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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 129 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη, 27 Απριλίου 2021 και ώρα 9:30 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. 26380/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ  

1682/τ.Β’/24-04-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

από τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 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 Δευτέρα, 26 

Απριλίου 2021, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του 

Ν.2690/1999) για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-4-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

2. Έγκριση της 3ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021. 

(το αριθμ. πρωτ. 22066/21-4-2021 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

3. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-4-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθ. 510/2020 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 
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των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για τα τμήματα με α/α 4 

και 6 του διαγωνισμού αριθμ. 464/2019 τα οποία κηρύχθηκαν άγονα), συνολικού 

προϋπολογισμού €65.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  την αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των 

εταιρειών  που υπέβαλλαν προσφορά για τα δύο (2) Τμήματα, 4 και 6 του ως άνω 

διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 18803/6-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/26-3-2021 και της 2ης συνεδρίασης/2-4-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού. 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθ. 498/2020 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού 

του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €4.247.500,00 - συμπεριλαμβανομένου του  

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

συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν 

προσφορά στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 21198/19-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/5-2-2021 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 10, 15, 19/2 και 12, 17/3/2021 - και 2-4-2021 της 

συνέχειας αυτής και της 2ης συνεδρίασης/9-4-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού. 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 500/2020 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τις «Προμήθειες για την Ενίσχυση των 

Δυνατοτήτων των Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών του Α.Π.Θ. για την Έρευνα και την 

Εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού €1.092.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  

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

συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν 

προσφορά στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 21199/19-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/5-2-2021 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 10, 15, 19/2 και 12, 17/3/2021 - και της 2ης 

συνεδρίασης/9-4-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 491/2021 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη «Συντήρηση και επισκευή 

Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων, Συστημάτων, Δικτύων και Πυροσβεστήρων του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €440.437,92 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, που αφορά 
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στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 21219/19-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/22-3-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 523/2021 τακτικού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Τακτική συντήρηση και λειτουργία 

των εγκαταστάσεων θέρμανσης του Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού 

προϋπολογισμού €138.446,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 21708/20-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/22-3-2021 και 19-4-2021 της συνέχειας αυτής της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού. 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 

526/2021  για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 

Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών που αφορά: α) στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε στον διαγωνισμό και 

β) στην κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού.  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 21617/20-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα το από 23-3-

2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών - έκθεσης καταλληλόλητας και το από 13-4-2021 πρακτικό κατακύρωσης 

της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 

  

10. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €56.370,30 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 508/2021 και γ) Της 

Προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού 

ενοποιημένων βιβλιοθηκών της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Πολυτεχνικής Σχολής του 

ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €56.370,30 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α -. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-4-2021) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22472/22-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 508/2021 

 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

11. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«Αποκατάσταση ράμπας ΑμεΑ και αναμόρφωση αύλειου χώρου του κτιρίου Ιατρικής του 

Α.Π.Θ.» με αριθμό διακήρυξης 35Σ/2020, συνολικού προϋπολογισμού €57.500,00 -
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης 

και στην οριστική κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

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

ημερομηνία 12-4-2021). 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 20075/12-4-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το  

πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης/5-4-2021 - επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 6-4-2021-  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 

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 

ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

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

ημερομηνία 21-4-2021)  

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 22111/21-4-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 2ο 

πρακτικό της συνεδρίασης/21-4-2021 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού   

 

13. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, 

Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. (ΤΣ)», [Αρ. Σύμβασης 1191/12 & 20-09-2019, 

Χρηματοδότηση: 2017ΣΕ27510012 (ΟΠΣ 5001634), Ανάδοχος: «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», Αρχική Σύμβαση: 428.813,23€ (με ΦΠΑ), Διάρκεια 

αρχικής Σύμβασης: οκτώ (8) μήνες]. 

(Tα έγγραφα με αριθμό εισερχ. πρωτ. Α.Π.Θ. 17830/2-4-2021 και 22113/21-4-2021 του Τμήματος Γραμματείας 

Τεχνικού Συμβουλίου, με τα συνημμένα τους) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

15. 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 

16. Πρόταση του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 
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16.1. Εκμίσθωση του διαμερίσματος στην οδό Καρόλου Ντηλ 20 – Θεσ/νίκη, ιδιοκτησίας 25% 

του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-4-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 17609/1-4-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

17. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

18. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-4-2021) με 

τα συνημμένα της 

(β) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

(γ) συνημμένη κατάσταση 

 

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Θεσσαλονίκη,  26-4-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 
 

 
   Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


