
2997_ΗΔ _1.0_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                                                           Σ ε λ ί δ α  | 1 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 3-7-2018                                                                             

                            

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2997 

 

Την  Πέμπτη 4 Ιουλίου  2019, στις 19.30΄, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της 

Συγκλήτου  «Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.».    

Τα μέλη της Συγκλήτου που δε μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της 

συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.   

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα 3 Ιουλίου  2019,  

λόγω διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του Ν.2690/1999) που αφορούν θέματα για 

τα οποία προβλέπονται προθεσμίες: α)  διαγωνιστικές διαδικασίες, ορισμός επιτροπών παραλαβής 

προμηθειών και υπηρεσιών, β) θέμα ΕΛΚΕ,  γ) θέματα Τμήματος Κληροδοτημάτων (υποτροφία, 

μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου), δ) θέματα μελών ΔΕΠ μετά  το έγγραφο με αριθμό 

Φ122.1/83/106703/Ζ2/2-7-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με συνημμένη 

τη με αριθμό 102/2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του  άρθρου 28 παρ.4 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 

28) και ε) εγκρίσεις για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών του τακτικού προϋπολογισμού 

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

φοιτητών τους,  

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

2. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €100.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – σε βάρος των 

πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΕ 2014ΣΕ54600024 με τίτλο 

«Επιστημονικός Εξοπλισμός ΑΠΘ», β) Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης με αριθμό 456/2019 και γ) Προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

αριθμό 456/2019 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση δώδεκα (12) Οδοντιατρικών Μονάδων 

για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€100.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –,  

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31579/1-7-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών ανακοινοποιημένο στο ορθό  

με το με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31888/3-7-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 456/2019). 
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3. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €38.440,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – σε βάρος των 

πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 2014ΣΕ54600021, Συμβατικός 

εξοπλισμός  κτιρίων ΑΠΘ», β) Των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με 

αριθμό 163/2019 και γ) Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής με αριθμό 163/2019 για 

την: «Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού της Αίθουσας Συγκλήτου του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €38.440,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – 

 (το  με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31567/1-7-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 163/2019). 

 
4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων σχετικά με την κατακύρωση του 

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.», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 

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

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31729/2-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/2-7-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

5. Κήρυξη ως άγονου του 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. – και επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της διακήρυξης 

με αριθμό 161/2019, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31741/2-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη την από 2-7-2019 

εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 422/2019 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €740.400,03 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

– που αφορά στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας 

εταιρείας για το Τμήμα 1: Μικροσκόπιο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης και 

μικροανάλυσης (SEM-EDS) του διαγωνισμού, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31852/3-7-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 

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

 

Β.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

7. Πρόταση της Ολομέλειας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ 

σχετικά με την κατανομή πιστώσεων της ΓΓΕΤ ως επιβράβευση συμμετοχής του ΑΠΘ σε 

ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ. 
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Γ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

8.  Προτάσεις σχετικά με:  

  α) σχετικά με την επιλογή υποτρόφων για τη χορήγηση υποτροφίας από το κληροδότημα 

 «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου» σε υποψηφίους από τη Θεσσαλονίκη, ακαδημαϊκού έτους 

 2018-2019, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1128/2-7-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

  β) για την αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας Α.Π.Θ. από το Μανδαλίδειο Κληροδότημα με 

 μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής: 

  - έγκριση αποτελέσματος Α΄ Φάσης και 

  -έγκριση και υπογραφή της σχετικής ανακοίνωσης-πρόσκλησης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε 

 διαγωνισμό (Β΄ Φάση) 

  (το έγγραφο με αριθμό 1129/2-7-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση, 

 (συνημμένη κατάσταση). 

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

των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών  των Τμημάτων: 

 - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 631/31-5-2019 της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Νομικής της Νομικής Σχολής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 315/21-6-2019 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  της  Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, 

 (το έγγραφο με αριθμό 845/29-5-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος με τα συνημμένα του). 

 -  Γεωπονίας της  Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 

 (το έγγραφο με αριθμό 923/19-6-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος με τα συνημμένα του). 

 

11. Κατανομή μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα  Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, για 

την μετακίνηση της Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας Κωνσταντίνας Φυλακτακίδου από από το 

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ, στο Τμήμα 

Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, με μεταφορά της σχετικής πίστωσης, από 

αναβολή, 

 (α) η απόφαση της Συγκλήτου -συνεδρίαση με αριθμό 2958/12&13-4-2018- έγγραφο με αριθμό 18954/5-6-2018- και 
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           β) το έγγραφο με αριθμό 24002/16-5-2019 του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού). 

 

12. Σχετικά με την  αίτηση  μετακίνησης του επίκουρου καθηγητή Κωνσταντίνου Τσίχλα από το 

Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ στο Τμήμα Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών,  από αναβολή, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1078/29-5-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του). 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ   

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

νόμο,  προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019,  

 (συνημμένη κατάσταση). 
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Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 

1.  Το έγγραφο με αριθμό Φ122.1/83/106703/Ζ2/2-7-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

 Θρησκευμάτων με συνημμένη τη με αριθμό 102/2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής του 

 άρθρου 28 παρ.4 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28). 

 

 

 

Θεσσαλονίκη,  3  Ιουλίου  2019. 

    Ο Πρύτανης  

   

 

 

Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


