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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 131 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. 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. 28503/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ   

1872/τ.Β’/08-05-2021) «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, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 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. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία  10-5-2021 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 Απρίλιο 2021. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24754/5-5-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 29-4-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

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

2021. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24757/5-5-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 29-4-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 
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4. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Απρίλιο 2021 . 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24760/5-5-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 29-4-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

5. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με μονομερή παράταση κατά τέσσερις (4) 

μήνες του συμβατικού χρόνου της αριθμ. 513/2021 σύμβασης, με ανταγωνιστική διαδικασία 

διαπραγμάτευσης για τη «Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του 

Α.Π.Θ.»,  συνολικού κόστους παράτασης για τέσσερις (4) μήνες €1.032.305,47 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.-.   

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 24085/27-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών. 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθ. 514/2020 τακτικού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες 

των Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €68.849,38 - 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, που αφορά στην κατακύρωση του ως άνω 

διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 23810/27-4-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 3ης 

συνεδρίασης/13-4-2021 και 23-4-2021 της συνέχειας αυτής της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού. 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθ. 501/2020 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη Τουριστικού Γραφείου για τη διενέργεια 

εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €360.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τη σειρά κατάταξης των εταιρειών 

που συνεχίζουν στο ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 25106/6-5-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 4ης 

συνεδρίασης/27-4-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

8. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 2ου (Τακτοποιητικού) 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (2ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε./Α.Σ.) 

του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο Σεισμολογικό σταθμό του Α.Π.Θ.» 

[Αριθμός Σύμβασης: 12717/2019, Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 2014ΣΕ54600062 ΠΔΕ, Ανάδοχος: 
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ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Αρχική Σύμβαση: €81.137,28, 1ος Α.Π.Ε.: €69.734,19, 2ος 

(Τακτοποιητικός) Α.Π.Ε.: €72.287,46 προτεινόμενος]. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24986/5-5-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

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

Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Χρωματισμοί χώρων σε κτίρια 

του Α.Π.Θ.» [Αριθμός Σύμβασης: 32822/28-08-2020, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2020ΣΕ54600043 

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

€232.054,08, 1ος Α.Π.Ε.: €232.054,08 προτεινόμενος]. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24978/5-5-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

10. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 

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

υφιστάμενων χώρων υγιεινής σε κτίρια του Α.Π.Θ.» [Αριθμός Σύμβασης: 3229/01-10-2019, 

Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 2018ΣΕ54600062 του ΠΔΕ, Ανάδοχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε., Αρχική Σύμβαση: €313.803,79, 3ος Α.Π.Ε.: €261.714,54 

προτεινόμενος]. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24981/5-5-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

11. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

Παραλαβής (Π.Π.Π.) του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ. έτους 

2018» [Αριθμός Σύμβασης: 31192/26-07-2018, Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 2014ΣΕ54600062 του 

Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ, Συμβατική δαπάνη: €328.918,67 (με ΦΠΑ)]. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24982/5-5-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

12. Ορισμός Επιτροπής Εισιτήριων Εξετάσεων έτους 2021 - 2022 [Υ.Α. αριθμ. Φ. 

151/116946/Β6/2-11-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2438/2011), όπως ισχύει] του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 25903/10-5-2021 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.) 

 

13. Ορισμός Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις 

(καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%) στο πρώτο έτος σπουδών του 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., για 

το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 (Υ.Α. αριθμ. Φ.151/108930/Β6/11-07-2014, ΦΕΚ Β΄ 

2016/2014).  
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 25906/10-5-2021 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.) 

 

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. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Α.Π.Θ.)  

16. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Κέντρου 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.  

(το με αρ. πρωτ. εισερχ. 23928/27-4-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το 

συνημμένο του) 

 

ΣΤ. 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 10-5-2021) με 

τα συνημμένα της 

(β) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) συνημμένη κατάσταση 

 

Ζ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Θεσσαλονίκη,  11-5-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 
 

 
   Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


