
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ.60 

 

 

Την Πέμπτη, 14 Μαΐου  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, Τρίτη, 12 

Μαΐου 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 

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2020 
(συνημμένη κατάσταση) 

  

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 

3. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €40.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 180/2020 και γ) Προκήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού, με αριθμό 180/2020 για την: «Προμήθεια και εκτύπωση μεμβρανών 

πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων του 

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

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23345/5-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

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

εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για τον μήνα Απρίλιο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23382/5-5-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το 

από 5-5-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρησης - λειτουργικής 

υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ» για τον 

μήνα Απρίλιο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23525/7-5-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με 

συνημμένο το από 5-5-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 
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6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων, 

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

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23531/7-5-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με 

συνημμένο το από 5-5-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Συνοπτικού επαναληπτικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, αριθ. 178/2020, για την «Αντικατάσταση του Γενικού 

Πίνακα Χαμηλής Τάσης σε Υποσταθμό της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ», 

συνολικού προϋπολογισμού €38.440,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που 

αφορά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 23458/6-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/19-2-2020 και 6-5-2020- συνέχειας αυτής - της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού)      

                

8. Έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με 

οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού επαναληπτικού 

διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 493/2020) για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ανάπτυξης-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)», συνολικού 

προϋπολογισμού €92.062,002 – συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23669/11-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 493/2020) 

 

9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς 

φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 

500/2020) για τις «Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών 

υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την έρευνα και την εκπαίδευση» συνολικού 

προϋπολογισμού €1.092.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –. 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23678/11-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

10. Έγκριση: α)  Προκήρυξης τακτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 

502/2020 για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και β) των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 502/2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23688/11-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 502/2020) 
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11. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Τακτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού αριθμ. 482/2019 για την «Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και λοιπών υλικών», συνολικού προϋπολογισμού €48.347,71 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην κήρυξη του αναδόχου του ως άνω 

διαγωνισμού ως εκπτώτου, διότι δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 23758/11-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένo τo πρακτικό της 4ης 

συνεδρίασης/11-5-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)      

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού αριθ. 179/2020, για την «Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας (Ιατρός 

Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. διάρκειας 

δεκαοκτώ (18) μηνών», συνολικού προϋπολογισμού €52.500,00 - συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω 

διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 23749/11-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένo τo πρακτικό  της 1ης 

συνεδρίασης/30-4-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)      

 

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση). 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

15.  Πρόταση Ερευνητικού Έργου  

(το με αριθμ. πρωτ. 23694/11-5-2020 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Ανδρέα 

Γιαννακουδάκη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με το συνημμένο του) 

16.  Τροποποίηση της πράξης σχετικά με την πρόταση μελών για τον ορισμό Επιτροπής 

Παραλαβής Προμηθειών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, 

προς αντικατάσταση μέλους 

(το με αριθμ. πρωτ. 23759/11-5-2020 έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας, κ. Δημητρίου Κωβαίου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος) 

 

Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 



 

 

4 
 

17.   Πρόσκληση υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση που ενδιαφέρονται να 

λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες 

εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο α’ εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-

2021 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Α.Π.Θ.   

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23579/8-5-2020 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με συνημμένο σχέδιο ανακοίνωσης-πρόσκλησης) 

 

18. Έγκριση αποφάσεων για τον ορισμό επιτροπών: α) παραλαβής και ελέγχου 

δικαιολογητικών και β) βαθμολόγησης έργων υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική 

προδιάθεση,  για συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών 

στο α’ εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.   

(οι με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23580/8-5-2020 και 23581/8-5-2020  αποφάσεις της Επιτροπής Εισιτηρίων 

Εξετάσεων Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τις συνημμένες σε αυτές ονομαστικές 

καταστάσεις) 

 

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

19. Πρόταση κατάρτισης προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παροχή ετήσιων υποτροφιών 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στους υπαλλήλους του Δήμου 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23280/5-5-2020 του Δήμου Θεσσαλονίκης). 

 

  

 

   Θεσσαλονίκη, 12-5-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 


