
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 22 

 

 

Την Πέμπτη,  5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 8:00 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,           

4 Δεκεμβρίου, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του 

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

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

                                          

Α.1. 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) 
 

Α.2. Εκδρομές 
 

3.1 Αίτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 10992/28-11-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 
 
 

3.2 Αίτημα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 11544/3-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 
 

3.3 Αίτημα του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 11545/3-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 411/2018 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την 

ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 5.331.800,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αφορά στην αντικατάσταση των ειδών της σύμβασης 

αριθμ. 411.1/2019 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης-Σάρωσης/Διέλευσης με Πηγή 
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Ηλεκτρονίων Εκπομπής Πεδίου (FEG-TEM/STEM) μέρους του αρχικώς προσφερόμενου 

μοντέλου για το τμήμα 1 της διακήρυξης με νεότερο   

(το αριθμ. πρωτ. 10819/27-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 25-11-2019  

πρακτικό της 11
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού) 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 470/2019 για την « Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για τις 

ανάγκες των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού 

90.803,710€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των 

εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

(το αριθμ πρωτ. 10875/27-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/4-11-2019 και τα από 11-11-2019 και 18-11-2019 – 1ης και 2ης συνέχειας αυτής, αντίστοιχα, - και 

της 2ης συνεδρίασης/27-11-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού) 
 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

αριθμ. 157-ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΧΡΩΜΑΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού €3.442,24 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), [άγονης Ομάδας του με αριθμ. 157/2019 διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ξυλεία, αναλώσιμα 

ξυλουργικών, αναλώσιμα σιδηρουργικών-αλουμινίων, χρώματα και αναλώσιμα χρωμάτων, 

οικοδομικά, λαμπτήρες) για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού 49.482,63€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)] που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών των 

εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

(το αριθμ. πρωτ. 11032/28-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης/26-11-2019 της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού) 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού αριθ. 

165/2019 για την «Προμήθεια Μονάδων Προσομοίωσης Οδοντιατρικών Κλινικών 

Διαδικασιών για τις ανάγκες Εκπαίδευσης των Φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),  που αφορά στην κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, 

λόγω μη κατάθεσης καμίας προσφοράς και την επαναπροκήρυξή του χωρίς τροποποίηση 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

(το αριθμ. πρωτ. 11035/28-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένη την από 26-11-2019  

εισήγηση της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού) 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Τακτικού Ηλεκτρονικού  

Διαγωνισμού αριθ. 436/2019 για τη «Συντήρηση και επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των 

Τμημάτων του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού 80.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.), που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των τεχνικών προσφορών και των 



 

 

3 
 

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τα είδη που 

απέβησαν άγονα. 

(το αριθμ. πρωτ. 11503/3-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης/25-11-2019 της της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

9. Απόσυρση τριών (3) επιβατικών δίκυκλων και ενός (1) σάρωθρου-μηχανήματος του 

Α.Π.Θ. 

(το αριθμ. πρωτ. 11221/2-12-2019 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης, με συνημμένη την αριθμ. πρωτ. 11126/29-11-

2019 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων Α.Π.Θ.) 

 

10. Προσωρινή κατακύρωση του έργου με τίτλο: «Χρωματισμοί χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ» 

[Αρ. Διακήρυξης: 23/2019, Προϋπολογισμός: 880.000,00€] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 11489/3-12-2019 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, με συνημμένο το πρακτικό/27-11-2019 (συνεχιζόμενες 

συνεδριάσεις 3-12-2019) της Επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

12. Ορισμός Διμελούς επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση 

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

13. Μετακινήσεις - Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

14. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

14.1 επιλογή υποτρόφων για τη χορήγηση υποτροφίας από το κληροδότημα Δημ. 

Τσιακμακόπουλου σε υποψήφιους από την Έδεσσα, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019  

(το έγγραφο με αριθμό 294/20-11-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

14.2 ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια των γραπτών διαγωνισμών των 

κληροδοτημάτων Χρήστου Βράκα και Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη 

(το έγγραφο με αριθμό 357/2-12-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 
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14.3 λύση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Παγκρατίου 

Σαβράνη 

(το έγγραφο με αριθμό 360/2-12-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

14.4 εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Παγκρατίου Σαβράνη 

(το έγγραφο με αριθμό 361/2-12-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

14.5 ανάρτηση ανακοίνωσης εκμίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το 

κληροδότημα Γεωργίου Βάρκα 

(το έγγραφο με αριθμό 362/2-12-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

14.6 ορισμός εξεταστών και εξεταστέων μαθημάτων των γραπτών διαγωνισμών για τη 

χορήγηση υποτροφιών του Τμήματος Κληροδοτημάτων  

(το έγγραφο με αριθμό 358/2-12-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

14.7 ανανέωση της μίσθωσης του Γρηγορίου Κουτσιβίτη, μισθωτή ακινήτου ιδιοκτησίας 50% 

του ΑΠΘ από το κληροδότημα Δ. Τσιακμακόπουλου 

(το έγγραφο με αριθμό 359/2-12-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

14.8 εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Κωνσταντίνου 

Τσώπρου 

(το έγγραφο με αριθμό 363/2-12-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

15. Εισήγηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης σχετικά με την έγκριση 

υλοποίησης προγραμμάτων 

(το έγγραφο με αριθμό 12/21-11-2019 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) 

 

Ζ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

16. Το αριθμ. εισερχ. πρωτ. 3924/7-10-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «TEDxAUTh 

έκτακτη ανάγκη για παραχώρηση χώρου μέσα στο ΑΠΘ». 

 

17.  Το αριθμ. εισερχ. πρωτ. 8336/11-11-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα «Times Higher 

Education University Impact Rankings-SDGs». 

 

Θεσσαλονίκη, 4-12-2019 

 

 

 

 

 

Ο Πρύτανης 
 
  (υπογραφή)* 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 
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* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 


