
3002_ ΗΔ_3.0                                                                                                                 Σ ε λ ί δ α  | 1 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

 

 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3002 

  

 

 

 Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, στις 09:00΄, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της  

Συγκλήτου στην αίθουσά της.  

 Τα μέλη της Συγκλήτου που δε μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της 

συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.  

  

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ 

 

 

 

Α. ΟΙΚONOMIKA  

 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

 (σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση) 

 

Α.2. Διαγωνισμοί  

2. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 453/2019 για την: «Προμήθεια Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου για 

τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.» 

συνολικού προϋπολογισμού €580.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, σχετικά με 

ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης της 

σύμβασης 

  (το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 20-9-2019 πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων) 
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3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 439/2019 για την: «Τακτική συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, 

ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ του Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο (2) 

ετών, συνολικού προϋπολογισμού €211.405,12 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, σχετικά 

με ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης της 

σύμβασης 

  (το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 20-9-2019 πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων) 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 451/2019 για την: «Προμήθεια βιβλίων για τις 

ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €100.950,09 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, σχετικά με ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού και 

επαναπροκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης 

  (το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 20-9-2019 πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων) 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 441/2019 για την: «Προμήθεια αντλιών, 

θερμαντικών σωμάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων 

του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €115.599,99 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

σχετικά με ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης 

της σύμβασης 

  (το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 20-9-2019 πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων) 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 423/2019 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών 

του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €259.599,97 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –

σχετικά με ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού 

  (το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 20-9-2019 πρακτικό της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων) 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 443/2019 για την : «Προμήθεια εργαστηριακών πάγκων και απαγωγών 

για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού 

€542.748,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
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και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της 

μοναδικής συμμετέχουσας στο διαγωνισμό, εταιρείας 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 992/11-9-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης/30-8-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)  

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας με αριθμό 163/2019 για την : «Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού της 

Αίθουσας Συγκλήτου του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού €38.440,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, σχετικά με την αποσφράγιση και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της μοναδικής 

συμμετέχουσας στο διαγωνισμό, εταιρείας 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 2081/19-9-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1
ης

 

συνεδρίασης/10-9-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)  

 

9. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής των υπηρεσιών: 

9.1.  «Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα 

Αύγουστο 2019 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1033/11-9-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το 

από 11-9-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

9.2. «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Αύγουστο 

2019 

(το έγγραφο αριθμό εισερχ. πρωτ. 1034/11-9-2019 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 

10-9-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

 10.   Πρόταση σχετικά με την έγκριση 3ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (3ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) & 2ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του ΑΠΘ έτους 2018», 

εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ (Αρχική Σύμβαση: €328.918,67, 3ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: €328.918,55) 

[Αριθμ. Σύμβασης: 31192/2018] 

(α) η με αριθμό 53/20-6-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 1142/22-5-2019 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων του 

ΑΠΘ με τα συνημμένα του 

 

11.  Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: 

«Μέτρα πυροπροστασίας σε χώρους του Α.Π.Θ., όπου υπάρχουν κεντρικοί κόμβοι 
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τηλεφωνικού δικτύου, δικτύου δεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών» εργολαβίας ΠΡΩΤΕΑΣ 

Α.Ε. (Προϋπολογισμός Μελέτης: €152.514,00, Εγκεκριμένη Συμβατική Δαπάνη :  €73.206,91) 

[Αριθμ. Σύμβασης : 5432/2016] 

(α) η με αριθμό 4/11-9-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και 

β) το έγγραφο με αριθμό 33/9-9-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του 

 

12. Πρόταση σχετικά με την έγκριση 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (2ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου 

με τίτλο: «Ανακαίνιση αμφιθεάτρων στο παλιό κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και στο 

Μετεωροσκοπείο του Α.Π.Θ.», εργολαβίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. 

ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.) (Αρχική Σύμβαση: €252.265,95, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.: €252.265,95, 2ος 

Α.Π.Ε./Α.Σ.: €252.265,95) [Αριθμ. Σύμβασης: 21327/2019] 

(α) η με αριθμό 2/11-9-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 34/9-9-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του 

 

13. Πρόταση σχετικά με έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 

«Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του ΑΠΘ έτους 2018», εργολαβίας ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ 

[Αριθμός Σύμβασης 31192/2018] 

(α) η με αριθμό 1/11-9-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΑΠΘ και  

β) το έγγραφο με αριθμό 31/6-9-2019 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ με τα 

συνημμένα του 

 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

14. Πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων σχετικά με τον αριθμό των υποτροφιών 

που θα προκηρυχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και 2020-2021 από τα έσοδα των 

κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών του Α.Π.Θ.  

(το έγγραφο αριθμό 26/18-9-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

 

 

 

Δ .  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

15. Τροποποίηση της Πρυτανικής Πράξης αριθμ.778/9.9.2019, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 

975/11-9-2019 απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση με αριθμό 3001/9 και 10-9-2019 

(ΦΕΚ  3493/Β΄/18.9.2019) «Περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
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αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης έως τη λήξη της θητείας των πρυτανικών αρχών στις 31/8/2022» 

 

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

16. Εγκρίσεις για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών τακτικού προϋπολογισμού και 

προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 

 (σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση) 

 

 

 

 

Σημείωση : 

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους αναπληρωματικούς τους, διαβιβάζοντάς τους την 

πρόσκληση, με ό,τι σχετικό τους έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.         

 

 

 

Θεσσαλονίκη,  23  Σεπτεμβρίου  2019 
 

Ο Πρύτανης 

 
(υπογραφή)* 

 
 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 
 
 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 

 
 


