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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 83 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 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 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

 

Α.2. Εκδρομές 
 

2. Τροποποίηση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (αριθμ. 1434/25-9-

2020/συνεδρίαση 81-24.9.2020)  σχετικά με τη Διενέργεια εκπαιδευτικών εκδρομών-ασκήσεων 

υπαίθρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., κατόπιν εκ 

νέου προγραμματισμού του αιτήματος των υποχρεωτικών ασκήσεων από το ως άνω Τμήμα 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 2380/28-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

3. 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 παράταση προθεσμίας για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

υποψήφιου ανάδοχου οικονομικού φορέα, για τα είδη με α/α Ε17, Ι44, Ι50, Ι52, Ι53, Ι54, Ι55 

και Ι56 του ως άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1848/22-9-2020  του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/15-9-2020 της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 
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4. Πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας που αφορά την έγκριση: α) της 

προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 511/2020 για την εκμίσθωση αγροτικού 

ακινήτου, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. στην περιοχή Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας (δωρεά Σαράντη 

Αρνάκη, με παραχώρηση της χρήσης στο Τμήμα Γεωπονίας) και β) των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 511/2020. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1675/21-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη τη διακήρυξη με αριθμό 

511/2020). 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Επαναληπτικού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 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 αποσφράγιση και έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της υποψηφίας αναδόχου εταιρείας, καθώς και σε πρόταση 

απόρριψης της προσφοράς της υποψηφίας αναδόχου εταιρείας «ΠΕΡΚΑΣ ΑΕ και τη συνέχιση 

του ως άνω διαγωνισμού με την εταιρεία η οποία κατέθεσε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 2186/25-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3ης 

συνεδρίασης/15-9-2020 -επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 17-9-2020 - της Επιτροπής  Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας αριθμ. 467/2019 για την «Προμήθεια Βιβλίων, για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €110.214,91 

- συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά: α) στην παράταση του χρόνου παράδοσης 

μέρους των ειδών της σύμβασης αριθμ. 467.2/2020 και β) στην αποδέσμευση/αντικατάσταση 

της υφιστάμενης Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης, με νέα Εγγυητική η οποία αναλογεί στην αξία 

των υπολειπόμενων προς παράδοση ειδών του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 2185/25-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό/23-9-2020 της 

Επιτροπής  Παραλαβής του διαγωνισμού) 

 
7. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την υπογραφή συμπληρωματικής 

σύμβασης διάρκειας ενός (1) μηνός, της αρχικής σύμβασης και της τροποποίησης αυτής με 

αριθμ. 406/2018, για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης- Λειτουργικής Υποστήριξης των 

ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.  

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 2381/28-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 
 
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

8. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής (Π.Ο.Π) του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο Μετεωροσκοπείο, 

στο εργαστήριο Δενδροκομίας, στο εργαστήριο Οργανικής Χημείας και στο δώμα του 
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αμφιθεάτρου του Μανδαλιδείου», Ανάδοχος: Εταιρεία ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε., Συνολική συμβατική 

δαπάνη: €81.559,81 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.- 

[Αρ. Σύμβασης: 13416/2018] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 2270/25-9-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

9. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

Παραλαβής (Π.Π.Π) του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων στον 

Ισόγειο χώρο του κτιρίου Αμφιθεάτρων της Ιατρικής Σχολής», Ανάδοχος: ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & 

ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «LA ΔΟΜΙΚΗ», Συμβατική δαπάνη: €34.266,78  (με ΦΠΑ)   

[Αρ. Σύμβασης:  31703/13-02-2019] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 2271/25-9-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 
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) 

 

Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 

11. 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. 1937/23-9-2020 του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) 

 

ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

12. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη) για ορισμό Διαχειριστή 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 2202/25-9-2020 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών - Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη - με τα συνημμένα του) 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 29-9-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 
 
 


