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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 117 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη 

συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 

1 Α γα) και 1Β σημ.2 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 534/τ.Β’/10-

02-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την 

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6:00.», 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, 17 

Φεβρουαρίου 2021, 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 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 12-2-2021 του του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

2. Ανακοινοποίηση στο ορθό της Ανακεφαλαίωσης της 14ης τροποποίησης του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 8279/15-2-2021 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με το 

συνημμένο του) 

 

3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 8820/16-2-2021 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα 

συνημμένα του) 
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Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 521/2020 για την «Προμήθεια αδειών χρήσης 

λογισμικών Microsoft» συνολικού προϋπολογισμού €96.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. - που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-2-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 4482/27-01-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/8-1-2021  και 25-1-2021 της συνέχειας αυτής και της 2ης συνεδρίασης/26-1-2021 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 514/2020 για την «Προμήθεια βιβλίων, για τις 

ανάγκες των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού €68.849,38 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. - που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 5-2-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 5646/2-2-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/8-1-2021, της 2ης συνεδρίασης/21-1-2021 και 25-1-2021 της συνέχειας αυτής της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας αριθ. 183/2020 για την «Ανάδειξη αναδόχου ασφάλισης κινητών-

ακινήτων-Η/Υ και οργάνων του Α.Π.Θ., για διάρκεια δύο (2) ετών» συνολικού 

προϋπολογισμού 60.000,00€ - συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων -, που αφορά 

την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 15-2-2021)  

(β) το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 6766/5-2-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

2ης συνεδρίασης/5-2-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

7. Προσωρινή κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου  με τίτλο: «Αποκατάσταση 

ράμπας ΑμεΑ και αναμόρφωση αύλειου χώρου του κτιρίου Ιατρικής του Α.Π.Θ.» (αριθμός 

διακήρυξης: 35Σ/2020), συνολικού προϋπολογισμού €57.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (Υπηρεσιακό Σημείωμα με 

ημερομηνία 28-1-2021)  
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(β) το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 5147/29-1-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 

πρακτικό της συνεδρίασης/14-1-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού  

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

8. Ορισμός Επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη 

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

[Εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  (Υπηρεσιακά Σημειώματα)] 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

9. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

9.1. Επιστροφή χρημάτων υποτροφίας, πρώην υποτρόφου, κληροδοτήματος «Αναστασίου 

Μυσιρλόγλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-2-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 1593/14-1-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

9.2. Παράταση υποτροφίας κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Λαζαρίδη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 2-2-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 5672/2-2-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

9.3. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Χρήστου 

Βράκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 14-1-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 409/21-12-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

10. Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. 

(Το από 17-2-2021 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη, Καθηγητή  

Τμήματος Χημείας με τη σχετική εισήγηση) 

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

11. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακά Σημειώματα)  

(β) συνημμένη κατάσταση και 

(γ) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους  

 

Η. ΛΟΙΠΑ 

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

Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. σχετικά με: 
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12.1 το με αρ. πρωτ. εισερχ. 4355/26-1-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια 

Βίου Μάθησης με το συνημμένο του. 

 

12.2 το με αρ. πρωτ. εισερχ. 7233/9-2-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης με το συνημμένο του. 

 

13. Προϋπολογισμός Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 

οικονομικού Έτους 2021. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5394/1-2-2021 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 

Πανεπιστημιακών Δασών, με τα συνημμένα του) 

 

Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Θεσσαλονίκη,  17-2-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


