
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 9 

 

 

 

Τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00 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 2019 

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

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

  

Α.2. Εκδρομές 
 

3. Αίτημα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5103/16-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 
 
 

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

Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5104/16-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 

 

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

Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5230/16-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 
 
 

6. Αίτημα του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5242/16-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 

 
Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
 

7. Έγκριση:  α) Πίστωσης ποσού €40.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α),  β) των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, και γ) την προκήρυξη του συνοπτικού 
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διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθ. 165/2019 για την Προμήθεια Μονάδων 

Προσομοίωσης Οδοντιατρικών Κλινικών Διαδικασιών για τις ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών 

του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, συνολικού 

προϋπολογισμού €40.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4069/8-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένο σχέδιο διακήρυξης με 

αριθμό 165/2019) 

 

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

εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Σεπτέμβριο 2019 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4551/10-10-2019 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από  10-10-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρησης – λειτουργικής υποστήριξης 

των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για το μήνα Σεπτέμβριο 

2019  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4577/10-10-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 10-10-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων 

και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Σεπτέμβριο 2019 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4861/14-10-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 14-10-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

11. 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.), σχετικά με:  

α) ανάκληση της αριθμ. 6/10-10-2019 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (έγγραφο αριθμ. 

3517/11-10-2019) ως προς το μέρος ΣΤ για την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της 

εταιρείας ANALAB και  

β) την έκδοση νέας απόφασης με αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ANALAB για το Τμήμα 

9.  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5102/16-10-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα σε ορθή 

επανάληψη πρακτικά της από 28-8-2019 συνέχειας της 1ης συνεδρίασης και της από 6-9-2019 2ης συνεδρίασης, της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων) 

 

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση 

(συνημμένη κατάσταση) 
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13. Ορισμός Διμελούς επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών 

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

14. Μετακινήσεις - Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 
 
 

15. Αποτελέσματα εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών 

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 65/15-10-2019 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών, με τα συνημμένα του) 

 

16. Ανακοίνωση διενέργειας της έκθεσης των επιτυχόντων των εισιτηρίων εξετάσεων του 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, ακαδημαϊκού 

έτους 2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 66/15-10-2019 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών) 

 
Ε. ΛΟΙΠΑ 
 

17. Διάθεση υλικού σε σχολείο 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4423/10-10-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του) 

 

18. Σχετικά με την αγορά ακινήτου στην περιοχή της Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης, για την 

κάλυψη πάγιων στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 4728/11-10-2019 του Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, κ. Μιχαήλ Χαραλ. 

Γαβριηλίδη) 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 17-10-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

Ο Πρύτανης 
 
 
  (υπογραφή)* 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 


