
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 42 

 

 

Την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

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

Καραθεοδωρή”). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

                                          

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20458/6-3-2020  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με 

τα συνημμένα του) 
 

 

2. Έγκριση 1ης τροποποίησης εσόδων – εξόδων (εσωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού 

και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020 

(το από 6-3-2-2020  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

3. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

 

 

Α.2. Εκδρομές 
 

4. Αίτημα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των φοιτητών του  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 19923/28-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 

 

5. Αίτημα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20035/3-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 

 

6. Αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20036/3-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 
 
 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων, 

εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Φεβρουάριο 2020. 
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20161/4-3-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από  3-3-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και 

εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Φεβρουάριο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20163/4-3-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από  3-3-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρησης – λειτουργικής 

υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ» για το 

μήνα Φεβρουάριο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20279/5-3-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από  3-3-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού επαναληπτικού 

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 

κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού.   

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20003/3-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

2ης συνεδρίασης/3-3-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

11. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 464/2019, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού για την Ενίσχυση της ΄Ερευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 

των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για τα τμήματα με α/α 17, 21, 

29, 30, 40, 45, 64 και 68 του διαγωνισμού αριθ. 411/2018 τα οποία κηρύχθηκαν άγονα), 

συνολικού προϋπολογισμού €817.907,72 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά 

στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20125/4-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

1ης συνεδρίασης/17-1-2020,  και 13-2-2020 της 1ης συνέχειας αυτής της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού) 

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 464/2019, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 

των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για τα τμήματα με α/α 17, 21, 

29, 30, 40, 45, 64 και 68 του διαγωνισμού αριθ. 411/2018, τα οποία κηρύχθηκαν άγονα), 
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συνολικού προϋπολογισμού €817.907,72 - συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ -, που αφορά στην 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών για τα τμήματα με α/α 1,3,7 και 8 του ως άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20133/4-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

2ης συνεδρίασης/17-2-2020 και 3ης συνεδρίασης/19-2-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 
13. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Τακτικού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού αριθ. 482/2019, για την «Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

λοιπών υλικών», συνολικού προϋπολογισμού €48.347,71 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, 

που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της μοναδικής εταιρείας που συμμετέχει στο διαγωνισμό 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20225/5-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

1ης συνεδρίασης/24-1-2020 και της 2ης συνεδρίασης/27-2-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

14.  Έγκριση υποβολής προτάσεων στην με Κωδικό 184.10a, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4190, Έκδοση 1/0 

Πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν με βάση τον 

Άξονα Προτεραιότητας «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου 

μάθηση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) καθώς και ορισμός Ιδρυματικά Υπεύθυνου. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20335/5-3-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

17. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 
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17.1. Εγκατάσταση ατομικού φυσικού αερίου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το 

κληροδότημα Παγκρατίου Σαβράνη  

(το έγγραφο με αριθμό 710/28-2-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων)  

 

17.2.  Επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση 

της νέας σχετικής ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκποίηση 

διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα Ουρανίας Παπαχριστοδούλου 

(το έγγραφο με αριθμό 713/28-2-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

17.3. Έγκριση εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών και ενίσχυσης του αποθεματικού 

ταμείου της οικοδομής στην οποία το ΑΠΘ έχει ακίνητα από το κληροδότημα Κων/νου 

Κατσέα  

(το έγγραφο με αριθμό 708/28-2-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

17.4. Επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά 

ακινήτου από το κληροδότημα Αναστάσιου Χατζηπαμπούκα  

(το έγγραφο με αριθμό 712/28-2-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων)  

 

17.5. Έγκριση ανακοίνωσης εκμίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το 

κληροδότημα Γεωργίου Βάρκα  

(το έγγραφο με αριθμό 709/28-2-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

17.6. Ανανέωση μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας κατά 25% του ΑΠΘ από το κληροδότημα 

Αναστασίου Αναστασιάδη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 

 (το έγγραφο με αριθμό 711/28-2-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

17.7. Ανανέωση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Στυλιανού 

Σαμαρά 

 (το έγγραφο με αριθμό 744/4-3-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

17.8. Ανακοίνωση Β΄ φάσης για την αξιοποίηση ακινήτου με μακροχρόνια μίσθωση έναντι 

ανακατασκευής, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το Μανδαλίδειο Κληροδότημα  

 (το έγγραφο με αριθμό 742/4-3-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

ΣΤ.   ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

18. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

18.1 Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. για την 

εγγραφή σε αυτό εισαγομένων με τις ειδικές κατηγορίες: α) Αλλοδαπών-Αλλογενών 

αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-
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μελών της Ε.Ε. και β) 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.  621/26-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Θεολογίας με τα συνημμένα του 
(β) συνημμένη κατάσταση 

 

18.2 Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. ως προς την 

εγγραφή σε αυτό επιτυχόντα με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων 

λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. 

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

[α) το με αριθμ. πρωτ. 2496/27-11-2019 (αρ. πρωτ. εισ. ΑΠΘ 10882/27-11-2019) έγγραφο του Τμήματος Ιατρικής 
με τα συνημμένα του.  
β) η με αριθμ. πρωτ. 18609/13-2-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 37/13-2-
2020)].    

 

 

 

 

   Θεσσαλονίκη, 6-3-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

Ο Πρύτανης α.α. 
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 

 
(υπογραφή)* 

 
Ανδρέας Δ. Γιαννακουδάκης  

Καθηγητής Τμήματος Χημείας 
 
 


