
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 45 

 

 

Την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 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 
 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019 

 
 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 

3. Έγκριση:  α) Πίστωσης ποσού €52.500,00 ,β) των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

της διακήρυξης, και γ) την προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με 

αριθ. 179/2020 για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας (Ιατρός Εργασίας και 

Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ., διάρκειας δεκαοκτώ (18) 

μηνών, συνολικού προϋπολογισμού €52.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21054/13-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 179/2020) 

 

4. 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 αφορούν στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

εταιρειών για τα τμήματα με α/α 2 και 5 του ως άνω διαγωνισμού (τμήματα για τα οποία 

υποβλήθηκαν περισσότερες από μία προσφορές), 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21072/13-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

4ης συνεδρίασης/24-2-2020 και 11-3-2020 της συνέχειας αυτής της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού) 
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5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 466/2019 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

οδοντιατρικών μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού €140.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

παράταση για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της υποψήφιας αναδόχου 

εταιρείας.  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21070/13-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

3ης συνεδρίασης/6-3-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 
 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 479/2019, για την «Προμήθεια Βιβλιογραφικών 

Βάσεων Δεδομένων και Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις 

ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, για το έτος 2020», συνολικού προϋπολογισμού 

€450.000,00€ -συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορούν στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών του ως άνω διαγωνισμού  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20727/10-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

1ης συνεδρίασης/31-1-2020 και 2ης συνεδρίασης/14-2-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 
7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 483/2019, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού: 

€448.800,00€  - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχουσών εταιρειών 

στον ως άνω διαγωνισμό 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20666/10-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

1ης συνεδρίασης/14-2-2020 και 5-3-2020 της συνέχειας αυτής της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 483/2019, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού: 

€448.800,00€  - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορούν στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών καθώς και στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών, που υπέβαλαν μοναδική προσφορά για τα τμήματα με α/α 1 και 

3, στον ως άνω διαγωνισμό. 
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20692/10-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

2ης συνεδρίασης/6-3-2020 και της 3ης συνεδρίασης/9-3-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

9. Οριστική 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 21092/13-3-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με 

τα συνημμένα του) 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

10. Διεύρυνση των μελών της Επιτροπής Υγείας του Α.Π.Θ.  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21005/12-3-2020 του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων κ. Ανδρέα 

Γιαννακουδάκη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με το συνημμένο του) 

 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

12. 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  

13. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

 

13.1. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου  

(το έγγραφο με αριθμό 755/10-3-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων)  

 

ΣΤ.   ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

14. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

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

εγγραφή σε αυτό επιτυχόντα με την ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού,  
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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. 586/01-11-2019  (αρ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 7348/01-11-2019) έγγραφο του Τμήματος  Ψυχολογίας 

με τα συνημμένα του. 

β) Η με αριθμ. πρωτ. 7348/13-02-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 37/13-02-

2020).  

 
 

   Θεσσαλονίκη,  16-3-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

 
Ο Πρύτανης 

 
(υπογραφή)* 

 
 

 Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 


