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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 70 

 

 

Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 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 
 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

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) 

 

Α.2. Εκδρομές 
 

3. Αίτημα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - 

ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29317/8-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 
 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

4. 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 κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού   

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 29307/8-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

συνέχειας της 2ης συνεδρίασης/8-7-2020 της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής του Τμήματος 2 του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 422/2019, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €740.400,03 - 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης του είδους της σύμβασης 422.2/2019 με τίτλο: «Φασματοσκόπιο Υπερύθρου 

Μετασχηματισμών Fourier (FTIR) συνδεόμενο με μικροσκόπιο Υπερύθρου» 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29693/10-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών  με συνημμένα: 

[α] το από 9-6-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 26603/11-6-2020) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας 

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ», 

[β]   το πρακτικό/8-7-2020 της Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού και  

[γ]  το αριθμ. 3751/10-7-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας) 

 

6. 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 παράταση προθεσμίας για τη συμπλήρωση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδι-

κασίας με διαπραγμάτευση για την ΟΜΑΔΑ Β΄ (Υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας), άγονου 

Τμήματος του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 29920/14-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/10-7-2020 της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

7. Κήρυξη ως άγονου του τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού 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 επαναπροκήρυξή του με τους 

ίδιους όρους και προδιαγραφές και αριθμό διακήρυξης 506/2020. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 29938/14-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

8. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής και 

σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση των κτιρίων 10, 11 και 14 της 

Επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €177.224,15 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-., σχετικά με τη ματαίωση διαδικασίας σύναψης, της ως 

άνω δημόσιας σύμβασης, για την επιλογή αναδόχου 

[Αριθμός Διακήρυξης: 25/2020] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29700/10-7-2020 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ με συνημμένο το πρακτικό/10-7-2020 της Επιτροπής του 

διαγωνισμού) 
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9. Προσωρινή κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός 

διακήρυξης: 24/2019) με τίτλο: «Ανακαίνιση χώρου άνωθεν κυλικείου Πολυτεχνικής Σχολής 

Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €108.500,00 -  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30320/17-7-2020 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, με συνημμένο το πρακτικό/16-7-2020 της Επιτροπής του 

διαγωνισμού) 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

12. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

13. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

13.1. έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Ιωάννη 

Ιμβριώτη» 

(το έγγραφο με αριθμό 1092/6-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

13.2. έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος 

«Κωνσταντίνου Κλεινία» 

(το έγγραφο με αριθμό 1093/6-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

13.3. επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως 

υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος  «Κων/νου Λαζαρίδη»  για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 1094/6-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

13.4.  μη χορήγηση σε υποψηφίους  οικονομικής ενίσχυσης  από τα έσοδα της κληροδοσίας 

«Τηλέμαχου Τζιβόγλου» για το έτος 2020 

(το έγγραφο με αριθμό 1095/6-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 
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13.5.  επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ως υποτρόφου 

από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα»  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  

(το έγγραφο με αριθμό 1096/6-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

13.6. επιλογή δύο (2) σπουδαστών ΕΠΑΛ ως υποτρόφων από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος  «Κων/νου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 1099/6-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

13.7. επιλογή δύο (2) πρωτοετών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος  «Κων/νου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 1098/6-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

13.8. επιλογή πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος  «Γεωργίου Βάρκα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

(το έγγραφο με αριθμό 1097/6-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

13.9. ανανέωση της μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα 

«Κωνσταντίνου Λαζαρίδη» 

(το έγγραφο με αριθμό 1088/6-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

13.10.  ανάθεση σε μεσίτες εντολών μεσολάβησης-εύρεσης μισθωτών για την εκμίσθωση 

των κενών ακινήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τις κοινωφελείς 

του περιουσίες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 

(το έγγραφο με αριθμό 1089/6-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

 13.11. παράταση της σύμβασης αρ. πρωτ. 18542/2019 για την παροχή τεχνικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση του ακινήτου του Μανδαλίδειου 

Κληροδοτήματος, λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ΑΠΘ 

(το έγγραφο με αριθμό 1122/9-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

 13.12. ανάδειξη αναδόχου για την εγκατάσταση ατομικού φυσικού αερίου σε ακίνητο 

ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη» 

(το έγγραφο με αριθμό 1126/10-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

 13.13. εξέταση ένστασης κατά της απόφασης επιλογής δικαιούχου οικονομικής ενίσχυσης 

έτους 2020 από τα έσοδα της κληροδοσίας «Steve Stevens»  

(το έγγραφο με αριθμό 1143/14-7-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 
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ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

14. Σχετικά με το αίτημα για τη φιλοξενία των αλόγων της Ομάδας Πυρασφάλειας του Δήμου 

Θεσσαλονίκης 

(το με αριθμ. πρωτ. 864/29-6-2020 - αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 28853/3-7-2020 - έγγραφο της Επίλεκτης Ομάδας 

Ειδικών Αποστολών Δήμου Θεσσαλονίκης με το συνημμένο του) 

 

 

 

 
 

                                                      Θεσσαλονίκη, 20-7-2020 

Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 
 
 

   Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 


