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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 72 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 29 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 Δευτέρα, 27 

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 

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2020 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για τον μήνα Ιούλιο 

2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31094/24-7-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από 24-7-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για τον μήνα 

Ιούλιο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31095/24-7-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από  24-7-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ΑΠΘ» για τον μήνα Ιούλιο 2020. 
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31093/24-7-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο 

το από 24-7-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, επαναληπτικού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 490/2020, για την «Προμήθεια και 

τοποθέτηση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού €328.104,00 - 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. 31009/23-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/17-7-2020 και της 2ης συνεδρίασης/21-7-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού)     

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 499/2020, για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων 

βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €162.685,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά  

στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών των εταιρειών του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 31010/23-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/10-7-2020 και 16-7-2020 -συνέχειας αυτής- της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού)     

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

8. 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: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Hellenic Universities 1)», εργολαβίας «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ 

Α.Ε.)», (Αρχική Σύμβαση: €3.510.758,74 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 1ος Α.Π.Ε.: 

€3.510.758,74 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.- προτεινόμενος, Αριθμός Σύμβασης: 

12028/05.12.2019) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 31178/24-07-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, 

με τα συνημμένα του) 

 

9. Έγκριση: α) της μελέτης όπως περιέχεται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης και 

των τευχών δημοπράτησης, β) της πίστωσης €24.567,76 για τη μελέτη με τίτλο: 

«Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου Φιλοσοφικής 
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Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 

€24.567,76 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και γ) της διαδικασίας ανάθεσης της ως άνω 

μελέτης με απευθείας ανάθεση μετά από κλήρωση, μέσω Κ.Η.Σ.Κ. (άρθρο 118 του ν. 

4412/16) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 31179/24-7-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

10. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του 

έργου: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο Σεισμολογικό Σταθμό του Α.Π.Θ.», εργολαβίας 

«Μιχαηλίδης Θεοχάρης» (Αρ. Σύμβασης: 12717/2019)  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 31177/24-7-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, 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.  Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

14. 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. 31106/24-7-2020 - ορθή ανακοινοποίηση με το αριθ. εισερχ. πρωτ. 

31188/27-7-2020 - του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) 

 

Θεσσαλονίκη, 27-7-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

 
  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


