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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 98 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη 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. 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα Τετάρτη, 25 

Νοεμβρίου 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. 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

2. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €60.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 183/2020 και γ) Της 

Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 183/2020 για την: 

«Ασφάλιση κινητών – ακινήτων – Η/Υ και οργάνων του Α.Π.Θ. διάρκειας 2 (δύο) ετών», 

συνολικού προϋπολογισμού €60.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5450/30-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 183/2020) 

 

3. Πρόταση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 472/2019 για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, laptop, scanner, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και προβολικών συστημάτων 

για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €600.000,00 – συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. –, που αφορά σε παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών του Τμήματος με 
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α/α: 9  «Προβολικά τυπικής αίθουσας διδασκαλίας» της σύμβασης αριθ. 472.9/2020  του ως 

άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 7065/24-11-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 464/2019, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού για την Ενίσχυση της ΄Ερευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 

των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για τα τμήματα με α/α 17, 

21, 29, 30, 40, 45, 64 και 68 του διαγωνισμού με αριθμό 411/2018, τα οποία κηρύχθηκαν 

άγονα), συνολικού προϋπολογισμού €817.907,72 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, που 

αφορά στην απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας TARGET ANALYSIS ΑΕ, για το Τμήμα 5: 

«Συσκευή μέτρησης μύζησης εδαφικών δοκιμών» και στην συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού.  

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.5614/2-11-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του)   

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 495/2020 για την «Συντήρηση-Λειτουργική 

Υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του 

ΑΠΘ”, διάρκειας δύο (2) ετών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους», προϋπολογισμού 

των δύο ετών €2.032.624,47 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, που αφορά σε 

συμμόρφωση στην υπ’ αριθμ. 1126/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, κατόπιν της έκδοσης της υπ΄ 

αριθμ. 156/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, επί του ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των εταιρειών του ως άνω 

διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.7004/23-11-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του)   

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Δ. ΛΟΙΠΑ 

8. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια 

Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. 

(το με αριθμ. πρωτ. 42/23-11-2020 – αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 7038/24-11-2020 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης 

και Δια Βίου Μάθησης) 
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Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

9.  Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

9.1. αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων του κληροδοτήματος «Αν. 

Αναστασιάδη».  

(το έγγραφο με αριθμό 288/19-11-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

9.2. διακοπή χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα» 

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

(το έγγραφο με αριθμό 286/19-11-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

9.3. παράταση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου 

Λαζαρίδη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

(το έγγραφο με αριθμό 287/19-11-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

9.4. αναπομπή προς επανεξέταση υποψηφιότητας για τη χορήγηση υποτροφίας από τα έσοδα 

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

(το έγγραφο με αριθμό 289/19-11-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

9.5. εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος, στην οικοδομή επί της οδού Ολυμπίου Διαμαντή 

20 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Λαζαρίδη». 

(το έγγραφο με αριθμό 291/19-11-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

9.6. ανάδειξη αναδόχου για την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας σε ακίνητο 

ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Θωμά Παπαμιχαηλίδη». 

(το έγγραφο με αριθμό 292/19-11-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

9.7. έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ενός ισογείου καταστήματος, 

στην οικοδομή της οδού Αγίας Σοφίας 4 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το 

κληροδότημα «Κωνσταντίνου Λαζαρίδη». 

(το έγγραφο με αριθμό 293/19-11-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

9.8. έγκριση δαπάνης για την υδραυλική βλάβη σε διαμέρισμα, στην οδό Αλεξάνδρου Σβώλου 

27 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Αγαθόνικου 

Αγαθονικόπουλου». 

(το έγγραφο με αριθμό 290/19-11-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 
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9.9. υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 ακινήτου, στην οικοδομή της οδού Εθνικής 

Αμύνης 34 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου 

Κατσέα». 

(το έγγραφο με αριθμό 294/19-11-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

9.10. αξιοποίηση ακινήτου με μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής ιδιοκτησίας του 

Α.Π.Θ. από το Μανδαλίδειο Κληροδότημα. 

(το έγγραφο με αριθμό 285/18-11-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

10. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

(β) συνημμένη κατάσταση 

 

Ζ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

11. Πρόταση του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών σχετικά με: α) τις μετατάξεις 

διδακτικού προσωπικού στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και β) τη διάθεση χώρου 

για τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών.  

(το με αριθμ. πρωτ. 6/23-10-2020 – αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 5245/27-10-2020 - έγγραφο του Κέντρου Διδασκαλίας 

Ξένων Γλωσσών) 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 25-11-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

 
  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


