
3018_ ΗΔ .doc                                                                                                                                                                  Σ ε λ ί δ α  | 1 

                             

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

      Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   

Σ Τ Η Ν  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ   

3018/ 17-3-2020   

 

Σας προσκαλούμε στην με αριθμό 3018 Συνεδρίαση της Συγκλήτου, που θα 

πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, στις 10:30 π.μ. στην αίθουσά της. Σε 

περίπτωση μη απαρτίας η Σύγκλητος θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 11:00 π.μ. στον 

ίδιο χώρο, με την ίδια ημερήσια διάταξη. 

Τα μέλη της Συγκλήτου που δεν 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 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1.  Θέματα που εξετάστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο.  

[συνημμένη κατάσταση] 
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

[το από 11-3-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με συνημμένη 

κατάσταση] 

 

3. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €6.136.502,41 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 489/2020 και γ) 

Προκήρυξης διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 489/2020 για την 

«Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.», διάρκειας 23 μηνών 

από 1-2-2021 ή από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 

€6.136.502,41 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 19822/27-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο 

της διακήρυξης με αριθμό 489/2020] 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 473/2019 για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση Αερόψυκτου Συγκροτήματος στην Πινακοθήκη του Α.Π.Θ.» συνολικού 

προϋπολογισμού €124.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που αφορά στην 

κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού.  

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20150/4-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό 

της 3ης συνεδρίασης/4-3-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού] 

 

5. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €283.559,97 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 484/2020 και γ) 

Προκήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 484/2020 για την «Προμήθεια 

και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων 

Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €283.559,97 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20663/10-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο 

της διακήρυξης με αριθμό 484/2020] 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 471/2019 για την «Προμήθεια Βιβλίων για 

τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού 
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€100.950,09 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση του ως 

άνω διαγωνισμού.  

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20668/10-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το 

πρακτικό της 3ης συνεδρίασης/27-2-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού] 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 467/2019 για την «Προμήθεια Βιβλίων για 

τις ανάγκες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Α.Π.Θ.» 

συνολικού προϋπολογισμού €110.214,91 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που αφορά 

στην κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού.  

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20667/10-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το 

πρακτικό της 3ης συνεδρίασης/27-2-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού] 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης για τα είδη με αριθμό 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23 

και 24 του τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 436/2019 για τη «Συντήρηση 

και επισκευή επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Π.Θ.» συνολικού 

προϋπολογισμού €80.600,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που απέβησαν άγονα, 

σχετικά με την κατακύρωση των παραπάνω ειδών του ως άνω διαγωνισμού.   

[το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 20859/11-3-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα 

πρακτικά της 2ης συνεδρίασης/23-1-2020 και 9-3-2020 -συνέχεια της 2ης συνεδρίασης- της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού] 

 

 

ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

9. Επικαιροποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. ιγ του άρθρου 13 του Ν. 

4485/2017, των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των Τμημάτων:  

9.1. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 311/3-3-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών με τα συνημμένα του] 

9.2. Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1161/26-2-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα 

συνημμένα του] 

9.3. Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1454/25-2-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα 

συνημμένα του] 
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9.4. Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 281/20-2-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα 

του] 

9.5. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη της Σχολής 

Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 326/11-2-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού με τα συνημμένα του] 

9.6. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες της Σχολής Επιστημών 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 326/11-2-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού με τα συνημμένα του] 

9.7. Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1176/3-3-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα 

συνημμένα του] 

 

10. Έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του 

Ν.4186/2013 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 η οποία αντικατέστησε την 

παρ.4 του άρθρου 70 του Ν.4386/2016, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητικές Κακώσεις». 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 327/11-2-2020 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού με τα συνημμένα του] 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

11. Χορήγηση άδειας για εκπαιδευτικούς λόγους σε μέλος Ε.Ε.Π. του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών. 

[το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 19059/19-2-2020 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το 

συνημμένο του] 

 

12. Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου σε μέλη Ε.Ε.Π. του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών. 

12.1. Η από 26-2-2020 αίτηση μέλους Ε.Ε.Π.  

[το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 19832/27-2-2020 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το 

συνημμένο του] 
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12.2. Η από 26-2-2020 αίτηση μέλους Ε.Ε.Π.  

[το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 19833/27-2-2020 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το 

συνημμένο του] 

12.3. Η από 27-2-2020 αίτηση μέλους Ε.Ε.Π.  

[το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 19834/27-2-2020 του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών με το 

συνημμένο του] 

 

 

 

Σημείωση : 

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση να ειδοποιήσουν 

έγκαιρα τα μέλη που τους αναπληρώνουν, διαβιβάζοντάς τους την πρόσκληση, με ό,τι σχετικό τους 

έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.         

 

 

 

 

                                                              Θεσσαλονίκη,  11  Μαρτίου  2020 

                                                                               Ο Πρύτανης 

 

                                                                  (υπογραφή)* 

 

 Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 


