
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 27 

 

 

Την Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:30 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, 

27 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) 

 

3. Προϋπολογισμός Ταμείου Δ.Δ.Π. Δασών οικονομικού έτους 2020 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 14312/20-12-2019 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 

Πανεπιστημιακών Δασών, με τα συνημμένα του) 

 

Α.2. Εκδρομές 
 

4. Αίτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 14079/19-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Δεκέμβριο 2019 

(το από 27-12-2019 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το από  27-12-2019 

πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρησης – λειτουργικής 

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

μήνα Δεκέμβριο 2019  

(το από 27-12-2019 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το από 27-12-2019 

πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 
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7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων, 

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

(το από 27-12-2019 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το από  27-12-2019 

πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας, αριθ. 170/2019, για την: «Αναβάθμιση Δικτύου Τηλεπικοινωνιών 

Δεδομένων και Τηλεφωνίας του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €45.500,00 – 

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

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν 

στο διαγωνισμό   

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 14001/19-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό 

της 1
ης

 συνεδρίασης/17-12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας, αριθ. 171/2019, για την: «Αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα Χαμηλής 

Τάσης σε Υποσταθμό της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.», προϋπολογισμού 

€38.440,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην αποσφράγιση και τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό   

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 14046/19-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό 

της 1
ης

 συνεδρίασης/17-12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας, αριθ. 172/2019, για την: «Προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών για τις 

Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Λειτουργίες των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του 

Α.Π.Θ.» , συνολικού προϋπολογισμού €23.017,14 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – 

που αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό   

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13998/19-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό 

της 1ης συνεδρίασης/17-12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

11. Πρόταση σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης αριθμ. 404/2019 για την: «Παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.», 

διάρκειας δύο (2) ετών από 1-7-2019 έως 30-6-2021, συνολικής δαπάνης €6.864.902,62 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής 

σύμβασης, κατά €742.790,16 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 14100/19-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών) 
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12. Πρόταση σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης αριθμ. 405/2018 για την: «Παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.», 

διάρκειας δύο (2) ετών από 1-2-2019 έως 31-1-2021, συνολικής δαπάνης €5.603.693,31 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής 

σύμβασης, κατά €604.458,08 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 14101/19-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

13. Πρόταση σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης αριθμ. 406/2018 για την: «Παροχή 

υπηρεσιών Συντήρησης-Λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και 

κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο (2) ετών από 1-1-2019 έως 31-12-

2020, συνολικής δαπάνης €1.392.794,79 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – με αύξηση 

του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης, κατά €141.174,00 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 14103/19-12-2019 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

14. Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο «Α.Π.Θ.: Ενεργειακή αναβάθμιση νέου 

κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής – Δράσεις προώθησης βιώσιμης κινητικότητας» και ορισμού 

Ιδρυματικά Υπεύθυνου της Πράξης 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 13710/17-12-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης) 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Ε.   ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

17. 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 

 



 

 

4 
 

 

ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

18. Το αριθμ. πρωτ. 192/19-12-2019 έγγραφο του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού 

Α.Π.Θ. σχετικά με την ένταξη διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις ΕΤΕΠ. 

 

19. Το αριθμ. πρωτ. 11813/5-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας, που αφορά στην παραχώρηση τουλάχιστον τριών (3) υπαλλήλων κλάδου 

Ε.Τ.Ε.Π. ή Ι.Δ.Α.Χ. ή μονίμων διοικητικών υπαλλήλων για τη στελέχωση των Τομέων και των 

Εργαστηρίων του Τμήματος. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 27-12-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

 

Ο Πρύτανης 
 
  (υπογραφή)* 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 

 


