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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3003 

 

 Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου  2019, στις 11.00΄, 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.   

 Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως, λόγω διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 

του Ν.2690/1999) που αφορούν θέματα για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες: α) εκπαιδευτικές 

εκδρομές, β) διαγωνιστικές διαδικασίες, γ) θέμα ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δ) θέμα τεχνικού συμβουλίου και γενικής 

διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και μηχανοργάνωσης, ε) διοικητικό θέμα και στ) 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. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

1. Αιτήματα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

 (το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

2.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρησης – λειτουργικής υποστήριξης των 

ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για το μήνα Αύγουστο 2019 

(το σχετικό έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 30-9-2019 πρωτόκολλο οριστικής 

και ποσοτικής παραλαβής) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ  

3.  Εκχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ, 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 349/1994 (Καταστατικό) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του 

χώρου εμβαδού 20 τ.μ. περίπου (πρώην γραφείο οδηγών) που βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου 

Διοίκησης του ΑΠΘ για ίδρυση καταστήματος πώλησης αναμνηστικών και ανάκληση 

προηγούμενης απόφασης της Συγκλήτου (Συνεδρίασης με αριθμό 2926/10 και 13-06-2016 – 

έγγραφο με αριθμό 27640/26-8-2016) για εκχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία Αξιοποίησης και 

Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ, του περιπτέρου του Γραφείου Περιβάλλοντος 

(το σχετικό έγγραφο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ) 
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Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

4.  Πρόταση σχετικά με την έγκριση: 

4.1.  μελέτης και τευχών δημοπράτησης  

4.2. σχεδίου διακήρυξης 

4.3.  πίστωσης €880.000,00 σε βάρος των κονδυλίων του έργου 2014ΣΕ54600062 του ΠΔΕ με τίτλο: 

«Συντήρηση υποδομών κτιρίων και εξοπλισμού Α.Π.Θ.» και 

4.4.  τη δημοπράτηση με τακτικό διαγωνισμό  

του έργου: «Χρωματισμοί χώρων σε κτίρια του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€880.000,00- συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ-  

(α) η με αριθμό πρωτ. 5/11-9-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 37/9-9-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του 

ΑΠΘ με τα συνημμένα του) 

 

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

5.  Αντικατάσταση του ιδρυματικά υπευθύνου της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμός του επιστημονικού-πολιτιστικού-περιβαλλοντικού πάρκου ΑΠΘ»   

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

 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ   

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

προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 

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

 

 

Θεσσαλονίκη,  30 Σεπτεμβρίου 2019 

    Ο Πρύτανης  

 

*(υπογραφή) 

 

Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 

 
 
 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 


