
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 15 

 

 

 

Τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, στο Γραφείο του Πρύτανη (7ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή”). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Α.2. Εκδρομές 
 

3. Αίτημα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7860/6-11-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 
 

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. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
 
 

5. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €45.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), σε βάρος των 

πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΚΑΕ 2014ΣΕ54600020-

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ, β) των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 

Διακήρυξης και γ) της προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

170/2019 και τίτλο «Αναβάθμιση Δικτύου Τηλεπικοινωνιών Δεδομένων και Τηλεφωνίας του 

ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €45.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7112/31-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο σχέδιο διακήρυξης 

με αριθμό 170/2019) 

 

6. Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €38.440,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), σε βάρος 

των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΚΑΕ 2014ΣΕ54600020-
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ, β) των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 

Διακήρυξης και γ) της προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

171/2019 και τίτλο «Αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης σε υποσταθμό της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ», προϋπολογισμού 38.440,00 (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.)  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.7118/31-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο σχέδιο διακήρυξης με 

αριθμό 171/2019) 

 

7. Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €29.734,06 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, β) των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης και γ) της προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 480/2019 και τίτλο «Προμήθεια Βιβλίων για τις 

ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

"Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο" της Έδρας Unesco και του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα’’ του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού €29.734,06 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.7165/1-11-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο σχέδιο διακήρυξης με 

αριθμό 480/2019) 

 

8. Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €23.017,14 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του 

των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, β) των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

της Διακήρυξης και γ) της προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

172/2019 και τίτλο «Προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών για τις Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές 

Λειτουργίες των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 

€23.017,14 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.7483/4-11-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο σχέδιο διακήρυξης με 

αριθμό 172/2019) 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας, αριθ. 163/2019, για την «Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού της αίθουσας 

Συγκλήτου του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 38.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.), σχετικά με την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 6915/30-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 

συνεδρίασης/29-10-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας, αριθ. 164/2019, για την «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών της Microsoft για τις 

ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ.», προϋπολογισμού 74.400,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά με την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7195/1-11-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το πρακτικό της 2
ης

 

συνεδρίασης/31-10-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 
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11. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας, αριθ. 166/2019, για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Οδοντιατρικών Υλικών για την 

Κλινική Άσκηση των Φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 27.754,44€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά 

με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, 

καθώς και στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 6918/30-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα από 15-10-2019 

και 29-10-2019 πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας, αριθ. 167/2019, για την Προμήθεια Υλικών Αναβάθμισης Υπολογιστών για τις 

ανάγκες της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού 49.878,34€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά με την αποσφράγιση και έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, καθώς και στην αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 6917/30-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα από 15-10-2019 

και 29-10-2019 πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

13. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, αριθ. 411/2018, για την  «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας των 

Τμημάτων  του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»,  συνολικού προϋπολογισμού 

5.331.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά με την επικαιροποίηση ειδών και 

παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης αριθμ. 411.5/2019 με τίτλο: «Μη 

επανδρωμένο Πολυκόπτερο με δυνατότητα Εναέριων Εργασιών, όπως η Αεροφωτογράφηση και 

Εναέρια Κινηματογράφηση σε μικρή απόσταση από το έδαφος» 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.7099/31-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 25-10-2019 

πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων) 

 

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

14. Πρόταση σχετικά με την έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσίας και 

προμήθειας με τίτλο: «Τακτική Συντήρηση, έλεγχος-περιοδική επιθεώρηση και επισκευή 

Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης 

των Κτιρίων του ΑΠΘ», για τρία (3) έτη.  

[Αρ. Σύμβασης: 401/2018, Συμβατική Δαπάνη: 378.934,70€]   



 

 

4 
 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7086/31-10-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων 

του ΑΠΘ, με τα συνημμένα του)  

  

15. Προσωρινή κατακύρωση του έργου με τίτλο: « Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις όψεις 

και αντικατάσταση του παλαιού καπναγωγού στο κτίριο Αμφιθεάτρου του κτιριακού 

συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. επί της οδού Παρασκευοπούλου 32». [Αρ. 

Διακήρυξης: 22Σ/2019, Προϋπολογισμός: 63.396,85€] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7740/5-11-2019 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, με συνημμένο το πρακτικό/29-10-2019 (συνεχιζόμενες συνεδριάσεις 4-11-

2019) της Επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

16. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

16.1 έγκριση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής 

Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του ΑΠΘ Ηλία Καραντώνη και του Dr.iur.  Δημητρίου  

Καραντώνη» για το έτος 2019. 

(το έγγραφο με αριθμό 229/5-11-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

ΣΤ. ΔΩΡΕΕΣ 

17. Δωρεά σαράντα έξι (46) καθισμάτων ιατρού από την εταιρεία Rigel Κ. Χαλβατζή - Α.Μυγδαλιά  

και Σία Ο.Ε. στο Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7759/6-11-2019 του Τμήματος Οδοντιατρικής) 

Ζ. ΛΟΙΠΑ 

18. Διάθεση παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού υλικού σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

και σχολεία 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 6769/29-10-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης με το συνημμένο του) 

 

19. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων διδασκόντων του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Πολιτική 

Υγείας» και «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1532/30-10-2019 του Τμήματος Ιατρικής με το συνημμένο του και το έγγραφο 

με αριθμό εισερχ. πρωτ. 6316/24-10-2019 του Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και 

Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας) 

 

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

20. Το από 28-5-2019 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. 27872/29-5-2019) έγγραφο του κ. Λάζαρου 

Ιωαννίδη, αναφορικά με την πρόταση για αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας του Αριστοτελείου 
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επί της οδού Βυζουκίδου Περ., Σαράντα Εκκλησιές 

Θεσσαλονίκης. 

 

21.  Το αριθμ. πρωτ. 163/10-9-2019 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. 1016/11-9-2019) έγγραφο του 

Ναυτικού Όμιλου Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την πρόταση για βοήθεια και οικονομική 

συμπαράσταση από πλευράς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον 

Αναστάσιο Παναγιωτίδη, διακεκριμένο αθλητή ιστιοπλοΐας του ως άνω Ομίλου και φοιτητή του 

Πανεπιστημίου, για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser Standard Under 21.  

 

22. Το από 21-10-2019 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. 6085/23-10-2019) ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. 

Αλέξανδρου Χατζόπουλου, Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 

αναφορικά με την διάδοση εκστρατείας ενημέρωσης ΣΕΒ «Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα 

με μέλλον». 

 

23. Το από 29-10-2019 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. 6624/29-10-2019) έγγραφο των κ.κ. 

Ευφροσύνης Εμμανουηλίδου, Φωτεινής Λιόλιου, αναφορικά με Δήλωση Περιουσιακής 

Κατάστασης (ΔΠΚ) & Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) του Ν. 3213/2003. 

 

24. Το από 1-11-2019 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. 7453/4-11-2019) ηλεκτρονικό μήνυμα, με θέμα: 

«Greek Diaspora Fellowship Program Now Accepting Cycle 4 Applications». 

 

 

 

Θεσσαλονίκη,  7-11-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

Ο Πρύτανης 
 
 
  (υπογραφή)* 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 


