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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 135 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  1 

σημ.1 και 8 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.  31950/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ  2141/τ.Β’/22-05-

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, 25 

Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 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 Τετάρτη, 26 

Μαΐου 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  25-5-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 
2. Έγκριση της πέμπτης (5ης) τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 

οικονομικού έτους 2021. 

(Το αριθμ. πρωτ. 30805/26-5-2021 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 
Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 185/2020 συνοπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 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 κατακύρωση του ως άνω  διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-5-2021)  
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(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 29715/21-5-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/17-5-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 510/2021 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 

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 

κατακύρωση του ως άνω  διαγωνισμού.  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 30222/24-5-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3ης 

συνεδρίασης/20-5-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 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. -, που αφορά στην κατακύρωση του ως άνω  διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 30217/24-5-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3ης 

συνεδρίασης/14-5-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

6. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 529/2021 διεθνούς  

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Τακτική συντήρηση και τεχνική 

υποστήριξη - επισκευή υποσταθμών μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και γενικών 

πινάκων χαμηλής τάσης των κτιρίων του Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού 

προϋπολογισμού €291.400,00  - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

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 25-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 29786/21-5-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/14-5-2021 και της 2ης συνεδρίασης/18-5-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 494/2020 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις ανάγκες των τμημάτων του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €6.795.751,00 - 

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

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 
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προσφορών και στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών, 

που υπέβαλαν μοναδική προσφορά για τα τμήματα με α/α 1-ΥΠ2, 2-ΥΠ3, 3-ΥΠ4, 6-ΥΠ7, 10-

ΥΠ11, 11-ΥΠ12, 13-ΥΠ14, 14-ΥΠ15, 18-ΥΠ19, 20-ΥΠ21, 21-ΥΠ22, 22-ΥΠ23, 23-ΥΠ24, 32-

ΥΠ33, 35-ΥΠ36, 40-ΥΠ41, 42-ΥΠ43, 44-ΥΠ45, 47-ΥΠ48, 48-ΥΠ49, 51-ΥΠ52, 53-ΥΠ54, 56-

ΥΠ57, 57-ΥΠ58, 62-ΥΠ63, 70-ΥΠ71, 71-ΥΠ72, 74-ΥΠ75, 88-ΥΠ89, 95-ΥΠ96, 103-ΥΠ104, 

108-ΥΠ109, 109-ΥΠ110 και 110-ΥΠ111 του ως άνω διαγωνισμού και που δε συμμετέχουν σε 

κανένα άλλο τμήμα του.  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 30088/24-5-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/19-2-2021, επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 21-2, 12,17, 22 και 29-3, 1, 6, και 8-4-2021 και της 

συνέχειας αυτής/22-4-2021, της 2ης συνεδρίασης/26-4-2021 και της συνέχειας αυτής/5-5-2021 και της 3ης 

συνεδρίασης/13-5-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

8. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με τη μονομερή παράταση της αριθμ. 

522/2021 σύμβασης, με ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη «Συντήρηση - 

λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών, εγκαταστάσεων και χώρων 

πρασίνου του Α.Π.Θ.», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από 15-6-2021, συνολικού 

κόστους της παράτασης των δύο (2) μηνών €159.059,47 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.- 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 30477/25-5-2021 του Τμήματος Προμηθειών  

 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

9. Πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

επαναληπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 490/2020 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 

αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€303.798,76 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην παράταση του χρόνου 

παράδοσης των ειδών της σύμβασης αρ. 490/2020 του ως άνω διαγωνισμού. 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 30106/24-5-2021 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων  της 

ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης/24-5-2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του διαγωνισμού) 

 

10. Πρόταση της Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«Ασφαλτόστρωση τμήματος οδικού δικτύου στις εγκαταστάσεις των Κλινικών της Κτηνιατρικής 

Σχολής», με  αριθμό Διακήρυξης: 36Σ/2021, Συνολικού προϋπολογισμού €50.400,56 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην ανάδειξη μειοδότη (προσωρινού 

αναδόχου) της σύμβασης του ως άνω έργου. 

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

ημερομηνία  25-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 30626/25-5-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 

πρακτικό/25-5-2021 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
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11. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση: α) της μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης συνολικού προϋπολογισμού €74.000,00 και β) της δημοπράτησης του έργου 

με τίτλο: «Επέκταση εργασιών έργου Γεωθερμίας κτιρίου Υδραυλικής Α.Π.Θ. - Κ.Ε. 93578» με 

συνοπτικό διαγωνισμό. 

(Τα έγγραφα με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29712/21-5-2021 και 29758/21-5-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού 

Συμβουλίου, με τα συνημμένα τους) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

13. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

13.1. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ενός διαμερίσματος (76,94 

τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 5,03 τ.μ.) ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Γεωργίου 

Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 19-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27483/14-5-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.2. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ενός διαμερίσματος (70,53 

τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 5,50 τ.μ.) ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Γεωργίου 

Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 19-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27484/14-5-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.3. Ορισμό Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής δικαιούχου για τη χορήγηση χρηματικού 

βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα». 

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

(β) Το έγγραφο με αριθμό 25330/6-5-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

14. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

15. Έγκριση αποφάσεων για τον ορισμό επιτροπών: α) παραλαβής και ελέγχου 

δικαιολογητικών και β) βαθμολόγησης έργων υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική 

προδιάθεση,  για συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο 
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α’ εξάμηνο σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Τμήματος Εικαστικών και 

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

(Οι με αριθμό εισερχ. πρωτ. 29266/20-5-2021 και 29269/20-5-2021  αποφάσεις της Επιτροπής Εισιτηρίων 

Εξετάσεων Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τις συνημμένες σε αυτές ονομαστικές 

καταστάσεις) 

 

16. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-5-2021) με 

τα συνημμένα της 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

17. Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Α.Π.Θ. ως προς την εγγραφή σε αυτό επιτυχόντος με την ειδική κατηγορία των 

Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων 

σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.                 

(α) Το με αριθμ. πρωτ.  308/23-11-2020  (αριθμ. εισερχ. πρωτ.  7031/24-11-2020) έγγραφο του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τα συνημμένα του 

(β)  Η με αριθμ. πρωτ. 7031/09-04-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 126/09-

04-2021) 

(γ) Το από 25-5-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. με τα 

συνημμένα του 

  

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
 

Θεσσαλονίκη,  26-5-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
   Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


