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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2973 

 

Την  Tρίτη   6  Νοεμβρίου   2018,  στις 15:30΄, 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. Αιτήματα Τμημάτων του Α.Π.Θ. για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων 

των φοιτητών τους,  

 (τα έγγραφα με αριθμό 5412/31-10-2018  και 5413/31-10-2018 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα τους).  

 

4. Τροποποίηση απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2962/6 και 9-7-2018) σχετικά 

με διενέργεια εκδρομών-ασκήσεων των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας, 

(α)  το έγγραφο με αριθμό 341/4-9-2018 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5414/31-10-2018 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το με αριθμό εισερχ. 

πρωτ. 4398/19-10-2018 του Τμήματος Γεωλογίας). 

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

5. Πρόταση, της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση με αριθμό 415/2018 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. 

(€2.399.625,85 με Φ.Π.Α. 24%), σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και κατάταξη 

των συμμετεχουσών εταιρειών στην εν λόγω διαπραγμάτευση, σε συμμόρφωση του διατακτικού  της 

με αριθμό 141/24-10-2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5867/2-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 3
ης

 

συνεδρίασης/30-10-2018 και 2-11-2018 - συνέχεια της 3
ης

 συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

6. Εισήγηση σχετικά με την άσκηση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  αίτησης 

αναστολής, σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν.4412/2016, κατά της απόφασης με αριθμό 905/2018 της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία ακυρώνει εν μέρει την απόφαση της 

Συγκλήτου, ως Αναθέτουσας Αρχής, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή της αριθμ. 2965/29-08-2018  

και ειδικότερα κατά το μέρος, που αφορά την επαναξιολόγηση των προσφορών των συμμετεχουσών 

εταιριών στον διαγωνισμό καθαριότητας με αριθμό Διακήρυξης 404/2017 στο κριτήριο Α1, η οποία 

έγινε σε συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. Ν86/02-07-2018 απόφαση αναστολής του Διοικητικού 

εφετείου Θεσσαλονίκης, 

(α)  η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2965/29-8-2018,  έγγραφο με αριθμό 31945/29-8-2018) και 

β) η εισήγηση  με αριθμό 5798/2-11-2018 του Δικαστικού Γραφείου). 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του επαναληπτικού, συνοπτικού 

διαγωνισμού με αριθμό 144/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση Αναβατορίων Κλίμακας ΑμεΑ 

σε χώρους του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €55.370,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

– που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς της εταιρείας που συμμετέχει στο διαγωνισμό, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4799/24-10-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 

συνεδρίασης/21-9-2018 και 10-10-2018 - συνέχεια της 1
ης

 συνεδρίασης - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 139/2018 για την: «Απομάκρυνση αερίων σε δοχεία πίεσης που βρίσκονται στα 

Εργαστήρια Οργανικής και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €55.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αποσφράγιση 

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

συμμετεχουσών εταιρειών στο διαγωνισμό, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4827/24-10-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 

συνεδρίασης/23-10-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

9. Προσωρινή   κατακύρωση του τακτικού διαγωνισμού  του έργου (αριθμός διακήρυξης: 

07/2018) με τίτλο: «Ανακαίνιση αμφιθεάτρων στο παλιό κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και 

στο Μετεωροσκοπείο», συνολικού προϋπολογισμού €595.816,99 - συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. – 

(το έγγραφο με αριθμό 190/22-10-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα 

συνημμένα του). 

 

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

την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 
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Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (αριθμός διακήρυξης 402/2018) συνολικού 

προϋπολογισμού €653.480,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5050/29-10-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα: α) το σχέδιο διακήρυξης 

με αριθμό 402/2018 και β) την με αριθμό 6064/6-12-2017 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 

 

11. Πρόταση της Επιτροπής Ενστάσεων για διαγωνισμούς προμήθειας ειδών και παροχής 

υπηρεσιών σχετικά με την ένσταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης της 

«Προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) αεροσυμπιεστή για τις ανάγκες του Τμήματος 

Οδοντιατρικής», συνολικού προϋπολογισμού €12.338,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4996/29-10-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο τα πρακτικό της 

Επιτροπής Ενστάσεων). 

 

12. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €74.400,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 151/2018 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού για την: «Τακτική συντήρηση, έλεγχος, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών 

ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 –συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5632/1-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με 

αριθμό 151/2018). 

 

13. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €73.160,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 150/2018 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού για την: «Συντήρηση και επισκευή Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων, Πυροσβεστικών 

Δικτύων και Συστημάτων Πυρανίχνευσης του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €73.160,00 –

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5628/1-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με 

αριθμό 150/2018).    

 

14. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €240.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 426/2018 και γ) Προκήρυξης 

διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα (30) 

Οδοντιατρικών Μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €240.000,00 –συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5685/1-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με 

αριθμό 426/2018).    

 

15. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €519.700,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 418/2018 και γ) Προκήρυξης 

διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για: «Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών 

Υποδομών Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €519.700,00 –συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5804/2-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης με 

αριθμό 418/2018). 
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Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

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

με τίτλο: «Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ. έτους 2018» εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. 

(Αρχική Σύμβαση: €328.918,67, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: €328.918,67). [Αριθμ. Σύμβασης: 31192/2018], 

(α) η με αριθμό 12/16-10-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 174/16-10-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

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

«Στεγάνωση δωμάτων των κτιρίων του Α.Π.Θ., εντός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 

έτους 2015», εργολαβίας ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε. (Προϋπολογισμός Μελέτης: €609.745,00, Συμβατική 

Δαπάνη:  €231.703,09) [Αριθμ. Σύμβασης: 21979/2016], 

(α) η με αριθμό 8/16-10-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 109/25-9-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

Γ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

18. Πρόταση σχετικά με: 

18.1. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου, 

( το έγγραφο με αριθμό 195/24-10-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

18.2. Έγκριση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς «Φαίδωνος 

Χριστοδούλου Κλειδαρά», 

(το έγγραφο με αριθμό 202/31-10-2018 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) . 

 

19. Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας Κυριάκος  Ιωάννη-Τσέρνος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που αφορά 

χορήγηση, στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία-Τσέρνου αναπληρώτρια καθηγήτρια του 

Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ,  ετήσιας  οικονομικής ενίσχυσης σε δύο (2) 

φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό 434/4-9-2018 του Τμήματος Θεολογίας με τα συνημμένα του).  

 

Δ .  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).  

 

21. Κύρωση πίνακα προακτέου υπαλλήλου του ΑΠΘ, σε βαθμό του μόνιμου Διοικητικού 

Προσωπικού,  

(το έγγραφο με αριθμό 158/22-10-2018 του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με τα συνημμένα του).  
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22.  

22.1. Αντικατάσταση, λόγω αφυπηρέτησης,  μελών Επιτροπών ΑΠΘ: 

- Κεντρικής Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής 

- Επιτροπή Αριστείας 

- Επιτροπή Φύλου και Ισότητας 

- Επιτροπή Υγείας 

- Επιτροπή Εθελοντισμού 

- Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών 

22.2. Αντικατάσταση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του «Ινστιτούτου Κομφούκιος 

Θεσσαλονίκης». 

22.3. Αντικατάσταση του εκπροσώπου της Σχολής Θετικών Επιστημών στο Συμβούλιο του Κέντρου 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 

(α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου (συνεδριάσεις με αριθμό: 2953/25-1-2018-έγγραφο με αριθμό 13740/6-2-2018 και 2954/26 

και 27-2-2018-έγγραφο με αριθμό 15696/19-4-2018), 

β) το έγγραφο με αριθμό 707/6-9-2018 της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων και 

γ) το έγγραφο με αριθμό 132/8-10-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών). 

 

23. Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ΑΠΘ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

Ν.4369/2016: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση 

θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και 

αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», 

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

 

24. Απαλλαγή  (ολική ή μερική) Αναπληρωτών Πρύτανη (Αντιπρυτάνεις) από τα διδακτικά τους   

καθήκοντα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 28, παρ. 1 του 

Ν. 4386/2016, 

(α) το  έγγραφο με αριθμό 227/18-9-2018 του Τμήματος Φυσικής και 

β) τα έγγραφα με αριθμό 750/1-10-2018 και 865/11-10-2018  της  Νομικής Σχολής). 

 

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

καθηγήτριας Αικατερίνης Μουρατίδου, Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

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

(το έγγραφο με αριθμό 381/24-10-2018 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες) με 

τα συνημμένα του). 

 

26. Πρόταση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (συνεδρίαση με αριθμό 248/5-9-2018) 

σχετικά με τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος με αριθμό 1051/1977: «Περί ιδρύσεως του 

Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσης και συστάσεως θέσεων προσωπικού εις το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 350/τ.Α΄/14-11-1977), μετά από υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας, 

α) το έγγραφο με αριθμό 77434/Ζ1/14-5-2018 του Υπουργείου, Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
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β) το έγγραφο με αριθμό 48/10-9-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

Ε.   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

27.  

27.1. Αναμόρφωση πτυχών του υφιστάμενου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και  

27.2.  Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών του 

 του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

(τα έγγραφα με αριθμό 2229/25-6-2018  και 2293/3-7-2017 του Τμήματος Φιλολογίας με τα συνημμένα του). 

 

28. Επικαιροποίηση της απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2927/30-6-2016) 

σχετικά με την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 

Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 

(α) το έγγραφο με αριθμό 1549/9-6-2016 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με τα συνημμένα του, και  

β) η με αριθμό 22866/13-6-2016 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

29. Προτάσεις Τμημάτων του Α.Π.Θ. σχετικά με την ίδρυση και επανίδρυση Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

(α) τα σχετικά έγγραφα των Τμημάτων με τα συνημμένα τους και  

β) οι εισηγήσεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ). 

 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

30. 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: 

- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής  Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 281/1-11-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

- Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής  Σχολής, 

(το έγγραφο με αριθμό 280/1-11-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

31. Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π. ΠΕ κατηγορίας στο Τμήμα Φαρμακευτικής, 

για την ένταξη στην εν λόγω κατηγορία μόνιμου μέλους Ε.Τ.Ε.Π., κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 2773/8-10-2018 του Τμήματος Λοιπού Προσωπικού με τα συνημμένα του). 

 

Θ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

32. Πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για σύναψη μνημονίου συνεργασίας και 

συμφωνίας ακαδημαϊκών ανταλλαγών μεταξύ του ΑΠΘ και του Financial University under the 

Government of the Russian Federation, της Ρωσίας, 
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(το έγγραφο με αριθμό 12/22-10-2018 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του). 

 

Ι .  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

33. Σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της με αριθμό 2076/2018 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης   με την οποία έγινε  αποδεκτή  αγωγή  κατά του ΑΠΘ για αμοιβή 

προμηθευτή, και με την  οποία  υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο σε καταβολή του ποσού των 5.192,57 

€ νομιμότοκα από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση,  

(το έγγραφο με αριθμό 405/23-10-2018 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με συνημμένη  τη  με αριθμό 2076/2018 

απόφαση  του Διοικητικού Εφετείου  Θεσσαλονίκης). 

 

34. Εισήγηση για τη μη κατάθεση αίτησης συζήτησης εφέσεων που κρίνονται προδήλως αβάσιμες 

(άρθρο 126Α ΚΔΔ),  

(το έγγραφο με αριθμό 402/11-10-2018 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με τις συνημμένες αποφάσεις του Μονομελούς 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης). 

 

35. Σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού 

Εφετείου Θεσσαλονίκης   για αμοιβές  δικηγόρου-χειρισμό υποθέσεων του ΑΠΘ-, και με τις  οποίες  

υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο σε καταβολή του ποσού των 3.146,34 € νομιμότοκα από την επομένη 

της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση,  

(το έγγραφο με αριθμό 400/9-10-2018 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με τα συνημμένα  του). 

 

36. 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). 

 

 
 

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,  2   Νοεμβρίου  2018. 

 

       O Πρύτανης  
                                                                                     

                                                                             
          (υπογραφή)*    

 

  

            Περικλής Α. Μήτκας 

      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

           και Μηχανικών Υπολογιστών  

 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


