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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2974 
 

Την  Πέμπτη   22  Νοεμβρίου   2018,  στις 14.00΄, 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 Πολιτικών Μηχανικών για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής - 

ασκήσεων των φοιτητών τους,  
 (το έγγραφο με αριθμό 8752/20-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών).  

 

4. Τροποποίηση απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2968/3 και 4-10-2018) 

σχετικά με διενέργεια εκδρομών-ασκήσεων των φοιτητών του Τμήματος Κτηνιατρικής, 
(α)  το έγγραφο με αριθμό 2297/5-10-2018 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7535/12-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το με αριθμό εισερχ. 

πρωτ. 456/8-11-2018 του Τμήματος Κτηνιατρικής).  

 

Α.2. Διαγωνισμοί  
5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού επαναληπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 147/2018 για την: «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών 

(τόνερ), φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €40.000,00 – 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, 
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 8266/15-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/14-11-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

6. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €45.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 152/2018 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του 

Α.Π.Θ., για το έτος 2019», συνολικού προϋπολογισμού €45.000,00 –συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.-, 
(α) η με αριθμό 5494/1-11-2018 απόφαση του Πρύτανη σχετικά με ανάληψη απόφασης πολυετούς υποχρέωσης και 

β)το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7538/12-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο σχέδιο της διακήρυξης 

με αριθμό 152/2018). 

 

7. Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. 
 

Β. ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΤΟΥ 
ΑΠΘ 

 Προτάσεις σχετικά με: 
8. Εκχώρηση κατά χρήση στη ΕΑΔΠ ΑΠΘ του αγροκτήματος Πολύζοβα για μίσθωση στον 

Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) ή σε τρίτο. 
9. Παραχώρηση των βιβλίων του Τμήματος Εκδόσεων στην Βιβλιοθήκη και Κέντρο 

Πληροφόρησης του ΑΠΘ, για την αξιοποίησή τους. 
10. Εξουσιοδότηση του ΑΠΘ στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ  προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 

για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «logotypo» του Πανεπιστημίου, 
(το έγγραφο με αριθμό 7999/14-11-2018 του Γραφείου του Αντιπρύτανη Οικονομικών). 

 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
11. Πρόταση σχετικά με την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσης μελέτης που πρόκειται να εκπονηθεί, 

με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, της προκαταρκτικής 

μελέτης,  της πίστωσης €119.055,07 σε βάρος των κονδυλίων του έργου 2018ΣΜ54600012 του ΠΔΕ 

με τίτλο: «Σύνταξη Μελετών (τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρολογικών, 

μηχανολογικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, κ.α.)» καιτης δημοπράτησης με τακτικό διαγωνισμό, 

του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας Κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ.», 

προϋπολογισμού €119.055,07 [αριθμός έργου], 
(α) η με αριθμό 11/14-11-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 167/15-10-2018 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

12. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες αποκατάστασης δώματος κτιρίου ΤΕΦΑΑ Σερρών», εργολαβίας 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε. (Προϋπολογισμός Μελέτης: 

€129.427,00, Συμβατική Δαπάνη:  €57.636,68) [Αριθμ. Σύμβασης: 25928/14-7-2016], 
(α) η με αριθμό 16/14-11-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 263/8-11-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

13. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Εργασίες συντήρησης χώρων σε κτίρια του Α.Π.Θ. – Α΄ Φάση», εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. 

(Προϋπολογισμός Μελέτης: €1.074.498,00, Συμβατική Δαπάνη:  €447.078,53) [Αριθμ. Σύμβασης: 

12/2014], 
(α) η με αριθμό 17/14-11-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 262/8-11-2018 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του). 

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

14. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

για: 

α)  Υποτροφίες, χρηματικό βραβείο, οικονομικές ενισχύσεις από δωρεές, κληρονομίες, 
κληροδοσίες και κληροδοτήματα, διακοπή υποτροφίας  
β) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : εκμισθώσεις ακινήτων, ανανεώσεις μισθώσεων 

ακινήτων, επισκευαστικές εργασίες σε ακίνητο, εγκατάσταση φυσικού αερίου, αξιοποίηση ακινήτου με 

τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης, δικαστική διεκδίκηση οφειλόμενων και μη δεδουλευμένων 

μισθωμάτων, 

γ) Λοιπά:  αλλαγή ονόματος δωρεάς, 
(συνημμένη κατάσταση). 

 

Ε. 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 αναπληρωτή προέδρου  του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 
 
17. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-

2019 του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής, καθηγητή  Αλκιβιάδη Μπάη, 
(το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  859/19-11-2018 του Τμήματος Φυσικής   με τα συνημμένα του). 

 

18. Διάθεση μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής 

Σχολής στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ,  
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(α) το έγγραφο με αριθμό 307/24-10-2018 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και 

β) τα έγγραφα με αριθμό 16/18-10-2018 και 20/31-10-2018 έγγραφα του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών).  

 

ΣΤ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
19. Επικύρωση αποφάσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών, 
(α) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

β) συνημμένη κατάσταση). 

 

Ζ. ΘΕΜΑΤ Α ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ 
20. Σχετικά με την ανανέωση της απόσπασης στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού 

Εξωτερικών, της κ. Κορνηλίας Χατζηνικολάου, επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 11 του Π.Δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», μετά τη λήξη της 

θητείας του Υπουργού Εξωτερικών 

(α) ΦΕΚ 690/τ. ΥΟΔΔ/20-12-2017 και    

β) το έγγραφο με αριθμό Φ. Π13-64905/15-11-2018 του Υπουργείου Εξωτερικών). 

 

21. Σχετικά με ανάθεση καθηκόντων άμισθου ειδικού συμβούλου στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων στον κ. Θωμά Μπουρνάρη επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας 

της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, 
(α) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 6278/6-11-2018 του κ. Θωμά Μπουρνάρη και 

β) απόσπασμα πρακτικών του Τμήματος Γεωπονίας (συνεδρίαση 809/8-11-2018). 

 

22. Σχετικά με τη μετακίνηση του κ. Παναγιώτη Θανασά, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταφορά της σχετικής πίστωσης, 

(το έγγραφο με αριθμό 45/18-9-2018 του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με τα συνημμένα του) 

 

23. 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: 

- Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, 
(το έγγραφο με αριθμό 246/8-11-2018 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με 

τα συνημμένα του). 

- Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής  Σχολής, 
(το έγγραφο με αριθμό 345/14-11-2018 της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 
Η.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ,  
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. 
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ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
24. Εισήγηση του Τμήματος Φυσικής  (Συνέλευση με αριθμό 2/8-10-2018), για την αναγόρευση σε 

επίτιμο καθηγητή του Τμήματος, του καθηγητή “Classe Exceptionnelle” στο University του Bordeaux 

και Senior Member του Institut Universitaire de France (IUF), κ. Γεωργίου Χατζηϊωάννου, 
(το έγγραφο με αριθμό 610/23-10-2018 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του). 

 

 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 
25. Εισήγηση του Πολιτικών Μηχανικών (Συνέλευση με αριθμό 3/2-10-2018), για απονομή του 

τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα στον καθηγητή κ. Subra Suresh, President του Nanyang Technological 

University, Singapore, 
(το έγγραφο με αριθμό 814/5-11-2018 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα του). 

 

26. Εισήγηση του Τμήματος  Ιατρικής (Συνέλευση με αριθμό 6/30-10-2018), για απονομή του 

τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα: 
- στον κ. Hans-Ulrich Ḧaring, καθηγητή Παθολογίας του Πανεπιστημίου Tübingen της Γερμανίας και 

- στον κ. Βασίλειο Παπαδημητρίου, καθηγητή Παθολογίας του Πανεπιστημίου Georgetown της 

Washington των ΗΠΑ,  
(τα έγγραφα με αριθμό 1781 και 1782/8-11-2018 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα τους). 

 
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
27. Απονομή τίτλου ομότιμου καθηγητή, σύμφωνα με τις προτάσεις των Τμημάτων: 

- Γεωλογίας (Συνέλευση με αριθμό 516/14-9-2018), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου 

Καθηγητή: 
- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Αδαμάντιο Κίλια 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Σπυρίδων Παυλίδη και 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Θεόδωρο Καρακώστα  

 

- Χημικών Μηχανικών (Συνέλευση με αριθμό 3/5-10-2018), για απονομή του τίτλου του 

Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παναγιώτου, 

 
-  Φυσικής (Συνέλευση με αριθμό 2/8-10-2018), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου 

Καθηγητή: 
- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Σωτήριο Βε και 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Κωνσταντίνο Παρασκευόπουλο,  
 

- Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) (Συνέλευση με αριθμό 

570/24-9-2018), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή κ. 

Αστέριο Δεληγιάννη, 
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- Χημείας (Συνέλευση με αριθμό 676/22-10-2018), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου 

Καθηγητή στον διατελέσαντα καθηγητή κ. Παναγιώτη Νικήτα, 
 

- Κινηματογράφου (Συνέλευση με αριθμό 40/16-10-2018), για απονομή του τίτλου της Ομότιμης 

Καθηγήτριας στην κ. Ιουλία Σταυρίδου, 
 

-       Ιατρικής (Συνελεύσεις με αριθμό 3/25-9-2018 και 6/30-10-2018), για απονομή του τίτλου του/της 

Ομότιμου/Ομότιμης Καθηγητή/Καθηγήτριας: 

-   στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Φώτιο Παπαχρήστου, 

-  στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Βαλεντίνη Τζιούφα – Ασημακοπούλου,  

-  στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Βασίλειο Άθυρο, 

- στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Παρασκευή Αργυροπούλου – Πατάκα, 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Πετσατώδη, 

-  στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Μαρία Μυρωνίδου – Τζουβελέκη, 

-  στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Καρακιουλάκη, 

-  στη διατελέσασα καθηγήτρια του Τμήματος, κ. Σεβαστή Μποσταντζοπούλου – Καμπούρογλου, 
 

- Πολιτικών Μηχανικών (Συνέλευση με αριθμό 3/2-10-2018), για απονομή του τίτλου του 

Ομότιμου Καθηγητή: 
- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Κυριαζή Πιτιλάκη 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Θεόδωρο Χατζηγώγο,  

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Παναγιώτη Τζαμαλίκο και 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Ηλία Αϋφαντή,  
(τα έγγραφο με αριθμό 790, 791/1-11-2018 και 841/7-11-2018 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα τους). 

 

- Γεωπονίας (Συνέλευση με αριθμό 809/8-11-2018), για απονομή του τίτλου του Ομότιμου 

Καθηγητή στον κ. Αναστάσιο Σέμο, 
 

-  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Συνέλευση με αριθμό 3/8-11-2018), 

για απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή: 
- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Χασάπη, 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Παπανικολάου και 

- στο διατελέσαντα καθηγητή του Τμήματος, κ. Γεώργιο Πάγκαλο  

 

- Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) (Συνέλευση με αριθμό 6/1-11-

2018), για απονομή του τίτλου της Ομότιμης Καθηγήτριας στην διατελέσασα καθηγήτρια του 

Τμήματος, κ. Μαριάννα Τζεκάκη. 
 

Θ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
28. Προτάσεις σχετικά με Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, 
(το έγγραφο με αριθμό 5/8-11-2018 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με τα συνημμένα του). 
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29. Πρόταση για συγκρότηση του πρώτου ΔΣ του «Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό 

Πολιτισμό». 
(α) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2965/29 και 30-8-2018 /έγγραφο με αριθμό 28724 π.έ./18-9-2018) και 

β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5103/30-10-2018 της Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής καθηγήτριας Ε. Συμεωνίδου-

Καστανίδου). 

 

30. 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,  20  Νοεμβρίου  2018. 
 

       O Πρύτανης  
                                                                              
                                                        

            Περικλής Α. Μήτκας 
      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

           και Μηχανικών Υπολογιστών  

 


