
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 24 

 

 

Την Τρίτη, 17 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, Παρασκευή,           

13 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) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και 

εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Νοέμβριο 2019 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12232/6-12-2019 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από  5-12-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρησης – λειτουργικής 

υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για το 

μήνα Νοέμβριο 2019  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12230/6-12-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από 5-12-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «καθαριότητας κτιρίων, 

εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Νοέμβριο 2019 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12960/12-12-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από  9-12-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 466/2019 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

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

προϋπολογισμού €140.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην 
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αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό   

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12056/5-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά 

της 1
ης

 συνεδρίασης/8-11-2019 και 20-11-2019 – συνέχεια αυτής – και 2
ης

 συνεδρίασης/5-12-2019 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 
 

7. Έγκριση: α) πίστωσης ποσού €48.347,71 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 482/2019 και γ) 

προκήρυξης τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 482/2019 για την: «Προμήθεια 

αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών», συνολικού προϋπολογισμού 

€48.347,71 (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12272/6-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 482/2019) 

 

8. Έγκριση: α) πίστωσης ποσού €60.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 173/2019 και γ) 

προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 173/2019 για την: «Προμήθεια Υγρών 

Καυσίμων για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €60.000,00 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12833/11-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένο το σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 173/2019) 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 442/2019 για την για την: «Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ενίσχυση Εργαστηριακών Υποδομών Κλινικής-Δικαστικής 

Τοξικολογίας και Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, 

Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €379.216,80 (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 έγγραφο με αριθμό πρωτ. 13001/12-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης συνεδρίασης/29-11-

2019, της 2ης συνεδρίασης/10-12-2019 και της 3ης συνεδρίασης/12-12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού) 

 
10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του επαναληπτικού συνοπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 160/2019 για: «Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου 

ψύκτη στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης των ειδών του διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13000/12-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικά της 1ης συνεδρίασης/12-

12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 
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11. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 469/2019 για την: « Προμήθεια Μονάδας 

Συνθετικού Καυσαερίου για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €580.000,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό.   

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13051/13-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης συνεδρίασης/22-

11-2019 και 2ης συνεδρίασης/12-12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 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.), που αφορά στην κατακύρωση του ως άνω 

διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13049/13-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης/12-

12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

13. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 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.), που αφορά στην 

κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13050/13-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης/12-

12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

14. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 168/2019, για την «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων 

(ΕΑ) και των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού 

€51.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση του ως άνω 

διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13183/13-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης/12-

12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

15. Ακαταλληλότητα ή Ασύμφορος κυκλοφορία οχημάτων  
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(το αριθμ. πρωτ. 12574/9-12-2019 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης, με συνημμένο το από 5-12-2019 πρακτικό της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων Α.Π.Θ.) 

 

16. Οριστική κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός διακήρυξης: 

22Σ/2019) 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», συνολικού 

προϋπολογισμού €63.396,85 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12743/10-12-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης, με συνημμένο το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού 

Διαγωνισμού - έργο με αρ. διακήρυξης 22Σ/2019- συνεδρίαση στις 10-12-2019) 

 

17. Οριστική κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός διακήρυξης: 

20Σ/2019) με τίτλο: «Επισκευή της στέγης φοιτητικής λέσχης στο Πανεπιστημιακό δάσος 

Περτουλίου», συνολικού προϋπολογισμού €57.660,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13059/13-12-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης, με συνημμένο το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού 

Διαγωνισμού - έργο με αρ. διακήρυξης 20Σ/2019- συνεδρίαση στις 3-12-2019) 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Ε.   ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

20. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών, 

(α) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

(β) συνημμένη κατάσταση 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ 

21. Σύσταση Μεικτής Επιτροπής Διαχείρισης (ΜΕΔ), στο πλαίσιο του Συμφώνου 

Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» και του ΑΠ.Θ. 
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(το αριθμ. πρωτ. 7521/6-11-2019 έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του) 

 

Ζ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

22. Το αριθμ. πρωτ. 13175/13-12-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών σχετικά με την ανάγκη σε διοικητικό προσωπικό για τη συνέχιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας Τμημάτων της. 

 

23. Το αριθμ. πρωτ. 13176/13-12-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών που αφορά στην αναπλήρωση του Προϊσταμένου της εν λόγω Γενικής 

Διεύθυνσης και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.  

 

 

Θεσσαλονίκη, 13-12-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

 

Ο Πρύτανης α.α. 
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 

 
(υπογραφή)* 

 
Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης  

Καθηγητής Τμήματος Χημείας 

 


