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                                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   22-4-2019                                                                          

                              

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

                                                        Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

 

 Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2988 

 

 

Την  Τρίτη 23 Απριλίου 2019, στις 14.00΄, 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 

22 Απριλίου  2019,  λόγω διεκπεραίωσης και 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, β) επικαιροποίηση μητρώων και 

γ) υποβολή υποψηφιότητας στο ΕΛΙΔΕΚ. 

  

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

ασκήσεων των φοιτητών τους,  

  (συνημμένη κατάσταση).  

 

Α.2. Διαγωνισμοί 
 
2. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  με αριθμό 425/2019 για την: «Για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού 

για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού €385.841,80 – συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. – που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
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συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών στο 

διαγωνισμό εταιρειών, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24388/22-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά 

της 1
ης

 συνεδρίασης/ 27-3-2019, 8-4-2019 και 18-4-2019 και  της 2
ης

 συνεδρίασης/ 22-4-2019, της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  με αριθμό 426/2019 για την: «Για την προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα 

(30) Οδοντιατρικών Μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ» 

συνολικού προϋπολογισμού €240.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που 

αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό 

εταιρειών, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24385/22-4-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά 

της 1
ης

 συνεδρίασης/ 1-3-2019 και 18-4-2019/συνέχεια αυτής και  της 2
ης

 συνεδρίασης/ 22-4-2019, της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

Β.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

4. 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 

5. Σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας του κ. Κυριάκου Αναστασιάδη, καθηγητή  του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ,   για μία (1) θέση 

προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος 

Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)-Τομέας της Ιατρικής και Επιστημών Υγείας-, 

 (α) το έγγραφο με αριθμό 11820/12-4-2019 του ΕΛΙΔΕΚ και 

 β) το βιογραφικό σημείωμα του κ.  Κυριάκου Αναστασιάδη). 

Δ .  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

6. Επικαιροποίηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. ιγ του άρθρου 13 του Ν. 

4485/2017, του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών  του Τμήματος Πολιτικών 

Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 

 (το έγγραφο με αριθμό 369/19-4-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με 

τα συνημμένα του). 
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Ε. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ,  ΕΠΙΤΙΜΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Ε1. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

7. Εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής  (συνεδρίαση με αριθμό 130/16-4-2019), 

για απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα της Νομικής Σχολής στον Πρόεδρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη,  

(το έγγραφο με αριθμό 2807/22-4-2019 της Νομικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

ΣΤ. ΔΩΡΕΕΣ 

8. Πρόταση σχετικά με την αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 20.000,00 ελβετικών 

φράγκων από το «Institut für zivilgerichtliches Verfaren in Zürich» στη Νομική Σχολή του 

ΑΠΘ ,για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της, 

 (το έγγραφο με αριθμό 2801/19-4-2019 της Νομικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

9. Σχετικά με τη μετεγκατάσταση των βιβλιοθηκών των Τμημάτων  Πολιτικών Επιστημών και 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, 

 (το έγγραφο με αριθμό 375/22-4-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 

ΑΠΘ). 

 

10. 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). 

 

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, 22 Απριλίου 2019. 

 

Ο Πρύτανης 

 
 

 

Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών 
 

 

 


