
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 36 

 

 

Την Πέμπτη, 13 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. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και 

εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Ιανουάριο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17906/7-2-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από  5-2-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων, 

εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Ιανουάριο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18142/10-2-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από  10-2-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρησης – λειτουργικής 

υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ» για το 

μήνα Ιανουάριο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18143/10-2-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από  10-2-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας  αριθ. 177/2020, για την «Προμήθεια Μονάδων Προσομοίωσης 

Οδοντιατρικών Κλινικών Διαδικασιών για τις ανάγκες 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 αποσφράγιση και έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των εταιρειών 

που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17832/6-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

1
ης

 συνεδρίασης/4-2-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 
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6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 480/2019, για την «Προμήθεια βιβλίων για τις 

ανάγκες της βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

“Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο”, της Έδρας UNESCO και του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα” του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού €29.734,06 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και 

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17884/7-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

1
ης

 συνεδρίασης/24-1-2020 και 2
ης

 συνεδρίασης/29-1-2020 και 6-2-2020 συνέχειας αυτής, αντίστοιχα, της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

9. Σχετικά με αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής  Παραλαβής για τη Συντήρηση-

Λειτουργική Υποστήριξη των Ηλεκτρομηχανολογικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 

Α.Π.Θ. για το έτος 2020. 

(Το αριθμ. εισερχ.πρωτ.  17557/4-2-2020 έγγραφο του κ. Μιλτιάδη Βάντσου, αναπληρωτή καθηγητή του 

Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας)  

 

10. Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης. 

(Το αριθμ. εισερχ.πρωτ. 17573/4-2-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης) 

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

11. Έγκριση δαπάνης για την έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2019 

κληροδοτημάτων, κληροδοσιών, κληρονομιών και δωρεών του ΑΠΘ σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4182/2013, άρθρο 59. 
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(το έγγραφο με αριθμό 594/7-2-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

Ε.   ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

12. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Επικύρωση αποφάσεων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου σχετικά με 

την εγγραφή εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών, 

(α) σχετικά έγγραφα του Τμήματος με τα συνημμένα τους και 

(β) συνημμένη κατάσταση 

 

 

ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

13. Αίτημα για οικονομική στήριξη της διοργάνωσης του 14th South Eastern European 

Mathematical Competition for University Students (SEEMOUS 2020). 

(το αριθμ. εισερχ. πρωτ.  17334/31-01-2020 έγγραφο του Καθηγητή Ν. Καραμπετάκη, Προέδρου της 

Οργανωτικής Επιτροπής SEEMOUS 2020)  

 

14. Αίτημα για διοργάνωση φεστιβάλ θεατρικών ομάδων. 

(το αριθμ. εισερχ. πρωτ.  17398/3-2-2020 έγγραφο του Θεάτρου Σοφούλη) 

 

15. Το από 6-2-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Συντονισμού Εθελοντών και 

Φοιτητικών Δράσεων, που αφορά στις εκδηλώσεις της φοιτητικής εβδομάδας του ΑΠΘ. 

 

 

 Θεσσαλονίκη, 10-2-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

Ο Πρύτανης α.α. 
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 

 
(υπογραφή)* 

 
Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης  

Καθηγητής Τμήματος Χημείας 
 


