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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2992 

 

Την  Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, στις 18.00΄, 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 28 

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

αφορούν σε θέματα για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες: α) θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών και  

εγκρίσεων για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών του τακτικού προϋπολογισμού και του 

προϋπολογισμού ΠΔΕ, β) θέματα κληροδοτημάτων, γ) προκήρυξη για την εισαγωγή  σπουδαστών με 

ειδικές εξετάσεις, στην «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» του Τμήματος 

Θεολογίας του ΑΠΘ και δ) μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών  Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

για εκλογές/εξελίξεις μελών ΔΕΠ . 

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

 

Α. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

1. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €100.950,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 451/2019 και γ) Προκήρυξης τακτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 451/2019 για την: «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €100.950,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27741/28-5-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 451/2019). 

 

2. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €74.400,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 161/2019 και γ) Προκήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 161/2019 για την: «Προμήθεια αδειών 

χρήσης της Microsoft για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ», 

συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27656/28-5-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 161/2019). 

 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 

με αριθμό 436/2019 για την: «Συντήρηση και επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων 

του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού €80.600,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που 
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αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών στον ως άνω διαγωνισμό, 

 (το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27734/28-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένα τα πρακτικά της 1
ης

 

συνεδρίασης/10-5-2019 και  της 2
ης

 συνεδρίασης/28-5-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού). 

 

4. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 156/2019 για την: 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση εκπαιδευτικής θερμοκηπιακής μονάδας του Τμήματος 

Γεωπονίας του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €44.206,00 -συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.-, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27733/28-5-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 2
ης

 

συνεδρίασης/28-5-2019). 

 

5. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €740.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – σε βάρος του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5028288 και 

τίτλο «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών ΑΠΘ», β) Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης διακήρυξης 

και γ) Προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη «Βελτίωση 

υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ», 

συνολικού προϋπολογισμού €740.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27742/28-5-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το με αριθμό 

2935/28-5-2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 

 

6. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €160.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 452/2019 και γ) Προκήρυξης διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 452/2019 για την: «Προμήθεια 

ξενόγλωσσων  βιβλίων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕτου ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 

€160.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 27760/28-5-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 452/2019). 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

7. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων και της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων για:  

 α) Ακίνητα ιδιοκτησίας ΑΠΘ από κληροδοτήματα : ανανέωση μίσθωσης ακινήτου, έγκριση 

δαπάνης τοποθέτησης κουζίνας, εκμίσθωσης ακινήτου και  

 β) Υποτροφίες από  κληροδοτήματα:  διακοπή υποτροφιών 

  (συνημμένη κατάσταση). 
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Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

 (συνημμένη κατάσταση). 

9. Πρόταση σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του  Κέντρου Βιοϊατρικής Έρευνας και 

Εκπαίδευσης του ΑΠΘ,  

 (α) η απόφαση της Συγκλήτου –συνεδρίαση με αριθμό 2980/20 και 21-2-2019/έγγραφο με αριθμό 18273/28-2-2019 

 και 

  β) σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας) 

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ  

10. Επικαιροποίηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. ιγ του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017,  

μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών  Τμημάτων του Πανεπιστημίου, 

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

11. Μέλη (καθηγητές) της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που αποχωρούν αυτοδίκαια στις 31-8-2019 

από την υπηρεσία, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας,  

 (το σχετικό  πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών).  

 

Ε. ΛΟΙΠΑ   

12. Προκήρυξη για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) σπουδαστών με ειδικές εξετάσεις, στην 

«Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών» του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με τις διαδικασίες των 

πανελλαδικών εξετάσεων, 

 (α) η  Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.151/51196/Α5/23-3-2017 (ΦΕΚ 1241/τ.Β΄/11-4-2017) και  

 β) το έγγραφο με αριθμό 1521/28-5-2019 του Τμήματος Θεολογίας με τα συνημμένα του). 

 

13. Εγκρίσεις για αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, σύμφωνα με 

το νόμο, προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 28  Μαΐου 2019. 

 

Ο Πρύτανης 

 
 

 

Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 


