
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 19 

 

 

 

Την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου, στο Γραφείο του Πρύτανη (7ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης “Κ. 

Καραθεοδωρή”). 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται, σήμερα, Τετάρτη, 20 

Νοεμβρίου, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του 

Ν.2690/1999) για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

                                          

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

 

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) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 468/2019 για την «Τακτική συντήρηση και 

επισκευή ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας για ΑΜΕΑ του 

Α.Π.Θ. για 2 έτη», συνολικού προϋπολογισμού €211.405,12 (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.), σχετικά με συνέχιση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
(το αριθμ. εισερχ. πρωτ. 10082/20-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα από 8-11-2019  

και 18-11-2019 πρακτικά της 1
ης

 συνεδρίασης και της συνέχειας αυτής αντίστοιχα καθώς και το από 20-11-2019 

πρακτικό της 2
ης

 συνεδρίασης ς της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού) 

 

4. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» των παρακάτω έργων: 

α) Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του 

ΑΠΘ, προϋπολογισμός 311.162,74€ χωρίς ΦΠΑ ( 385.841,80€ με ΦΠΑ 24%), 

β) Προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα (30) οδοντιατρικών μονάδων για τις ανάγκες του 

Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ, προϋπολογισμός 193.548,39€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 

240.000,00€, 24%) και 

γ) Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση εκπαιδευτικής θερμοκηπιακής μονάδας του 

Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, προϋπολογισμός € 35.650,00 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.), 

€44.206,00 με Φ.Π.Α. 24%. 
(το αριθμ. εισερχ. πρωτ. 10085/20-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα την αριθμ. 6742/19-

11-2019 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις τεχνικές 

προδιαγραφές του προτεινόμενου εξοπλισμού) 
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Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

5. Μετακινήσεις - Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

6. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

6.1 έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα 

(το έγγραφο με αριθμό 288/18-11-10-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

6.2 έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος Αμύντα 

Κωνσταντινίδη 

(το έγγραφο με αριθμό 289/18-11-10-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 20-11-2019 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

 

 

Ο Πρύτανης 
 
  (υπογραφή)* 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 


