
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 53 

 

 

Την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των περ. στ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/τ. Α’/25-2-2020), των παρ. 2 και 3 του άρθρου πρώτου της αριθμ. 

ΔΙα/ΓΠ.οικ.20021/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 956/τ.Β’/21-3-2020) και της αριθμ. 429 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

850/τ.Β’/13-3-2020). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

                                          

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

 
 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 

2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων, 

εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για τον μήνα Μάρτιο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22039/3-4-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από 2-4-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για τον μήνα Μάρτιο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22041/3-4-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από 2-4-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρησης - λειτουργικής 

υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ» για τον 

μήνα Μάρτιο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22160/7-4-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από 3-4-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς 

για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 

493/2020) για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ανάπτυξης-
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Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλονίκης (για τα είδη με α/α 5, 7, 8, 10 και 11 του διαγωνισμού αριθμ. 402/2019, τα 

οποία απέβησαν άγονα)». 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21997/2-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 493/2020) 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού επαναληπτικού 

διαγωνισμού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 177/2020, για την «Προμήθεια Μονάδων 

Προσομοίωσης Οδοντιατρικών Κλινικών Διαδικασιών για τις ανάγκες των Φοιτητών του Τμήματος 

Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€40.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην παράταση της προθεσμίας 

υπογραφής Σύμβασης. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22103/6-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

3ης συνεδρίασης/6-4-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

7. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €65.466,46 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 492/2020 και γ) Προκήρυξης 

διεθνούς ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού, ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 492/2020 

για την: «Προμήθεια Λογισμικού Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Inteligence)» (τμήμα 5 του 

Διεθνούς διαγωνισμού  αριθμ. 435/2019 για τη Βελτίωση Υπηρεσιών και Εφαρμογών των 

Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών ΑΠΘ, το οποίο κηρύχτηκε άγονο) 

συνολικού προϋπολογισμού €65.466,46 (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22122/6-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του). 

 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

8. Πρόταση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Διεθνούς, Τακτικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 443/2019 για την: «Προμήθεια εργαστηριακών 

πάγκων και απαγωγών για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ» συνολικού 

προϋπολογισμού €540.017,52 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) που αφορά στην 

παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών του ως άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22118/2-4-2020 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας 

Εγκαταστάσεων με συνημμένο το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης/30-3-2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του ως άνω διαγωνισμού). 

 

Δ. 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) 
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Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

10. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

 

10.1. Τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου ιδιοκτησίας ΑΠΘ από το 

κληροδότημα Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη 

(το έγγραφο με αριθμό 851/3-4-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων)  

 

10.2.  Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΑΠΘ από το κληροδότημα Κων/νου Λαζαρίδη 

(το έγγραφο με αριθμό 850/3-4-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

10.3. Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΑΠΘ από το κληροδότημα Γεωργίου Βάρκα  

(το έγγραφο με αριθμό 849/3-4-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

10.4. Δαπάνη για τη μυοκτονία, την απολύμανση και τον καθαρισμό ακινήτου στην οδό 

Εθνικής Αμύνης 34, Θεσσαλονίκη ιδιοκτησίας ΑΠΘ από το κληροδότημα Κωνσταντίνου 

Κατσέα  

(το έγγραφο με αριθμό 852/3-4-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων)  

 

 

 

 

 

   Θεσσαλονίκη, 7-4-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 


