
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 64 

 

 

Την Πέμπτη, 4 Ιουνίου  2020 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 
 

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. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής του Τμήματος 12 του Διεθνούς Επαναληπτικού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 463/2019 για την «Προμήθεια  

Επιστημονικού  Εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές  ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ», (για 

τα τμήματα του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού αριθμ. 425/2019 τα οποία 

κηρύχθηκαν άγονα), συνολικού προϋπολογισμού €74.911,39 - συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. -, που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του είδους του 

ως άνω Τμήματος του διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 23848/13-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό 

συνεδρίασης/8-5-2020 της Επιτροπής Παραλαβής του Τμήματος 12 του διαγωνισμού)      

  

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού αριθμ. 479/2019 για την «Προμήθεια Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων 

και Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις ανάγκες της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, για το έτος 2020», συνολικού προϋπολογισμού €450.000,00- 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας EBSCO Information Services SRL 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 23998/14-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3ης 

συνεδρίασης/7-5-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

5. Αξιολόγηση των εγγράφων παροχής διευκρινήσεων και υποβολής αιτήματος για 

παράταση προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης της εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & 
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ΣΙΑ Ο.Ε.», αναδόχου (για τα Τμήματα Α,Γ,Δ και Ε) 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. -  

([α] το έγγραφο με αριθμ. εισερχ.πρωτ. 23758/11-05-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένo τo 

πρακτικό της 4ης συνεδρίασης/11-05-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , [β] 

το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 24395/20-05-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου, [γ] οι επιστολές με αρ. εισερχ. 

πρωτ. 24451/20-05-2020 και 24529/20-05-2020 της εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»)     

 

6. Έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς 

φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 

497/2020) για: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση Αποθετηρίου 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €660.920,00 – 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. –. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24582/21-05-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

7. Έγκριση: α) Προκήρυξης τακτικού διαγωνισμού με αριθμό 503/2020 για τη μίσθωση 

ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των μεταπτυχιακών Τμημάτων της 

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

προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 503/2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24699/22-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 503/2020) 

 

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

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμ. 181/2020 και γ) 

Προκήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθ. 181/2020 για την 

«Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού 

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

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 25188/28-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 181/2020) 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Τακτικού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού αρ. 488/2020 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εδράνων και 

τραπεζοκαθισμάτων σε αμφιθέατρα και χώρους διδασκαλίας του ΑΠΘ» συνολικού 

προϋπολογισμού €138.390,20 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών και των 

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στον ως άνω 

διαγωνισμό. 



 

 

3 
 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 25509/1-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/6-5-2020, 13-5-2020 -συνέχειας αυτής- και της 2ης συνεδρίασης/22-5-2020 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

10. Έγκριση: α) τροποποίησης της σύμβασης  παροχής υπηρεσίας και προμήθειας με 

τίτλο: «Τακτική συντήρηση, έλεγχος-περιοδική επιθεώρηση και επισκευή Υποσταθμών 

Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης των 

Κτιρίων του Α.Π.Θ.», για τρία (3) χρόνια και β) πίστωσης ποσού €22.000,00 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

[Αρ. Σύμβασης: 401/2018, Συμβατική Δαπάνη: 378.934,70€]   

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 25346/29-5-2020 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας 

Εγκαταστάσεων του ΑΠΘ, με τα συνημμένα του)           

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 
 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

13. Πρόταση Ερευνητικού Έργου με τίτλο: «Σχεδίαση Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Εκσυγχρονισμού των Διοικητικών Διαδικασιών του Α.Π.Θ.»   

(το με αριθμ. πρωτ.  24278/19-05-2020 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Ανδρέα 

Γιαννακουδάκη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του) 

 

14. Σχετικά με την ανακοίνωση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Α.Π.Θ. με θέμα: «Για 

τους συμβασιούχους καθηγητές Φυσικής Αγωγής-εργαζόμενους στο Πανεπιστημιακό 

Γυμναστήριο του Α.Π.Θ.»   

(το με αριθμ. πρωτ.  24721/22-05-2020 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Ανδρέα 

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

 

 

15. Αναπλήρωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ., σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. 

 

16. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού  
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Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

17. Εισήγηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. σχετικά με την 

έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24239/19-5-2020 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) 

 

 

ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

18. Σχετικά με τη διάθεση χώρων στην Πολυτεχνική Σχολή 

[το με αριθμ. πρωτ. 1125/20-05-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 24829/25-05-2020) έγγραφο του Κοσμήτορα 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Κατσιφαράκη] 

 

19. Πρόταση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. σχετικά με τα 

μέσα απολύμανσης χώρων του Πανεπιστημίου 

[το με αριθμ. πρωτ. 1734/19-5-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 24604/21-5-2020) έγγραφο του Κοσμήτορα 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., Καθηγητή κ. Θεόδωρου Δαρδαβέση με τα συνημμένα του] 

 

20. Ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

σχετικά με την ανακατανομή των πόρων του ΕΛΚΕ 

[το με αριθμ. πρωτ. 1047/18-5-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 24140/18-5-2020) έγγραφο του Προέδρου του 

Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Καθηγητή κ. Γεωργίου Τσουρβάκα] 

 

21. Ενδιαφέρον της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ-ENERGY PLUS-ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις δυνατότητες αξιοποίησης του Αγροκτήματος Α.Π.Θ. στην 

Περιοχή Θέρμης – Αεροδρομίου  

[η από 12-5-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 24027/15-5-2020] επιστολή της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ-

ENERGY PLUS-ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ]  

 

22. Πρόταση της εταιρείας ΕΞ.Υ.Π.Π. Α. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ σχετικά με τη  

θερμομέτρηση εργαζομένων για την παρεμπόδιση μετάδοσης του COVID 19  

[το από 19-5-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 24605/21-5-2020) ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΞ.Υ.Π.Π. Α. 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ] 

 

23. Επιστολή Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.  

[το από 16-5-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 24166/18-5-2020) ηλεκτρονικό μήνυμα του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών Οδοντιατρικής] 

 

 
 

   Θεσσαλονίκη, 2-6-2020 

 Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
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* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 


