΕΕΠ του Σχολείου 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας δύο (2) ημερών (25 και 26-10-

2018) για την μετάβασή της στο Brno της Τσεχίας για παρουσίαση θέματος για τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στο πλαίσιο σεμιναρίου διδακτικής και συναντήσεων. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  41/10-9-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

4. Η από 6-6-2018 αίτηση της κ. Μαρίνας Κοκκινίδου, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό  πρωτ. 42/10-9-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 
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5. Η από 12-7-2018 αίτηση της κ. Χριστίνας Τακούδα, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  46/10-9-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

6. Η από 14-6-2018 αίτηση της κ. Μαρίας – Λήδας Τριανταφυλλίδου, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  47/10-9-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

7. Η από 14-6-2018 αίτηση της κ. Μαρίνας Κοκκινίδου, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  43/10-9-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

8. Η από 14-6-2018 αίτηση της κ. Γεωργίας Γαβριηλίδου, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  44/10-9-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

9. Η από 25-6-2018 αίτηση της κ. Ειρήνης Σεχίδου, μέλους ΕΕΠ, του Σχολείου Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας (ΣΝΕΓ), για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  45/10-9-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής 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,  27   Σεπτεμβρίου 2018. 

 

       O Πρύτανης  
                                                                                     
                                                                      

              (υπογραφή)* 
 

  

            Περικλής Α. Μήτκας 

      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

           και Μηχανικών Υπολογιστών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

 


