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                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                               Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2982 

 

Την  Πέμπτη   7 Μαρτίου  2019, στις 19:00΄, 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 συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα 6 

Μαρτίου 2019,  λόγω διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 παρ.2 του Ν.2690/1999), για 

τα οποία προβλέπονται προθεσμίες, και που αφορούν κυρίως σε: οικονομικά αιτήματα, διαγωνιστικές 

διαδικασίες και εγκρίσεις για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών τακτικού προϋπολογισμού 

και προϋπολογισμού ΠΔΕ. 

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

 

Α.  ΟΙΚONOMIKA  

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση πίστωσης ποσού € 15.000,00 –συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου 2014ΣΕ54600025 με τίτλο «Αναβάθμιση Αιθουσών Διδασκαλίας του ΑΠΘ» του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών 

δαπέδου για την αναβάθμιση αιθουσών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

ΑΠΘ, 

 (το έγγραφο με αριθμό 44/6-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

Α.2 .  Διαγωνισμοί  

2. Προσωρινή κατακύρωση  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. 

(ΤΣ)»,  

[-Αριθμ. Διακήρυξης: 08/2018,  

-Προϋπολογισμός Μελέτης: €860.00,00 -συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-.  

-Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» 2017ΣΕ27510012 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων], 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20197/6-3-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και  Mηχανοργάνωσης με 

συνημμένο το  πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής του διαγωνισμού). 

 

3. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €49.482,63 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 157/2019 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 157/2019 για την: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις 
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ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €49.482,63 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,  

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20215/6-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη με αριθμό 

157/2019). 

 

4. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €30.836,01 (τακτικός προϋπολογισμός ΚΑΕ 7111.Α) – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με 

αριθμό 158/2019 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

158/2019 για την: «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες  της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών » 

συνολικού προϋπολογισμού €30.836,01 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,  

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20303/6-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με τη συνημμένη διακήρυξη με αριθμό 

158/2019). 

 

5. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €211.405,12 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΕ 

201454600062) – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

της διακήρυξης με αριθμό 439/2019 και γ) Προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 439/2019 για την: «Τακτική συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, 

ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ του Α.Π.Θ.» συνολικού 

προϋπολογισμού €211.405,12 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-,  

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20267/6-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής των υπηρεσιών: 

6.1. Απομάκρυνση επίπλων, οργάνων και άλλων άχρηστων  και μη αντικειμένων, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20174/5-3-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το 

από 28-2-2019 πρωτόκολλο παραλαβής). 

6.2. Προμήθεια/επισκευή ηλεκτρικής πρέσας απορριμμάτων στο κεντρικό campus του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20273/6-3-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το 

από 6-3-2019 πρωτόκολλο παραλαβής). 

6.3. Μίσθωση και εγκατάσταση ανοικτών μεταλλικών κάδων των 10m3 , στους υπαίθριους χώρους 

του ΑΠΘ, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20279/6-3-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το 

από 6-3-2019 πρωτόκολλο παραλαβής). 

6.4. Συντήρησης-λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, για το μήνα Φεβρουάριο 2019, 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20278/6-3-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το 

από 6-3-2019 με συνημμένο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβή). 

 

Β.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

(συνημμένη κατάσταση).   

 

 

Γ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
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8. Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Γ΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20302/6-3-2019 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του). 

 

Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΘ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

9. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Γενικής 

Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης. 

 

Ε.  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

10. Εγκρίσεις για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών τακτικού προϋπολογισμού και 

προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 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,    6  Μαρτίου     2019. 

 

      O Πρύτανης  

          

                   
                                                     (υπογραφή)*                                                                

 

        Περικλής Α. Μήτκας 

      Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


