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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 77 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου δέκατου της αριθμ. 115744/Ζ1/04-09-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3707/τ.Β’/04-09-2020) 

«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 κατά τη λειτουργία τους» και της αριθμ. 429/12-03-2020 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-03-2020), όπως ισχύει. 

 

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 

 

3. Έγκριση της 7ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2020 

(το αριθμ. πρωτ.  682/7-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

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

2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 462/3-9-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 2-9-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

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

Αύγουστο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 465/3-9-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από  2-9-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 
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6. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ΑΠΘ» για τον μήνα Αύγουστο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 491/4-9-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 2-9-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

7. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του είδους 1 «Δώδεκα (12) καμερών 

εγγράφων» της σύμβασης με αριθμό 28026/2020, που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και 

λογισμικού για την υποστήριξη έκτακτων αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις 

ανάγκες του Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ, συνολικού προϋπολογισμού €4.700,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 456/3-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, επαναληπτικού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού αριθ. 493/2020, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού 

Εργαστηρίου Ανάπτυξης-Εκτροφής Ζωικών Πρότυπων και Βιοιατρικής Έρευνας του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», (για τα είδη με α/α 5, 7, 8, 10 και 11 του 

διαγωνισμού αριθμ. 402/2019, τα οποία απέβησαν άγονα), συνολικού προϋπολογισμού € 

92.062,002 - 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. 528/4-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/24-7-2020 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 27, 29 & 31-7-2020 - και της 2ης συνεδρίασης/2-

9-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

9. Έγκριση αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Κ.Η.Σ.Κ. και κατακύρωση της 

σύμβασης απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες 

ωρίμανσης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» για την κατηγορία (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών 

Έργων 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €24.567,76 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό 209/2-9-2020 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης, με συνημμένο το από 24-8-2020 πρακτικό  ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Κ.Η.Σ.Κ.) 

 

10. Έγκριση αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Κ.Η.Σ.Κ. και κατακύρωση της 

σύμβασης απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες 

ωρίμανσης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» για την κατηγορία (09) Μελέτες Μηχανολογικές-

Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €24.567,76 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό 207/2-9-2020 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης, με συνημμένο το από 24-8-2020 πρακτικό  ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Κ.Η.Σ.Κ.) 

 

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. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

14.  Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

14.1.  επιλογή πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως υποτρόφου από τα 

έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 1208/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

14.2.  επιλογή πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ως υποτρόφου από τα 

έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

(το έγγραφο με αριθμό 1210/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

14.3.  χορήγηση κατόπιν επιλογής υποτροφίας σε υποψηφίους από τη Θεσσαλονίκη από τα 

έσοδα του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 1212/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

14.4. χορήγηση κατόπιν επιλογής υποτροφίας σε υποψηφίους από την Έδεσσα από τα  

έσοδα του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020   

(το έγγραφο με αριθμό 1211/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

14.5. έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από το 

κληροδότημα Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

(το έγγραφο με αριθμό 1213/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 
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14.6. επιλογή ενός πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως υποτρόφου   

από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαζαρίδη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020   

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

 

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

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

έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 525/4-9-2020 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) 

 

 

Θεσσαλονίκη, 8-9-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

 
  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


