
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 33 

 

 

Τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 8:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

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

Καραθεοδωρή”). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

                                          

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

2. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας  αριθ. 173/2019, για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες 

του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €60.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – 

που αφορά στη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17217/29-1-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

1
ης

 συνεδρίασης/14-1-2020 και 28-1-2020 - συνέχειας αυτής - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού) 

 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού αρ. 481/2019 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων κλιματιστικών 

μονάδων για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €328.104,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά: α) στη  ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού 

και β) στην επαναπροκήρυξή του με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17240/29-1-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

1
ης

 συνεδρίασης/17-1-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

4. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης με αριθμό 

16.1/2019, σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αεροσυμπιεστή του Τμήματος 

Οδοντιατρικής του ΑΠΘ». 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 16611/23-1-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αρ. 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 
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Φ.Π.Α. – που αφορά στην παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της εταιρείας ILS Integrated Lab Solutions GMBH. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17335/31-1-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

3
ης

 συνεδρίασης/28-1--2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού επαναληπτικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αρ. 175/2020 για την «Αντικατάσταση του Γενικού Πίνακα 

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

προϋπολογισμού €38.440,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά: α) στη  

ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού και β) στην επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους όρους και 

τεχνικές προδιαγραφές 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17336/31-1-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

1
ης

 συνεδρίασης/29-1-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

7. Πρόταση σχετικά με έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και οριστική κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου με 

τίτλο: «Επισκευή της στέγης φοιτητικής λέσχης στο Πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου».  

[Αριθμός Διακήρυξης: 20Σ/2019 Προϋπολογισμός: 57.660,00 € με ΦΠΑ]. 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 16984/27-1-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

συνημμένο το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Συνοπτικού Διαγωνισμού διακήρυξης 20Σ/2019.) 

 

Δ. 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. Αναπλήρωση Προϊσταμένων των κάτωθι οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου, σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματος: 

10.1  αναπλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και  

10.2  αναπλήρωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης  

(1.Το αριθμ. πρωτ. 13176/13-12-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  

2. Το αριθμ. πρωτ. 496/15-1-2020 έγγραφο του Δικαστικού Γραφείου του Πανεπιστημίου) 
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11. Σχετικά με αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για 

Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Προμήθειας Ειδών που πραγματοποιούνται από το Τμήμα 

Προμηθειών του Α.Π.Θ. 

(Το αριθμ. πρωτ. 16154/17-1-2020 έγγραφο του κ. Γεώργιου Γαλαρινιώτη, μέλους ΕΤΕΠ του Τμήματος Φυσικής)  

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

12. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

12.1 έγκριση δαπάνης για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτων από πιστοποιημένο 

εκτιμητή -με το σύστημα της αντιπαροχής- κληροδότημα Θωμά Παπαμιχαηλίδη 

(το έγγραφο με αριθμό 553/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.2 ανάρτηση ανακοίνωσης εκμίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το 

κληροδότημα Κωνσταντίνου Λαζαρίδη  

(το έγγραφο με αριθμό 552/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.3 συνέχιση της μισθωτικής σχέσης της LOREZ ΕΠΕ, μισθώτριας ακινήτου ιδιοκτησίας 

του ΑΠΘ από το κληροδότημα Στυλιανού Σαμαρά, κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 

24 του Ν. 4182/2013. 

(το έγγραφο με αριθμό 551/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.4 έγκριση δαπάνης για αναγκαίες επισκευές σε ακίνητο στην Πλατεία Ιπποδρομίου 3 –

Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Κωνσταντίνου Τσώπρου 

(το έγγραφο με αριθμό 550/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.5 εγκατάσταση φυσικού αερίου με δαπάνη του μισθωτή στο ακίνητο του 3ου ορόφου 

στην οδό Παύλου Μελά 40 – Θεσσαλονίκη του κληροδοτήματος Δ. Τσιακμακόπουλου 

(το έγγραφο με αριθμό 549/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.6 διακοπή υποτροφίας από το κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακόπουλου 

(το έγγραφο με αριθμό 543/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.7 διακοπή υποτροφίας από το κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακόπουλου 

(το έγγραφο με αριθμό 540/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.8 διακοπή υποτροφίας από το κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακόπουλου 

(το έγγραφο με αριθμό 542/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 
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12.9 διακοπή υποτροφίας από το κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακόπουλου(το έγγραφο με 

αριθμό 541/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.10 εν ενεργεία υπότροφους των κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ., ακαδημαϊκού έτους 

2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 539/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.11 παράταση υποτροφίας από το κληροδότημα Ουρανίας Παπαχριστοδούλου 

(το έγγραφο με αριθμό 544/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.12 παράταση υποτροφίας από το κληροδότημα Κων/νου Λαζαρίδη 

(το έγγραφο με αριθμό 545/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.13 δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Κεφαλαίου με την επωνυμία 

«Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα» για το 

έτος 2019 μετά από επανεξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων 

(το έγγραφο με αριθμό 547/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.14 επανεξέταση της ένστασης υποψηφίου υποτρόφου του κληροδοτήματος Γεωργίου 

Βάρκα, κατά της απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., ύστερα από αναπομπή της ΑΔΜΘ 

(το έγγραφο με αριθμό 546/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12.15 συνέχιση της μισθωτικής σχέσης της Χριστίνας Αδάμ, μισθώτριας ακινήτου 

ιδιοκτησίας 25% του ΑΠΘ από το κληροδότημα Αναστασίου Αναστασιάδη, κατ’ εφαρμογή 

της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 

(το έγγραφο με αριθμό 548/27-1-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

ΣΤ.   ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

13. 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 

 

14. Εισήγηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. σχετικά με την 

έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 16752/24-1-2020 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) 
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15. Πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, 

για τη βράβευση του κ. Μίκη Θεοδωράκη, με την ανώτατη τιμητική διάκριση του ΑΠΘ, αυτήν 

του "Χρυσού Αριστοτέλη", αναγνωρίζοντας τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες του 

συνθέτη, το τεράστιο σε βάθος και διεθνή απήχηση καλλιτεχνικό και επιστημονικό έργο του, 

τον βαθμό που αυτό επηρέασε τους αγώνες του λαού για δημοκρατία και ειρήνη. 

(το έγγραφο με αριθμό 288/28-1-2020 του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ) 

 

Ζ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

16. Πρόταση συνεργασίας μεταξύ του Περιοδικού Δρόμου "ΣΧΕΔΙΑ" και του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(το αριθμ. εισερχ. πρωτ. 16558/22-1-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Ε. Χοντουλίδου)  

 

 

 Θεσσαλονίκη,  31-1-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

Ο Πρύτανης α.α. 
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 

 
(υπογραφή)* 

 
 

Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης  
Καθηγητής Τμήματος Χημείας 

 


