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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 68 

 

 

Την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 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, 7 

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

εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για τον μήνα Ιούνιο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 28772/2-7-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από 2-7-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων, 

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

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 28773/2-7-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από 2-7-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρησης - λειτουργικής 

υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΠΘ» για τον 

μήνα Ιούνιο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29029/6-7-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από 1-7-2020 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού αριθμ. 489/2020 για τη «Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών 

χώρων του ΑΠΘ», για χρονικό διάστημα είκοσι τριών (23) μηνών, από 1-2-2021 ή από την 
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υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού €6.136.502,41 - 

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

δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στον ως άνω διαγωνισμό   

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 28438/30-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/30-4-2020, - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 4, 6 & 8-5-2020 -,  25-5-2020 -συνέχειας αυτής- 

και της 2ης συνεδρίασης/24-6-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 495/2020 για τη «Συντήρηση-Λειτουργική 

Υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου 

του ΑΠΘ», διάρκειας δύο (2) ετών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, συνολικού 

προϋπολογισμού των δύο ετών €2.032.624,47 - 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. 28440/30-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/22-5-2020 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 26 & 28-5-2020, 3, 10 & 16-6-2020 - και της 2ης 

συνεδρίασης/24-6-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 484/2020, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών 

Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 

€283.559,97 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην αποσφράγιση και 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στον ως 

άνω διαγωνισμό  

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 28781/2-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/22-5-2020 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 27-5-2020 και 1-6-2020 - της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)    

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  του Διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού αριθμ. 484/2020, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τις 

ανάγκες των τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €283.559,97 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά  στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών και στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών 

για τα τμήματα με α/α 1,4 και 5 του ως άνω διαγωνισμού  



 
 

3 
68_ΗΔ 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 28780/2-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 2ης 

συνεδρίασης/10-6-2020 και  της  3ης συνεδρίασης/19-6-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού)     

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 181/2020, για την «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4 

για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 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. 28650/1-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/30-6-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού επαναληπτικού 

διαγωνισμού αριθμ. 176/2020, για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών για τις 

Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Λειτουργίες των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του 

Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €23.017,14 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που 

αφορά στην 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. 28528/30-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/16-6-2020 και 30-6-2020 -συνέχειας αυτής- της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού)     

 

11. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Σύμβασης αριθμ. 

174.Α/2020 (Τμήμα Α: Επέκταση της καλωδιακής υποδομής χαλκού δικτύου δεδομένων και 

τηλεφωνίας, προϋπολογισμού  €33.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -), του 

συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού αριθ. 174/2020, για την Αναβάθμιση Δικτύου 

Τηλεπικοινωνιών Δεδομένων και Τηλεφωνίας του Α.Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού 

€45.500,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -,που αφορά στην τροποποίηση του 

φυσικού αντικειμένου της ως άνω σύμβασης, λόγω αντικατάστασης του αρχικώς 

προσφερόμενου μοντέλου.  

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27747/24-6-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό/23-6-2020  

της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της σύμβασης)     

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ 

ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

12. Οριστική κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Στεγανοποίηση 

τμήματος του δώματος του κτιρίου της Πινακοθήκης του Πανεπιστημίου (Τελλόγλειο)»,  

συνολικού προϋπολογισμού €72.540,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-. 
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[Αριθμός Διακήρυξης: 27Σ/2020] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 28946/3-7-2020 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, με συνημμένο το πρακτικό/30-6-2020 της Επιτροπής του 

διαγωνισμού) 

 

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

Αρχικής Σύμβασης (και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 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: 1191/12-09-2019] 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 57/6-7-2020 - αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 29062/6-7-2020 - του Τμήματος 

Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα συνημμένα του) 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

16. Πρόταση για νέα διαρρύθμιση του 6ου ορόφου του Κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» 

(το από 6-7-2020 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη, Καθηγητή του 

Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με το συνημμένο του) 

17. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

Ε. ΛΟΙΠΑ 

18. Απολογισμός οικονομικού έτους 2019 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα 

Μανόλης Τριανταφυλλίδης» 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24356/20-5-2020 του Ιδρύματος με τα συνημμένα του) 

 

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

19. Ανακοίνωση προκήρυξης εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 1564/6-7-2020 - αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 29115/7-7-2020 - της Επιτροπής 

Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με συνημμένο σχέδιο 

προκήρυξης) 
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Ζ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

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

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

 

21. Σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης του μαθήματος «Σήματα και Συστήματα» του κ. 

Κοτρόπουλου 

(το αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27789/24-6-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Δ. Λαμπρινού, φοιτητή του 

Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ) 

 

22. Δωρεάν μαθήματα για φοιτητές από την πλατφόρμα coursera 

(το από 20-6-2020 - αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27787/24-6-2020 - ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Ευάγγελου 

Διουσλούς. φοιτητή του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ) 

 

23. Χορήγηση άδειας φωτογράφισης του διατηρητέου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., κτηρίου της 

παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εντός της 

Πανεπιστημιούπολης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 

στις 23 Ιουνίου 2020, για παραγωγή ψηφιακής εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας, στο 

πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ψηφιακές Διαδρομές στα Μονοπάτια της Ελληνικής 

Ιστορίας (RoGH)», του Ινστιτούτου Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και λοιπών 

εταίρων. 

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 27864/24-6-2020 της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού)     

 
 

 
 

Θεσσαλονίκη, 7-7-2020 

     Ο Πρύτανης 
 
 

    (υπογραφή)* 
 
 

       Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 
 
 
 
 

 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 


