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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 137 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου, στο Γραφείο του Πρύτανη (7ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης “Κ. 

Καραθεοδωρή”). 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 σημ.1 και 8 του 

άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/τ.Β’/05-06-2021) «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, 7 Iουνίου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Iουνίου 2021 και ώρα 6:00» και 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». 

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία  10-6-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-6-2021 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 τον μήνα Μάϊο 2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 32742/2-6-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 1-6-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

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

2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 32746/2-6-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 1-6-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 
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5. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Μάϊο 2021 . 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 32859/2-6-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 1-6-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

6. 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. -, σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν μοναδική 

προσφορά σε τμήματα του διαγωνισμού αλλά και σε τμήματα του διαγωνισμού με 

περισσότερους του ενός συμμετέχοντες, καθώς και εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά σε 

τμήματα του διαγωνισμού με περισσότερους του ενός συμμετέχοντες. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-6-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 32933/2-6-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 4ης 

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

της συνέχειας αυτής/18-5-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του Ν. 4412/2016 με αριθμό  Διακήρυξης 531/2021 για την 

παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του 

Α.Π.Θ.», διάρκειας δύο (2) μηνών και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόμη μήνα και 

συνολικού (ήτοι για τους τρεις μήνες) προϋπολογισμού €961.931,71  - συμπεριλαμβανομένου 

του  Φ.Π.Α. -, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν από τις 

συμμετέχουσες εταιρείες, στο πλαίσιο της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-6-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 35049/9-6-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/28-5-2021 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις 31-5-2021 και 2-6-2021 - και της 2ης συνεδρίασης/3-6-

2021 και 8-6-2021 της συνέχειας αυτής, της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της ως άνω διαδικασίας 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

8. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 

για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση 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. -, 

σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών 
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προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς και την 

προσωρινή κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

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

ημερομηνία  31-5-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 32222/31-5-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 2ο 

πρακτικό/24-5-2021 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού   

 

9. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (2ος Α.Π.Ε./ΑΣ) και του 2ου Πρωτοκόλλου 

Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) καθώς και την έγκριση 

Συμπληρωματικής Σύμβασης και του Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αυτής του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και 

Εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. (ΤΣ)»  

[Αρ. Σύμβασης: 1191/12-09-2019, Χρηματοδότηση: ΚΕ 2017ΣΕ27510012 του ΠΔΕ (ΟΠΣ 

5001634), Ανάδοχος: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (δ.τ. Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.), Αρχική Σύμβαση: €428.813,23 (με Φ.Π.Α.), 1ος 

Α.Π.Ε.: €428.813,23 (με Φ.Π.Α.), 2ος Α.Π.Ε.: €428.813,23 (με Φ.Π.Α.) προτεινόμενος, 

Συμπληρωματική Σύμβαση: €61.695,11 (με Φ.Π.Α.) προτεινόμενη]. 

(Τα έγγραφα με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24984/5-5-2021 και 34261/7-6-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού 

Συμβουλίου, με τα συνημμένα τους) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων. 

 

12. Σχετικά με αίτημα εξαίρεσης από μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και 

Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.  

(Το αριθμ. εισερχ.πρωτ. 32129/31-05-2021 έγγραφο του κ. Πέτρου Κοϊδη, καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής 

Α.Π.Θ.)  

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

13. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

[Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 2-6-2021)] 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

14. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 
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14.1. Προκήρυξη νέων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από τα έσοδα των 

κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ.                                                      

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-6-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 32211/31-5-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

14.2. Ορισμό τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη διενέργεια των γραπτών διαγωνισμών 

των κληροδοτημάτων «Χρήστου Βράκα» και «Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-6-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 32217/31-5-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

14.3. Επιλογή δέκα (10) προπτυχιακών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος «Γεωργίου Βάρκα» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-6-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 32427/1-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

14.4. Επιλογή ενός (1) σπουδαστή ΕΠΑ.Λ ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος 

«Κων/νου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-6-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 32638/1-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

14.5. Επιλογή τριών (3) μαθητών Γυμνασίου ως υποτρόφων από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 11-6-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 32684/1-6-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

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

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

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

(Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 31374/27-5-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το 

συνημμένο του) 

 

Η. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

16. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακά Σημειώματα με ημερομηνία 1-6-2021 

και 9-6-2021) με τα συνημμένα τους. 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 
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Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
 

Θεσσαλονίκη,  11-6-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
   Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


