
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 39 
 

 
 

Την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 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 Πέμπτη, 20 

Φεβρουαρίου 2020, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 

του Ν.2690/1999) για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες. 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

1.  Εγκρίσεις για αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, σύμφωνα με 

το νόμο, προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 

 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 

2. Ανάκληση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου – συνεδρίαση με αριθμό 30/8-1-2020 

– έγγραφο με αριθμό 15177/10-1-2020 ανακοινοποιημένο στο ορθό στις 14-1-2020, 

αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια των άγονων 

τμημάτων του Διεθνούς Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με 

αριθμό 463/2019 για την «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ» (για τα τμήματα του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγ. αριθμ. 

425/2019 τα οποία κηρύχθηκαν άγονα), συνολικού προϋπολογισμού €74.911,39 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 18984/18-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3
ης

 

συνεδρίασης/13-2-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

3. Έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας 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 ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 

€283.559,97 -συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 19110/19-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

4. Προσωρινή κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός διακήρυξης: 

26Σ/2020) με τίτλο: «Αποκατάσταση στατικών φθορών σε ακίνητα της οικοδομής στην οδό  

Κωστή Παλαμά 6, Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ., από το κληροδότημα Χρήστου 

Βράκα», συνολικού προϋπολογισμού €40.829,27 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό 18973/18-2-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με 

συνημμένο το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού Διαγωνισμού - έργο με αρ. 

διακήρυξης 26Σ/2020 - συνεδρίαση στις 11-2-2020) 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

5. Μετακινήσεις - Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

6. Σχέδιο αποτροπής του καπνίσματος στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. και ορισμός 

υπευθύνων για την εφαρμογή του, σε συμμόρφωση με την αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-

2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4177/τ.Β/.15-11-2019) 

  

Ε.   ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Α.Π.Θ. ως προς την εγγραφή σε αυτό επιτυχόντα με την ειδική κατηγορία 

τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και 

Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού,  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                   

α) Το με αριθμ. πρωτ. 239/17-10-2019 (αρ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 5383/17-10-2019) έγγραφο του Τμήματος  

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τα συνημμένα του. 

β) Η με αριθμ. πρωτ.  18606/13-02-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 37/13-02-

2020).  

 

ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

8. Πρόταση για ένταξη στη φετινή επίσημη τελετή εορτασμού στο Α.Π.Θ. της Εθνικής Επετείου 

της 25ης Μαρτίου 1821 μίας Οτπικοακουστικής/Πολυμεσικής Παρουσίασης της 

Εικονογραφημένης Νουβέλας του Chris Jaymes “Sons of Chaos”,  με πυρήνα αφήγησης τη ζωή 

του ήρωα της Επανάστασης του 1821 Μάρκου Μπότσαρη 

(το από 06/02/2020 και με αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 19094/19-02-2020 έγγραφο  του κ. Αθανασίου Πάλλα, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ) 

  

9. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 18930/18-02-2020 έγγραφο του κ. Γεωργίου Γαλαρινιώτη,  

μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., με θέμα «Αντικατάσταση μέλους από 
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επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων για συνοπτικούς διαγωνισμούς προμήθειας ειδών και 

παροχής υπηρεσιών, εξειδικευμένου αντικειμένου, που πραγματοποιούνται από το Τμήμα 

Προμηθειών ΑΠΘ» 

 

10. To από 07-02-2020 και με αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 19093/19-02-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα 

του κ. Αναστασίου Πολυχρονιάδη με θέμα «Το μέγα ψεύδος στον ιστότοπο του Τμήματος 

Θεολογίας ΑΠΘ» με τα συνημμένα του. 

 

    Θεσσαλονίκη,  20-2-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 
Ο Πρύτανης 

 
 
  (υπογραφή)* 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 


