
1 
126_ΗΔ                                                                                                                            
 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 126 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί 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. 20651/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1308/τ.Β’/03-04-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 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. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

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

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 6-4-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 6-4-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

«Συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για τη χρονική περίοδο από 01-03-2021 έως 14-03-2021. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18441/5-4-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 2-4-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 
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4. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για τη χρονική περίοδο από 15-03-2021 έως 31-03-2021. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18439/5-4-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 2-4-2021 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 Μάρτιο 

2021. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18431/5-4-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 2-4-2021 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    

Μάρτιο 2021 . 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18436/5-4-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 2-4-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας αριθ. 184/2020 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη 

Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ) και των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) του 

Α.Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού €55.300,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.-, που 

αφορά στην κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού.  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 5-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 18139/2-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/2-4-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας αριθ. 185/2020 για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ για τις ανάγκες 

των Σχολών του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €28.741,09 - συμπεριλαμβανομένου 

του  Φ.Π.Α.-, που αφορά στην 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 5-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 18467/5-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/26-1-2021 και 5-4-2021 της συνέχειας αυτής της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού.  

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθ. 520/2020 Διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της Σχολής Θετικών 

Επιστημών», συνολικού προϋπολογισμού €29.042,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, 
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που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 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  6-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 18804/6-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/12-2-2021 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 15, 19/2 και 8/3/2021 - και της 2ης συνεδρίασης/23-

3-2021 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, 

για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Ενίσχυσης 

Φέροντος Οργανισμού και Αναβάθμισης Κτιρίου Διοίκησης Α.Π.Θ.» με αριθμό διακήρυξης 

28Μ/2020, συνολικού προϋπολογισμού €842.069,14 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-, 

που αφορά στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

α) το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 8485/14-12-2020 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 1ο 

πρακτικό της συνεδρίασης/25-11-2020 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 2 & 8-12-2020 της Επιτροπής 

Διενέργειας του διαγωνισμού και 

β) εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (Υπηρεσιακό Σημείωμα με 

ημερομηνία 13-01-2021) 

                                   

11. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την όχληση για αποζημίωση λόγω 

υπερημερίας του κυρίου του έργου και επί του αιτήματος αποζημίωσης λόγω διάλυσης 

εργολαβίας, με αρ. γεν. πρωτ. 3083/21.01.2021 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε., αναδόχου του 

έργου «Ολοκλήρωση Α΄ Φάσης Κτιρίου Φυτικής Παραγωγής στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.» 

[Αριθμός σύμβασης: 8/11, Χρηματοδότηση : Κ.Α.Ε. 2001ΣΕ04600018 του Π.Δ.Ε., Ανάδοχος : 

ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε., Αρχική Σύμβαση : 4.214.074,58 €]. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17978/2-4-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

12. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής Παραλαβής (Π.Π.Π.) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑμεΑ 

στο κτίριο Αμφιθεάτρων της Ιατρικής Σχολής» [Προϋπολογισμός: 74.291,35 €, Αριθμός 

σύμβασης: 33408/17-07-2019, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ2014ΣΕ54600021 του ΠΔΕ, 

Ανάδοχος: ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε), 

Συμβατική Δαπάνη: 69.067,26 € (με ΦΠΑ)]. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17784/2-4-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 
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13. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής (Π.Ο.Π.) του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων στον 

Ισόγειο χώρο του κτιρίου Αμφιθεάτρων της Ιατρικής Σχολής» [Αρ. Σύμβασης:  31703/13-02-

2019, Ανάδοχος : ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε., « LA ΔΟΜΙΚΗ», Συμβατική δαπάνη:  34.266,78 

€ (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: Κ.Ε. 93582  INTERREG Ελλάς – Βουλγαρίας]. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17808/2-4-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 
14. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής (Π.Ο.Π.) του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδικού δικτύου στο 

campus της Θέρμης και εντός της Πανεπιστημιούπολης» [Αρ. Σύμβασης:  24578/2019,  

Ανάδοχος: ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Συμβατική δαπάνη: 77.395,98 

€ (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε.2014ΣΕ54600020 του Π.Δ.Ε.] 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17810/2-4-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

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

Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) της Αρχικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: 

«Στεγανοποίηση τμήματος του δώματος του κτιρίου της Πινακοθήκης του Πανεπιστημίου 

(Τελλόγλειο)» [Αρ. Σύμβασης : 3608/12-10-2020, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2020ΣΕ54600043 του 

ΠΔΕ (παλαιός ΚAΕ 2014ΣΕ54600062), Ανάδοχος: ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ, Αρχική Σύμβαση: 

29.741,41 €, 1ος Α.Π.Ε.: 23.706,67 € προτεινόμενος]. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17813/2-4-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

16. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση μελέτης και τευχών 

δημοπράτησης για τη δημοπράτηση του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδικού δικτύου 

στις εγκαταστάσεις των Κλινικών της Κτηνιατρικής Σχολής», συνολικού προϋπολογισμού 

50.400,56 €. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17980/2-4-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

17. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης 

Πυροπροστασίας Κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ.» [Αριθμός σύμβασης: 14Μ/2018, Χρηματοδότηση: 

ΠΔΕ 2018ΣΜ54600012, Ανάδοχος: Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1) ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3) ΜΑΡΘΑ ΧΑΛΚΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4) 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. «ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», Αρχική 

Σύμβαση: 23.371,53 € (με ΦΠΑ), Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: εννέα (9) μήνες]. 
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 17835/2-4-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

19. 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 

20. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

20.1. Εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κων/νου Λαζαρίδη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 5-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 17611/1-4-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

 

20.2. Τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου, ως προς την επωνυμία του μισθωτή, ακινήτου 

ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Στυλιανού Σαμαρά».  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 5-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 17631/1-4-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

 

20.3. Έγκριση απολογισμών οικον. έτους 2020 κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών 

του Α.Π.Θ. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 5-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 17780/2-4-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

 

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

21. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού 

[Το έγγραφο με αριθμό 18367/5-4-2021 του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη, 

Καθηγητή Τμήματος Χημείας με συνημμένη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 30-3-2021)] 

  

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

22. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 
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(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 5-4-2021) με 

τα συνημμένα της 

(β) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

(γ) συνημμένη κατάσταση 

 

 

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη,  7-4-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 
 

 
   Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


