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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 87 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 15 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», της παρ. 13 του άρθρου 14 του 

ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) και της αριθμ. 429/12-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-

03-2020), όπως ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

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

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

2. Έγκριση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με 

οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός 

διακήρυξης 498/2020) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση 

υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €4.247.500,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 3326/7-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

3. Έγκριση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με 

οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός 

διακήρυξης 500/2020) για τις «Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών 

υπολογιστικών υποδομών του Α.Π.Θ. για την έρευνα και την εκπαίδευση», συνολικού 

προϋπολογισμού €1.092.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -. 

 (το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 3442/8-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής του Τμήματος 6 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 435/2019, για την «Βελτίωση Υπηρεσιών και 

Εφαρμογών των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €740.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά 
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στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών του Τμήματος 6 «Λογισμικό 

ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ροών εργασίας» του ως άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 3666/12-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

αριθμ. 501/2020, για την «Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διενέργεια των εκπαιδευτικών 

ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών», συνολικού 

προϋπολογισμού €360.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ -, που αφορά στην αξιολόγηση 

και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 3656/12-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/31-7-2020 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 24, 26 και 31-8-2020 - και της 2ης συνεδρίασης/11-

9-2020 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 14, 17, 22 και 28-9-2020 - της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)   

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 505/2020, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Συστήματος Χειρουργικού Μικροσκοπίου Κατάλληλου για Γναθοχειρουργική Αναρτημένο σε Βάση 

Δαπέδου Βαρέως Τύπου με Ηλεκτρικά Φρένα σε Όλες του τις Αρθρώσεις», συνολικού 

προϋπολογισμού €166.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά  στην αξιολόγηση 

και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς και στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς  

της εταιρείας που συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 3657/12-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/2-10-2020 και της 2ης συνεδρίασης/9-10-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού)   

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τα 

άγονα είδη των Αντιδραστηρίων με αριθμό 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 30, 33, 57, 61, 62, 63, 67, 74, 

75, 76, 85, 86, 101, 105, 110, 111, 112 και 115, και των Αναλωσίμων 3 και 5 του συνοπτικού 

επαναληπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 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 στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στην ως άνω 

διαγωνιστική διαδικασία. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 3658/12-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/29-9-2020 και της συνέχειας αυτής/12-10-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης)   

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

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

έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, 
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Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. (ΤΣ)», εργολαβίας «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (Αρ. Σύμβασης: 1191/12 & 20-09-2019). 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. Α.Π.Θ. 3606/12-10-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

 

Θεσσαλονίκη, 13-10-2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


