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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 66 

 

 

Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 8:30 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, 24 

Ιουνίου 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) 

 

3.Έγκριση της 5ης τροποποίησης εσόδων-εξόδων (εσωτερική) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2020 

(το αριθμ. πρωτ. 27765/24-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  για τα είδη με αριθμό 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 και 24 του τακτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 436/2019, για τη «Συντήρηση και επισκευή 

Επιστημονικού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€80.600,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, που αφορά στην παράταση της 

προθεσμίας υπογραφής των Συμβάσεων με αριθμό 436.1 και 436.11 για τα άγονα είδη με 

αριθμό 1 και 11, αντίστοιχα, της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 25510/1-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3ης 

συνεδρίασης/1-6-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     
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5. 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 κατακύρωση της Ομάδας Α΄ (Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας) 

του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 26117/5-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/2-6-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς ηλεκτρονικού 

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

Εξοπλισμού για την Ενίσχυση της Έρευνας, 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 αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν μοναδική προσφορά για τα είδη των τμημάτων με α/α 

2 και 5 και στην παράταση της προθεσμίας για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης των ως άνω Τμημάτων του διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 26446/10-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 7ης 

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

  

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 ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

υποψήφιου αναδόχου και στην παράταση της προθεσμίας για τη συμπλήρωση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 26618/11-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/11-6-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας αριθ. 411/2018, για την  «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την 

ενίσχυση της έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας των Τμημάτων  του  

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»,  συνολικού προϋπολογισμού €5.331.800,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου 
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παράδοσης του είδους της σύμβασης αριθμ. 411.52/2019 με τίτλο: «Αυτοκινούμενη 

ρομποτική πλατφόρμα» του ως άνω διαγωνισμού 

[το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 26667/12-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα:  

α) το από 19-5-2020 έγγραφο της εταιρείας SPECTRATECH AE, αναδόχου του είδους 52 του διαγωνισμού, 

β) το από 25-5-2020 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού, 

γ) το αριθμ. πρωτ. 3037/10-6-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας]   

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 485/2020, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ», 

συνολικού προϋπολογισμού €305.713,00€, - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που 

αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στον ως άνω 

διαγωνισμό 

[το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 26775/12-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/27-3-2020 (επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 2,10,14, 23, 28 & 30-4-2020 και 4, 11 & 13-5-

2020), 20-5-2020 -συνέχειας αυτής- και της 2ης συνεδρίασης/3-6-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού] 

 

10. 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 ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας 

εταιρείας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ (Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας),  η 

οποία κηρύχτηκε άγονη. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 26893/15-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 15-6-2020 

πρακτικό της 1ης συνεδρίασης Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού)    

 

11. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού αρ. 482/2019 για την «Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

λοιπών υλικών», συνολικού προϋπολογισμού €48.347,71 - συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. -, που αφορά στην εκ νέου πρόσκληση της εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ 

Ο.Ε.», αναδόχου (για τα Τμήματα Α,Γ,Δ και Ε) του ανωτέρω διαγωνισμού, προς υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης εντός ορισμένης προθεσμίας, μετά από αποδοχή των διευκρινίσεών 

της 
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(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27006/16-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 5ης 

συνεδρίασης/16-6-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)    

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αρ. 492/2020 για την «Προμήθεια Λογισμικού 

Επιχειρηματικής Ευφυίας (BUSINESS INTELLIGENCE)» (τμήμα 5 του Διεθνούς 

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

των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών ΑΠΘ, το οποίο κηρύχθηκε άγονο), συνολικού 

προϋπολογισμού €65.466,46 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς της εταιρείας που συμμετέχει στον ως άνω διαγωνισμό 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27487/22-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/29-5-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)    

 

13. Πρόταση σχετικά με την παράταση του χρόνου παράδοσης των δύο (2) ακινήτων που 

μισθώνει το Πανεπιστήμιο στο Περίπτερο 1 της ΔΕΘ για την κάλυψη των στεγαστικών 

αναγκών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27534/22-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του)    

 

14. Πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης αριθμ. 

23995/2020 με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αυτόνομων 

κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ (Τμήματα 1 και 2)», 

συνολικού προϋπολογισμού €13.139,04 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά 

στην αντικατάσταση του αρχικώς προσφερόμενου εξοπλισμού με νεότερο 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27660/23-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 23-6-2020 

πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής)    

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

15. Πρόταση σχετικά με την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(Τακτοποιητικού) της Αρχικής Σύμβασης (3ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση 

αμφιθεάτρων στο παλιό κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και στο Μετεωροσκοπείο του 

Α.Π.Θ.», εργολαβίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (δ.τ. ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.), Αρχική 

Σύμβαση: 252.265,95 €, Τακτοποιητικός: 252.265,95 € (προτεινόμενος) 

[Αριθμ.Σύμβασης: 21327/2019] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27159/18-6-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 
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16. Πρόταση σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 

Τελικού της Αρχικής Σύμβασης  του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑμεΑ στο 

κτίριο αμφιθεάτρων της Ιατρικής Σχολής»,, εργολαβίας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

(δ.τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε),  Αρχική Σύμβαση: 69.067,26 €, 2ος Α.Π.Ε. και Τελικός: 

69.066,20 € (προτεινόμενος) 

[Αριθμ.Σύμβασης: 33408/17-07-2019] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27161/18-6-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

17. Πρόταση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 

Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών 

(1ου Α.Π.Ε./Α.Σ. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες 

στο Σεισμολογικό σταθμό του Α.Π.Θ.», εργολαβίας «ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ», Αρχική 

Σύμβαση: 81.137,28 €, 1ος Α.Π.Ε: 69.734,19 € (προτεινόμενος) 

[Αριθμ.Σύμβασης: 12717/2019] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27162/18-6-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

18. Πρόταση σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (Π.Π.Π) του 

έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδικού δικτύου στο campus της Θέρμης και 

εντός της Πανεπιστημιούπολης», Ανάδοχος: ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Συμβατική δαπάνη: 77.395,98 € 

[Αριθμ. Σύμβασης: 24578/23-04-2019] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27153/18-6-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

19. Πρόταση σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (Π.Ο.Π) του 

έργου με τίτλο: «Αναδιαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση Κοσμητείας Σχολής 

Επιστημών Υγείας», Ανάδοχος: ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., «LA ΔΟΜΙΚΗ», Προϋπολογισμός 

(με ΦΠΑ): 71.440,00 €, Εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη (με ΦΠΑ): 35.167,50€ 

[Αριθμ. Σύμβασης: 3822/12-10-2018] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27154/18-6-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

 

20. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης της 2ης και 3ης Τμηματικής Προθεσμίας του 

έργου με τίτλο: «Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ», εργολαβίας «Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & 

ΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε.» (δ.τ. ΜΕΚ Ο.Ε.), Αρχική 
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Σύμβαση: 909.460,32 € (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: 2018ΕΠ500810155 (ΟΠΣ 5030620) του 

ΠΔΕ 

[Αριθμ.Σύμβασης: 11333/02-12-2019] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27158/18-6-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

21. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης της 2ης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου 

με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, 

Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. (Τ.Σ.)»,  (MIS 5001634), εργολαβίας «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» 

[Αριθμ.Σύμβασης: 1191/12 & 20-09-2019] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27155/18-6-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

22. Πρόταση σχετικά με την έγκριση της 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης 

της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας Κτιρίου Βιολογίας 

Α.Π.Θ.», της ένωσης Οικονομικών φορέων: 1. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 3. ΜΑΡΘΑ ΧΑΛΚΙΑ, 4. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε, Αρχική Σύμβαση: 23.371,53 € (με ΦΠΑ), 

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ 2018ΣΜ546100012, Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: 9 μήνες  

[Αριθμ. Σύμβασης: 14Μ/2018] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27157/18-6-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

23. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης της 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας 

καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση 

κτηρίου Φυτικής  Παραγωγής (Hellenic Universities 1)»,  εργολαβίας «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. 

«ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.», Αρχική Σύμβαση: 3.510.758,74 € (με ΦΠΑ), Διάρκεια αρχικής 

Σύμβασης: είκοσι τέσσερις (24) μήνες, Χρηματοδότηση:  2017ΣΕ04620015 του Π.Δ.Ε. 

[Αριθμ.Σύμβασης: 12028/05-12-2019] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27160/18-6-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

26. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

27. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

27.1. εγκατάσταση ατομικού φυσικού αερίου σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το 

κληροδότημα «Αμύντα Κωνσταντινίδη» 

(το έγγραφο με αριθμό 970/3-6-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

27.2. έγκριση καταβολής συμμετοχής στη δαπάνη επισκευής του ανελκυστήρα οικοδομής, 

στην οποία το Α.Π.Θ. έχει την ιδιοκτησία τεσσάρων διαμερισμάτων από το κληροδότημα 

«Γεωργίου Βάρκα» 

(το έγγραφο με αριθμό 971/3-6-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

27.3. έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος 2ου 

ορόφου στην οδό Παύλου Μελά 40 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας κατά 50% του ΑΠΘ από 

το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου» 

 [α) Το έγγραφο με αριθμό 972/03-06-2020  του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του.  

 β) Το έγγραφο με αριθμό 1041/19-06-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με συνημμένο απόσπασμα από 

τα πρακτικά της συνεδρίασης της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της 

ΕΛΕΠΑΠ]. 

 

27.4. έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος 1ου 

ορόφου στην οδό Παύλου Μελά 40 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας κατά 50% του ΑΠΘ από 

το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου» 

[α) Το έγγραφο με αριθμό 973/03-06-2020  του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του.  

β) Το έγγραφο με αριθμό 1041/19-06-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με συνημμένο απόσπασμα από 

τα πρακτικά της συνεδρίασης της Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της 

ΕΛΕΠΑΠ]. 

 

27.5. ανάδειξη αναδόχου για την εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων – προϊόντος 

αντιπαροχής, κληροδοτήματος «Θωμά Παπαμιχαηλίδη» 

(το έγγραφο με αριθμό 974/3-6-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 
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27.6. έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση διαρροής από φθορά σε διαμέρισμα της 

οδού Λαχανά 24 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Γεωργίου 

Βάρκα» 

(το έγγραφο με αριθμό 975/3-6-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

27.7. έγκριση δικαιούχου οικονομικής ενίσχυσης από την κληροδοσία «STEVE 

STEVENS» για το έτος 2020 

(το έγγραφο με αριθμό 976/3-6-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

27.8  μη έγκριση χορήγησης υποτροφίας σε υποψήφιο για προπτυχιακές σπουδές στο 

εσωτερικό από το κληροδότημα Κωνσταντίνου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

2021 

(το έγγραφο με αριθμό 977/3-6-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

27.9 έγκριση διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων υποψήφιων υποτρόφων για τη χορήγηση 

υποτροφιών από το κληροδότημα «Χρήστου Βράκα» σε νέα ημερομηνία 

(τα έγγραφα με αριθμό 994/9-6-2020 και  1040/18-6-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

 

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

 

28. 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) 

 

29. 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. 26201/5-6-2020 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) 

 

30. Εγγραφές Επιτυχόντων Ειδικών Κατηγοριών 

 

30.1. Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

του Α.Π.Θ.,  ως προς την εγγραφή σε αυτό επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των 

Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων 

σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

30.2. Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Α.Π.Θ. ως προς την εγγραφή σε αυτό επιτυχόντα με την ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων του 



 
 

9 
66_ΗΔ 

εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων 

αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού,  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020                   

[α) το με αριθμ. πρωτ.  271/30-10-2019 (αρ. πρωτ. εισ. ΑΠΘ 7349/01-11-2019) έγγραφο του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών με τα συνημμένα του 

β) η με αριθμ. πρωτ. 7349/13-02-2020  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 37/13-

02-2020)].   

 

30.3. Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.,  ως προς την 

εγγραφή σε αυτό επιτυχούσας με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών 

αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών 

της Ε.Ε. , για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 

[α) το με αριθμ. πρωτ.   632/05-11-2019 (αρ. πρωτ. εισ. ΑΠΘ  8175/08-11-2019) έγγραφο του Τμήματος 

Φιλολογίας με τα συνημμένα του 

β) η με αριθμ. πρωτ. 8175/13-02-2020  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 37/13-

02-2020)].    

 

30.4. Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.,  ως προς την 

εγγραφή σε αυτό επιτυχούσας με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών 

αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών 

της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 

[α) το με αριθμ. πρωτ.  430/13-11-2019 (αρ. πρωτ. εισ. ΑΠΘ 8957/13-11-2019) έγγραφο του Τμήματος Βιολογίας 

με τα συνημμένα του 

β) η με αριθμ. πρωτ.  8957/13-02-2020  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 37/13-

02-2020)].    

 

Ζ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

31. Σχετικά με το αίτημα στο πλαίσιο του Προγράμματος «InSPIREurope: Supporting 

Researchers at Risk» 

(το με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 25381/29-5-2020 έγγραφο του κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, Αναπληρωτή 

Καθηγητή Βιολογίας, Επιστημονικώς Υπεύθυνου για το ΑΠΘ του προγράμματος InSPIREurope: Supporting 

R&R, με τα συνημμένα του) 

 

32. Διάθεση χώρου για τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ. 

[το με αριθμ. πρωτ. 59/10-6-2020 (αρ. πρωτ. εισ. ΑΠΘ 26584/11-6-2020) έγγραφο του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ., με τα συνημμένα του] 

 

33. Αίτημα έκδοσης δύο μονογραφιών με θέμα ευρήματα από την Πανεπιστημιακή 

Ανασκαφή Βεργίνας 
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(το με αριθμ. πρωτ. 26716/12-6-2020 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Ανδρέα 

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

πρωτ. 26246/9-6-2020 έγγραφο του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Φάκλαρη). 

 

34. Θεσμική αναγνώριση του διαγνωστικού – υγειονομικού ρόλου του Εργαστηρίου 

Μικροβιολογίας του Α.Π.Θ. 

[το από 25-4-2020 (αρ. πρωτ. εισ. ΑΠΘ 27539/22-6-2020) ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Τιμολέοντος-Αχιλλέα 

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

 

 

 
 

   Θεσσαλονίκη, 24-6-2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 
 
 

   Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 


