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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 74 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

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

Καραθεοδωρή”). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

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

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

 

Α.1. Εκδρομές 

2. Αίτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 32228/19-8-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού αριθ. 179/2020, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Ασφαλείας (Ιατρός 

Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. διάρκειας 

δεκαοκτώ (18) μηνών», συνολικού προϋπολογισμού €52.500,00 - συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. -, που αφορά στην κατακύρωση της Ομάδας Β΄ (Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας), άγονου 

Τμήματος του ως άνω Διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 31859/30-7-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό συνέχειας της 

2ης συνεδρίασης/30-7-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

4. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €40.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 180/2020 και γ) 

Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με αριθμό 180/2020 για την: «Προμήθεια και εκτύπωση 

μεμβρανών πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων για τις ανάγκες των 

Τμημάτων του ΑΠΘ» συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του  

Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 23345/5-5-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 
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5.  Κήρυξη ως άγονου του τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 502/2020 για 

τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Τμημάτων της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους όρους 

και προδιαγραφές και αριθμό διακήρυξης 509/2020. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 32427/21-8-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

6.  Πρόταση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής 

Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων & δικτύου 

ομβρίων στο Πανεπιστημιακό Campus στη Θέρμη», εργολαβίας «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αρχική Σύμβαση: €135.272,02- συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.-, 1ος Α.Π.Ε.: €135.272,02 προτεινόμενος 

[Αριθμός Σύμβασης: 22826/23-04-2020] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 31738/30-07-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

7.  Πρόταση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής 

Σύμβασης και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών  (1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις όψεις και 

αντικατάσταση του παλαιού καπναγωγού στο κτίριο του Αμφιθεάτρου του κτιριακού 

συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. επί της οδού Παρασκευοπούλου 32», 

εργολαβίας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (δ.τ. «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.»), Αρχική 

Σύμβαση: €29.162,56 (με ΦΠΑ), 1ος Α.Π.Ε.: €29.162,56 (με ΦΠΑ) προτεινόμενος 

[Αριθμός Σύμβασης: 26978/2020] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 31758/30-07-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

8. Πρόταση σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (Π.Ο.Π) του 

έργου με τίτλο: «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων σε κτίρια του Α.Π.Θ.», Ανάδοχος:  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (δ.τ. «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.»), Προϋπολογισμός Μελέτης:  

€151.451,00, Συμβατική Δαπάνη:  €42.406,28  

[Αρ. Σύμβασης: 13447/2018]       

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 31730/30-07-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

9.  Πρόταση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (Π.Π.Π) του έργου 

με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών 

Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας», Ανάδοχος: «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» 



 
 

3 
74_ΗΔ 

(δ.τ. «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»), Προϋπολογισμός Μελέτης: €631.000,00,                   

Συμβατική Δαπάνη: €290.612,55  (με ΦΠΑ) 

[Αριθμός σύμβασης: 4517/22-10-2018] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 31760/30-07-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

10. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του 

έργου: «Ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων υγιεινής σε κτίρια του Α.Π.Θ.», εργολαβίας 

«ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» 

[Αρ. Σύμβασης: 3229/01-10-2019] 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 31726/30-07-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με 

τα συνημμένα του) 

 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

11. Ορισμός επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών-έργων με τη 

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

12. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση έναντι 

ανακατασκευής ακινήτου του ΑΠΘ από το Μανδαλίδειο Κληροδότημα 

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 31942/31-7-2020 του  Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης κ. Χαράλαμπου Φείδα, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών) 

 

13.  Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

14.  Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

14.1. έγκριση προϋπολογισμών των κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών του Α.Π.Θ. 

για το οικονομικό έτος 2021 

(το έγγραφο με αριθμό 1209/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

14.2. έγκριση χορήγησης υποτροφίας σε υποψήφιο για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό 

από το κληροδότημα Αν. Αναστασιάδη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 1208/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

14.3. έγκριση χορήγησης υποτροφίας σε υποψήφιο για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 

από το κληροδότημα Αν. Αναστασιάδη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

(το έγγραφο με αριθμό 1210/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 
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14.4. έγκριση χορήγησης υποτροφίας σε υποψήφιους από τη Θεσσαλονίκη από το 

κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 1212/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

14.5. έγκριση χορήγησης υποτροφίας σε υποψήφιους από την Έδεσσα  από το κληροδότημα 

Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

(το έγγραφο με αριθμό 1211/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

14.6. έγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από το 

κληροδότημα Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

(το έγγραφο με αριθμό 1213/21-8-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

 

ΣΤ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

15.1  Μη έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. ως προς 

την εγγραφή σε αυτό εισαγομένου με την ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, 

τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων 

λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  

[α) Το με αριθμ. πρωτ.  257/29-10-2019 (αρ. ηλεκτρ. εισερχ. πρωτ. 6619/29-10-2019) έγγραφο του Τμήματος 

Πληροφορικής με τα συνημμένα του.  

β) Η με αριθμ. πρωτ. 6619/13-02-2020  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 37/13-02-

2020). 

γ) Το με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 31316/27-07-2020 έγγραφο της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής  με τα 

συνημμένα του].    

 

15.2 Μη έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. ως προς την εγγραφή σε αυτό εισαγομένης με την ειδική κατηγορία 

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

σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  

[α) Το με αριθμ. πρωτ. 553/19-11-2019 (αρ. ηλεκτρ. εισερχ. πρωτ. 9921/19-11-2019) έγγραφο του  Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τα συνημμένα του.  

β) Η με αριθμ. πρωτ. 9921/13-02-2020  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 37/13-02-

2020). 

γ)  Το με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 31163/24-07-2020 έγγραφο της Γραμματείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης  με τα συνημμένα του]. 

 

 

Ζ. ΛΟΙΠΑ 

16.  Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31378/28-7-2020 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων με τα συνημμένα του) 
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Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

17.   Ενημέρωση για την ίδρυση Δικτύου Ελληνικών Πανεπιστημίων για την Αειφορία 

(το με αριθμ. πρωτ. Φ. ΟΗΕ: 25/106471/Η1/17-8-2020 – αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 32168/18-8-2020 - έγγραφο της 

Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

  

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 25-8-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

 
  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


