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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 108 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 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 Δευτέρα, 28 

Δεκεμβρίου 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 της 14ης τροποποίησης εξόδων (εσωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020. 

(το αριθμ. πρωτ.  9410/28-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

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

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

 

3. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2020. 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

«Συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για τον μήνα  Δεκέμβριο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 9349/28-12-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 28-12-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

«Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για τον μήνα 

Δεκέμβριο  2020. 
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 9348/28-12-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 28-12-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

«Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για τον μήνα 

Δεκέμβριο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 9347/28-12-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 28-12-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

7. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού 29.042,00€ – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 520/2020 και γ) Της 

Προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 29.042,00€ - 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α -. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 8557/15-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 520/2020) 

 

8. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με παράταση κατά τρεις (3) μήνες του 

συμβατικού χρόνου της σύμβασης, αριθμ. 405/2018, και της τροποποίησης αυτής για την 

«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.». 

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 9299/24-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του) 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αριθμ. 

469/2019, για την «Προμήθεια Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου για τις ανάγκες του Τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

580.000,00€ - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, που αφορά στην παράταση του χρόνου 

παράδοσης των ειδών της σύμβασης, αρ. 469/2020, του ως άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 9353/28-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 24-12-

2020 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού) 

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, αριθμ. 496/2020, για την «Παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων, 

εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, συνολικού 

προϋπολογισμού 5.110.875,76€ - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -,  που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας IPIROTIKI Facility 

Services AE, μοναδικής εταιρείας, που συνεχίζει στον ως άνω διαγωνισμό. 

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 9351/28-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

3ης συνεδρίασης/23-12-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 
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11. Έγκριση προκήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού, αριθμ. 524/2020, για τη μίσθωση 

ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου, για την κάλυψη των αναγκών της πανεπιστημιακής 

ανασκαφής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ., 

στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. 

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 9350/28-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 524/2020) 

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής της σύμβασης, αριθμ. 404/2019, του διεθνούς, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αριθμ. διακήρυξης 404/2017, για την «Παροχή υπηρεσιών 

Καθαριότητας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» διάρκειας δύο 

(2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 7.193.049,54€ - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, 

που αφορά στην πρόταση αποδέσμευσης ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

την οποία έχει καταθέσει ο ανάδοχος στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 9370/28-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη την από 28-12-

2020 εισήγηση  της Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

13. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων ισογείου κτηρίου 

Βιολογίας για τις ανάγκες της Σ.Θ.Ε.», με αριθμό διακήρυξης: 31/2020, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.320.600,00€  - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - που αφορά στην 

ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) του ως άνω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 9302/24-12-2020 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το από 22-

12-2020 πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού) 

 

14. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά την έγκριση παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του 

Επιστημονικού, Πολιτιστικού, 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. 9319/24-12-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

15. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων 

Εργασιών (1ου Α.Π.Ε./Α.Σ. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο «Ανέγερση Κλειστού 

Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ», εργολαβίας «Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΜΕΚ Ο.Ε.)» (Αρ. Σύμβασης 11333/02-12-2019) 

Αρχική Σύμβαση: 909.460,32€ (με Φ.Π.Α.) , 1ος Α.Π.Ε.: 895.440,78 € (προτεινόμενος). 
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. Α.Π.Θ. 9321/24-12-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

17.  Πρόταση του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

17.1. προσφορές συστημικών τραπεζών για τη διαχείριση των λογαριασμών όψεως των 

κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμό 422/28-12-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

ΣΤ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

18. 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. ΛΟΙΠΑ 

19. Τροποποίηση του υπ. αριθμ. 43/4-12-2020 εγγράφου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια 

Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) σχετικά με την αναδιάρθρωση εγκεκριμένων προγραμμάτων 

επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. 

(το με αριθμ. πρωτ. 45/21-12-2020 – αρ. πρωτ. εισερχ. 9031/22-12-2020 – έγγραφο  του Κέντρου Επιμόρφωσης 

και Δια Βίου Μάθησης) 

 

 

Θεσσαλονίκη, 28-12-2020 

 

Θεσσαλονίκη, ..-12-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


