
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 38 

 

 

Την Πέμπτη, 20 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 επαναληπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 174/2020, 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, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των 

εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 18858/17-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/28-1-2020 και 17-2-2020 - συνέχειας αυτής - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

3. Έγκριση: α) μελέτης και τευχών δημοπράτησης, β) του σχεδίου διακήρυξης του έργου και 

γ) πίστωσης €72.540,00 για το έργο με τίτλο: «Στεγανοποίηση τμήματος του δώματος του 

κτιρίου της Πινακοθήκης του Πανεπιστημίου (Τελλόγλειο)», συνολικού προϋπολογισμού 

€72.540,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την δημοπράτηση του εν λόγω έργου με 

συνοπτικό διαγωνισμό 

(α) η με αριθμό 23/13-2-2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 681/10-2-2020 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του 

ΑΠΘ) 

 

 Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

4. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής 

Σύμβασης (1ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων 
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Εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων υγιεινής 

σε κτίρια του Α.Π.Θ.», εργολαβίας ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε.  

(Αρχική Σύμβαση: €313.803,79, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: €313.803,79) 

[Αριθμ. Σύμβασης: 3229/2019] 

(α) η με αριθμό 19/13-2-2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 672/7-2-2020 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, με 

τα συνημμένα του) 

 

5. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (Π.Ο.Π.) του έργου 

με τίτλο: «Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου κτιρίου Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής», εργολαβίας ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (Προϋπολογισμός 

Μελέτης: €71.858,00, Εγκεκριμένη Συμβατική Δαπάνη: €28.743,20, Εγκεκριμένη 1η 

Συμπληρωματική Σύμβαση €4.340,00)  

[Αριθμ.  Σύμβασης: 5645/31-10-2017] 

(α) η με αριθμό 20/13-2-2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και 

β) το έγγραφο με αριθμό 673/7-2-2020της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, με 

τα συνημμένα του) 

 

6. Πρόταση σχετικά με έγκριση παράτασης προθεσμίας 2ης τμηματικής προθεσμίας του 

έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, 

Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. (Τ.Σ.)», εργολαβίας Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  

[Αριθμός Σύμβασης 1191/12 & 20-9-2019] 

(α) η με αριθμό 17/13-2-2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 546/10-1-2020 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του 

ΑΠΘ, με τα συνημμένα του) 

 

7. Πρόταση σχετικά με έγκριση 2ης παράτασης συνολικής και τμηματικών προθεσμιών 

περαίωσης της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας Κτιρίου 

Βιολογίας Α.Π.Θ.», της ένωσης Οικονομικών Φορέων: 1. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 2. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 3. ΜΑΡΘΑ ΧΑΛΚΙΑ, 4. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.  

[Αριθμός Σύμβασης 33045/15-7-2019 (14Μ/2018)] 

(α) η με αριθμό 25/13-2-2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 693/11-2-2020 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του 

ΑΠΘ, με τα συνημμένα του) 

 

8. Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (Π.Π.Π.) του 

έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο Μετεωροσκοπείο, στο εργαστήριο 
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Δενδροκομίας, στο εργαστήριο Οργανικής Χημείας και στο δώμα του αμφιθεάτρου του 

Μανδαλιδείου», εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε., (Συνολική Συμβατική Δαπάνη: €81.559,81)  

[Αριθμ.  Σύμβασης: 13416/2018] 

(α) η με αριθμό 18/13-2-2020 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και 

β) το έγγραφο με αριθμό 668/7-2-2020 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, με 

τα συνημμένα του) 

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

11. Παράταση σύμβασης αρ. πρωτ. 18542/2019 για την παροχή τεχνικών και 

συμβουλευτικών  υπηρεσιών για την αξιοποίηση του ακινήτου του Μανδαλίδειου 

Κληροδοτήματος 

(Τα έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 596/10-2-2020, 608/10-2-2020 και 645/14-2-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

12. Επιχορήγηση διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής για την εκτύπωση διατριβής από 

τα έσοδα της κληροδοσίας «Μερόπης Ενυάλη» 
 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 624/13-2-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

 

 

 Θεσσαλονίκη, 17-2-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

Ο Πρύτανης 
 
 
  (υπογραφή)* 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 

 


