
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 58 

 

 

Την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου, στο Γραφείο του Πρύτανη (7ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης “Κ. 

Καραθεοδωρή”). 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα Τετάρτη, 29 

Απριλίου 2020, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του 

Ν.2690/1999) για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

  

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 

2. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας  αριθ. 464/2019, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού για την Ενίσχυση της ΄Ερευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της 

Καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για τα 

τμήματα με α/α 17, 21, 29, 30, 40, 45, 64 και 68 του διαγωνισμού αριθ. 411/2018 τα οποία 

κηρύχθηκαν άγονα), συνολικού προϋπολογισμού €817.907,72 - συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. -, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν  προσφορά για τα είδη με α/α 2 και 5 του ως άνω 

διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22781/22-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το πρακτικό 

της 6ης συνεδρίασης/15-4-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς 

για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 498/2020 για 

την «Ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΠΘ» 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22929/27-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς 

για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 494/2020 για 

την «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις 

ανάγκες των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22930/27-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 494/2020)) 

 

5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς 

για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 497/2020 για 

την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση Αποθετηρίου Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης»  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22931/27-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας  αριθμ. 483/2019, για την  «Προμήθεια και Εγκατάσταση  

Εργαστηριακού  Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 

€448.800,00€ - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά για το 

τμήμα 2 του ως άνω διαγωνισμού (τμήματα για τα οποία υποβλήθηκαν περισσότερες από 

μία (1) προσφορές). 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22942/27-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το πρακτικό 

της 4ης συνεδρίασης/24-4-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

7. Τροποποίηση της έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης καθώς και 

της 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. (Τ.Σ.)», 

εργολαβίας «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» 

[Αρ.Σύμβασης: 1191/12 & 20-09-2019]. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22830/23-4-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με το 

συνημμένο του) 

                                    

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

9. Ορισμός Διμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών 

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

(συνημμένη κατάσταση) 

 

10. Μετακινήσεις - Τοποθετήσεις Προσωπικού 
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Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

11. Σχετικά με το θέμα της Μετεξέλιξης του Τμήματος Πληροφορικής 

(το από 16-4-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 22795/23-4-2020) ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Ε. Αγγελή, 

Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής) 

 

12. Εισήγηση σχετικά με αίτημα του ωρομίσθιου προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21181/16-3-2020 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας, με το συνημμένο 

του) 

 

13. Θεσμική αναγνώριση διαγνωστικού-υγειονομικού ρόλου Εργαστηρίου Μικροβιολογίας 

του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ 

[το από 27-4-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 22941/27-4-2020) ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Τιμολέοντα-

Αχιλλέα Βυζαντιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής με το συνημμένο του] 

 

 

 

   Θεσσαλονίκη, 29-4-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 


