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

     
                                             Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2983 
 

 Την  Πέμπτη   21  Μαρτίου   2019, στις 17:00΄, θα πραγματοποιηθεί 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 20 

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 και 

διαγωνιστικές διαδικασίες. 

  

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 οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, 
  (σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση). 

 
2. Αιτήματα Τμημάτων του Α.Π.Θ. για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των 

φοιτητών τους,  
  (συνημμένη κατάσταση).  

 

3. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019, 
 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Α.2. Διαγωνισμοί  
4. 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 ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.» συνολικού 

προϋπολογισμού €49.482,63 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, από αναβολή,  

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

αριθμό 157/2019). 
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5. Κατακύρωση του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 404/2017 για την : 

«Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο (2) 

ετών, συνολικού προϋπολογισμού €7.193.049,54 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -.  
 (το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21175/18-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το πρακτικό της 

7ης συνεδρίασης/15-3-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.) 

 

 
6. Κατακύρωση του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 418/2018 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. 21192/18-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το πρακτικό της 

3ης συνεδρίασης/6-3-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.) 

 

7. Έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς 

φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 

435/2019) για την: «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών, των πληροφοριών 

και των επικοινωνιών ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 740.000,00€-συμπεριλαμβανομένου 

του  ΦΠΑ-, 
 (το  έγγραφο με αριθμό 21326/19-3-2019 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του). 

 
Α.3. Λοιπά 
8. Απολογισμός οικονομικού έτους 2018 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών: «Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη», 
 (το με αριθμό 101/7-3-2019 έγγραφο του Ιδρύματος με τα συνημμένα του). 

 
 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

9. Έγκριση δημοπράτησης το έργου με τίτλο : «Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ», 

συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00€-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ-,  
 (α) το έγγραφο με αριθμό 1484/8-3-2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

 β) το έγγραφο με αριθμό 20309/6-3-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανογράφησης). 

 

10. Προσωρινή   κατακύρωση του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός 

διακήρυξης: 11Σ/2018) με τίτλο: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑμεΑ στο κτίριο Αμφιθεάτρων 

της Ιατρικής Σχολής», συνολικού προϋπολογισμού €74.291,35 - συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. – 
(το σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 

 

 

 

 



2983_ ΗΔ_1.0                                                                                                                                        Σ ε λ ί δ α  | 3 

Γ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
11. Ορισμός επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη διενέργεια 

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  
      (συνημμένη κατάσταση).   

 

 
Θεσσαλονίκη,  20  Μαρτίου 2019. 

 
Ο Πρύτανης 

 
  
 

Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


