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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 120 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Παρασκευή, 19 Μαρτίου 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. 

1Α αε) και 1Β σημ.2 και 9 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

996/τ.Β’/13-03-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

από την Tρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 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 Πέμπτη, 18 

Μαρτίου 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 17-3-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

«Συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για τον μήνα  Φεβρουάριο 2021. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12563/12-3-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 5-3-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 
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3. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Φεβρουάριο  2021. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12566/12-3-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 5-3-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

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

Φεβρουάριο 2021. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 12567/12-3-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 5-3-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Σύμβασης με αριθμό 

176.Δ/2020 του με αριθμό 176/2020 επαναληπτικού Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 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 σε αίτημα χορήγησης παράτασης του 

χρόνου παράδοσης του είδους 4 της ως άνω σύμβασης. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 17-3-2021)  

(β) το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 12999/16-3-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 16-2-

2021 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Σύμβασης 

 

6. Έγκριση: α) Προκήρυξης τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 528/2021, για τη 

μίσθωση  ακινήτου  για  την  κάλυψη  των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. και β) των όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 528/2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 17-3-2021)  

(β) το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 13018/16-3-2021 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 528/2021 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης με αριθμό 

485.7/2021, «Φορητός σταθμός εργασίας», του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας, με αριθμό 485/2020, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και 

ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού - συμπεριλαμβανομένου €305.713,00 με Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

αντικατάσταση του αρχικώς προσφερόμενου εξοπλισμού της εν  λόγω σύμβασης. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 19-2-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 9706/19-2-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

συνεδρίασης αντικατάστασης ειδών της σύμβασης/18-2-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

σύμβασης 
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8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας αριθ. 180/2020, για  την «Προμήθεια  και  εκτύπωση  μεμβρανών  

πτυχίων,  μεταπτυχιακών  και διδακτορικών  διπλωμάτων  για  τις  ανάγκες  των  Τμημάτων  

του  Α.Π.Θ.»,  συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 - συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. - 

που αφορά στην κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 19-2-2021)  

(β) το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 9002/17-2-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

2ης συνεδρίασης/17-2-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 507/2020 για την «Προμήθεια Βιβλιογραφικών 

Βάσεων Δεδομένων και Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών για  τις  

ανάγκες  των  Βιβλιοθηκών  του  ΑΠΘ,  για  το  έτος  2021», συνολικού προϋπολογισμού 

€450.000,00- συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην επαναπροκήρυξη των 

άγονων τμημάτων του διαγωνισμού με α/α: 6, 90, 126 και 150. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 17-3-2021)  

(β) το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 13576/17-3-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3ης 

συνεδρίασης/26-1-2021 της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

10. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, 

του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση  δωμάτων  και  κτιρίων  του  Α.Π.Θ.», με αριθμό διακήρυξης 

34/2020, συνολικού προϋπολογισμού €1.540.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, 

που αφορά την ανάδειξη μειοδότη (προσωρινού αναδόχου) της σύμβασης του ως άνω έργου. 

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

ημερομηνία 18-2-2021)  

(β) το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 9479/18-2-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 

πρακτικό της συνεδρίασης/12-2-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού  

 

11. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, 

του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δώματος Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.», με αριθμό διακήρυξης 

21/2019, συνολικού προϋπολογισμού €358.360,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που 

αφορά την ανάδειξη μειοδότη (προσωρινού αναδόχου) της σύμβασης του ως άνω έργου. 

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

ημερομηνία 18-2-2021)  

(β) το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 9583/18-2-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 1ο 

πρακτικό της συνεδρίασης/15-2-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού  

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την 

επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής 

και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση των κτιρίων 10, 11 και 14 της 
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Επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.» με αριθμό διακήρυξης 33Μ/2020, συνολικού 

προϋπολογισμού €177.224,15 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών και στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

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

ημερομηνία 17-3-2021)  

(β) το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 13757/17-3-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 1ο 

πρακτικό της συνεδρίασης/11-3-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού  

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

13. 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)] 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων. 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

15. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

15.1. Έγκριση της ανακοίνωσης εκμίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το 

κληροδότημα «Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 17-3-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 13549/17-3-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

15.2. Χορήγηση χρηματικού βραβείου από τη Δωρεά «στη μνήμη του αείμνηστου Χρήστου 

Ζιωγάνα, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 19-2-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 9642/19-2-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

16. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού 

[Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-2-2021)] 

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

17. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 16-3-2021) με 

τα συνημμένα της 

(β) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

(γ) συνημμένη κατάσταση 
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Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

Θεσσαλονίκη,  18-3-2021 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
   Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


