
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτατη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 31 

 

 

Την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 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 Δευτέρα, 20 

Ιανουαρίου 2020, 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 2020 

 

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 αριθ. 473/2019, για την «Προμήθεια και  εγκατάσταση 

Αερόψυκτου Συγκροτήματος στην Πινακοθήκη  του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού 

€124.000,00  –  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 εισερχ. πρωτ. 15536/10-1-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

1
ης

 συνεδρίασης/13-12-2019 και 2
ης

 συνεδρίασης/10-1-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού) 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 467/2019, για την «Προμήθεια Βιβλίων, για τις 

ανάγκες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του ΑΠΘ» συνολικού 

προϋπολογισμού €110.214,91 - 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 εισερχ. πρωτ. 15735/14-1-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

1
ης

 συνεδρίασης/6-12-2019 και 2
ης

 συνεδρίασης/19-12-2019 και της συνέχειας αυτής/9-1-2020 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 
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5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 471/2019, για την «Προμήθεια Βιβλίων, για τις 

ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού €100.950,09 - 

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 εισερχ. πρωτ. 15736/14-1-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

1
ης

 συνεδρίασης/22-11-2019 και 2
ης

 συνεδρίασης/9-1-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού) 

 

6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς 

για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 484/2020) για 

την «Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, 

Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €283.559,97 - 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 15894/15-1-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 484/2020). 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού αρ. 452/2019 για την Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για 

τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και 

του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, συνολικού προϋπολογισμού €160.000,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. – που αφορά στην αντικατάσταση τίτλου που 

κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ι.Κ.Ε.  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 16026/16-1-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

4
ης

 συνεδρίασης/16-1-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)                                                                                                                                                                                                            

 

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

9. Ορισμός Διμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών 

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

10. Μετακινήσεις - Τοποθετήσεις Προσωπικού 
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Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

11. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

11.1 έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας 

Δερμίση  «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης 

Δερμίση» για το έτος 2019 

(το έγγραφο με αριθμό 479/9-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

11.2 έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Παγκρατίου  

Σαβράνη 

(το έγγραφο με αριθμό 504/17-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

Ε.   ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

12. 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 

 

 

Θεσσαλονίκη,  20-1-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

Ο Πρύτανης α.α. 
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 

 
(υπογραφή)* 

 
Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης  

Καθηγητής Τμήματος Χημείας 
 
 


