
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 6 

 

 

 

Την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:30 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 2019 

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

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019 
(συνημμένη κατάσταση) 

  
Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 418/2018 για : «Συμπληρωματικές Προμήθειες 

Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €519.700,00 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά με την παράταση και επικαιροποίηση των ειδών της 

σύμβασης αριθμ. 418.1/2019 για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος με α/α 1: 

Συμπληρωματικές προμήθειες αναβάθμισης κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών 

συνολικής δαπάνης €105.779,66 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς και το αριθμ. 

5675/30-9-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την εν λόγω παράταση και 

επικαιροποίηση των ειδών 

(το αριθμ. εισερχ. πρωτ. 3324/2-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα από 20-9-2019 και 24-

9-2019 πρακτικά της 4ης και 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων) 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού επαναληπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 164/2019, για την Προμήθεια αδειών χρήσης 

λογισμικών της Microsoft για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ., 

συνολικού προϋπολογισμού €74.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, καθώς 
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και στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό 

(το αριθμ. εισερχ. πρωτ. 3327/2-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 10-9-2019 

πρακτικό της 1ης συνεδρίασης, και της συνέχειάς του της 1-10-2019, της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων) 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 402/2019 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού Εργαστηρίου Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωϊκών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €653.480,00 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο της οικονομικής 

προσφοράς της μοναδικής εταιρείας που συνεχίζει στον ως άνω διαγωνισμό 

(το αριθμ. εισερχ. πρωτ. 3517/3-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 17-7-2019 

πρακτικό της 1ης συνεδρίασης και το από 28-8-2019 της συνέχειας αυτής, της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων) 

 

6. Έγκριση:  α) Πίστωσης ποσού €51.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,  β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της ως άνω διακήρυξης, και γ) Την προκήρυξη συνοπτικού 

διαγωνισμού αριθ. 168/2019 για τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων και των Ζωικών 

Υποπροϊόντων του Α.Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού €51.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α) 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 3609/3-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο σχέδιο διακήρυξης με 

αριθμό 168/2019) 

 

7. Έγκριση:  α) Πίστωσης ποσού €74.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της ως άνω διακήρυξης, και γ) Την προκήρυξη συνοπτικού 

διαγωνισμού αριθ. 169/2019 για τη Μίσθωση και Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Α.Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού 

€74.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 3612/3-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο σχέδιο διακήρυξης με 

αριθμό 169/2019) 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 418/2018 για «Συμπληρωματικές Προμήθειες 

Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €519.700,00 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που αφορούν στην παράταση και επικαιροποίηση των 

ειδών της σύμβασης αριθμ. 418.6/2019 για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος με α/α 6: 

Αναβαθμίσεις οπτικοακουστικού εξοπλισμού κεντρικών αιθουσών ΑΠΘ, συνολικής 

δαπάνης €123.301,63 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), το οποίο αφορά στην επικαιροποίηση 

των ειδών της εν λόγω σύμβασης 
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(το αριθμ. εισερχ. πρωτ. 3980/7-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο το από 23-9-2019 

πρακτικό της 6ης συνεδρίασης, της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων) 

 

 

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση 
(συνημμένη κατάσταση) 

 

10. Ορισμός διμελούς επιτροπής για «χαρακτηρισμό άχρηστου ή πλεονάζοντος υλικού» 
(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 3830/4-10-2019 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών) 

 

Δ. ΛΟΙΠΑ 
 

11. Σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1453/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ΄), με την οποία απορρίφθηκε έφεση του ΑΠΘ 

κατά οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τις οποίες 

δικαστικές αποφάσεις υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο στην καταβολή του ποσού των 

€33.571,00 (από το οποίο το ποσό των €27.293,48 με νόμιμο τόκο από την επίδοση της 

αγωγής και το ποσό των €6.277,52 με νόμιμο τόκο από την καταβολή του ποσού των 

€27.293,48)  για αποζημίωση ανώνυμης εταιρείας καθώς και συνολικού ποσού €1.300 για τη 

δικαστική δαπάνη της αντιδίκου εταιρείας για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας 

(το έγγραφο με αριθμό 469/3-9-2019 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με τα συνημμένα του) 

 

12. Σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 1787/2019 τελεσίδικης 

απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ΄- Ειδική Διαδικασία Εργατικών 

Διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή έφεση της εκκαλούσας κατά οριστικής απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) και με την 

οποία υποχρεώνεται το Πανεπιστήμιο στην καταβολή του ποσού των €24.190,64 (με νόμιμο 

τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την πλήρη εξόφληση) για αποζημίωση της εκκαλούσας 

που παρείχε τις υπηρεσίες της στο ΑΠΘ και ποσού €1.400 για δικαστική δαπάνη 

(το έγγραφο με αριθμό 471/16-9-2019 του Δικαστικού Γραφείου του ΑΠΘ με τα συνημμένα του) 

 

 Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

13. Πρόταση από τη Σύμπραξη Ομογενών Επιχειρηματιών για την Ελλάδα, προκειμένου να 

αναδείξει παγκόσμια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ενός εξαετούς 

προγράμματος στήριξης της Ελλάδας, λόγω της οικονομικής κρίσης 

[το από 1-10-2019 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. 3999/7-10-2019) ηλεκτρονικό μήνυμα του Δημοσιογράφου – 

Επιχειρηματία, κ. Ι. Ευτυχίδη] 
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14. Σχετικά με την Πρόσκληση Συμμετοχής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

σε πρόταση που θα υποβληθεί από το European University Foundation, στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης 2019 EU Student eCard Core Service Platform call (CEF-TC-2019-4) 

 

 

Θεσσαλονίκη, 8-10-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

Ο Πρύτανης 
 
 
  (υπογραφή)* 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 


