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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

    Το ΑΠΘ ζητά την 
προστασία της Πολιτείας 

                    από τα φαινόμενα 
                     βίας και ανομίας 

 

                                           Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2977 

 

Την    Τετάρτη 19  Δεκεμβρίου  2018, στις 17:00΄, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση 

της Συγκλήτου  στην αίθουσά της.     

Τα μέλη της Συγκλήτου που δε μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της 

συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.  

Σημείωση: Η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης (διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων και θεμάτων διαγωνιστικών διαδικασιών). 

  

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

 
A. ΟΙΚONOMIKA  

Α.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). 

 

Α.2. Οικονομικός Προϋπολογισμός 

3. Έγκριση 12ης τροποποίησης (εσωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2018,   

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

 

4. Έγκριση 13ης τροποποίησης (εσωτερική) του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2018,   

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

 

Α.3 .  Διαγωνισμοί  

5. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 145/2018 για την 

«Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€-

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-, 
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(το έγγραφο με αριθμό εισεχ. πρωτ. 13120/18-12-2018 με συνημμένο το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης 13-12-2018 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 

 
6. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 142/2018 για την: 

«Ασφάλιση κινητών- ακινήτων-Η/Υ και οργάνων του ΑΠΘ, διάρκειας δύο (2) ετών», συνολικού 

προϋπολογισμού 60.000,00€-συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων-, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13121/18-12-2018 με συνημμένο το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης 17-12-2018 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 

 

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

ακύρωσης, κατά της απόφασης με αριθμό 905/2018 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.),  

(α)  η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2973/6&7-12-2018,  έγγραφο με αριθμό 5798/7-11-2018) και 

β) η  εισήγηση με αριθμό 416/18-12-2018 του Δικαστικού Γραφείου). 

 

8.  Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αριθμό 404/2017 

για την «καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ», κατόπιν της υπ΄ 

αριθμ. 162/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, 

(το έγγραφο  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13211/18-12-2018 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

9. Οριστική  κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός διακήρυξης: 

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

στο Μετεωροσκοπείο του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €480.497,48 - συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. – 

( το έγγραφο με αριθμό εισερχ. 12570/13-12-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με 

τα συνημμένα του). 

 

 Γ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).   

 

11. 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). 

  Θεσσαλονίκη,  18 Δεκεμβρίου 2018 

 

Ο Πρύτανης  

 

   Περικλής Α. Μήτκας 
  Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

                                                       και Μηχανικών  Υπολογιστών 


