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                                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 10-4-2019 

                              

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                                        Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2986 

 

Την  Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, στις 18.30΄μ.μ., 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 9 

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

αφορούν σε: α) θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών και  εγκρίσεων για απευθείας αναθέσεις 

προμηθειών/υπηρεσιών του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού ΠΔΕ για τα οποία 

προβλέπονται προθεσμίες και β) θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας προγραμμάτων 

προπτυχιακών σπουδών. 

 
 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).  

 

Α.2. Διαγωνισμοί 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού διαδικασίας 

με αριθμό 158/2019 για την: «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής 

Επιστημών Υγείας» συνολικού προϋπολογισμού €30.836,01 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

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

και οικονομικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας  , 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23112/9-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 

συνεδρίασης/ 4-4-2019 και 8-4-2019/συνέχειας αυτής, της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 
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4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού  με αριθμό 

155/2019 για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του ΑΠΘ» συνολικού 

προϋπολογισμού €7.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά: α)  στη ματαίωση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αφού η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής 

προσφορών (άρθρο 106 του Ν.4412/2016) και β) την προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης (άρθρο 32 του Ν.4412/2016) 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23193/9-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης/29-3-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

5. Σχετικά με την μεταφορά διαθεσίμων από τον ΕΛΚΕ/ΑΠΘ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

Γ.ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

6.  Σχετικά  με το έργο με τίτλο: «Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ» (απόφαση Συγκλήτου –

συνεδρίαση με αριθμό 2979/22 &23-1-2019, έγγραφο με αριθμό 16389/28-1-2019), συνολικού 

προϋπολογισμού €1.650.000,00-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- :  

α) Ματαίωση δημοπράτησης του εν λόγω έργου μετά την δημοσίευση του Ν. 4605/2019 και το 

έγγραφο με αριθμό 2096/9-4-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης/Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και  

β) επαναπροκήρυξη του έργου μετά την έκδοση νέας σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης/Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(α) το σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης και 

β) το έγγραφο με αριθμό 2096/9-4-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης/Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας). 

Δ .  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

7. Πρόταση για εξασφάλιση  παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος   

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

ΑΠΘ,  

 (α) τα έγγραφα με αριθμό 626/25-1-2019 και  908/21-3-2019 του Τμήματος Μαθηματικών με τα συνημμένα του, και  

  β) η με αριθμό 21549/8-4-2019  εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

8. Πρόταση για εξασφάλιση  παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

ΑΠΘ,  

 (α) το έγγραφο με αριθμό 1709/26-3-2019 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του, και  
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  β) η με αριθμό 21870/8-4-2019  εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

9. Πρόταση για εξασφάλιση  παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Προγράμματος        

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

ΑΠΘ,  

 (α) τα έγγραφα με αριθμό 1043/1-4-2019, 516/29-11-2017 και 404/9-11-2016 του Τμήματος Γεωλογίας με τα  

συνημμένα του, και  

         β) η με αριθμό 22365/8-4-2019  εισήγηση της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ). 

 

Ε. ΔΩΡΕΕΣ 

10. Πρόταση σχετικά με την αποδοχή δωρεάς 2.000 βιβλίων θεατρικού/θεατρολογικού περιεχομένου   

στο Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ με κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς από τις πιστώσεις του 

Τμήματος από τον ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, 

 (το έγγραφο με αριθμό 396/9-4-2019 Τμήματος Θεάτρου με το συνημμένο του).\ 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικονομικού έτους 2019, 

 (σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση). 

 

12. Ανακοινώσεις. 

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 
 
1. Τα από  8-4-2019 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Πρύτανη σχετικά με άδειες απουσίας του 

Πρύτανη καθηγητή Περικλή Μήτκα. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2019 

 

Ο Πρύτανης 

 
 

 

Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών 


