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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 81 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση 

του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις 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» και της αριθμ. 429/12-03-2020 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β’/13-03-2020), όπως ισχύει. 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα Τρίτη, 22 

Σεπτεμβρίου 2020, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του 

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

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την προσωρινή 

αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης που χορηγείται ανά φοιτητή, για κάθε διανυκτέρευση, 

κατά τη διάρκεια των υπαίθριων ασκήσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, για 

όλο το χρονικό διάστημα που ισχύουν επίσημα τα μέτρα και οι ρυθμίσεις ανάγκης περιορισμού 

εξάπλωσης του COVID-19 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1388/16-9-2020 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα 

συνημμένα του) 

 

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

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

 

3. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2020 

 

Α.2. Εκδρομές 
 

4. Αιτήματα του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1434/16-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 



 
 

2 
81_ΗΔ 

5. Αίτημα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - 

ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1607/18-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

6. Αίτημα του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1608/18-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 
7. Αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των 

φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1609/18-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

8. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας αριθ. 181/2020, για την «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4 για 

τις ανάγκες του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του 

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

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 823/9-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/9-9-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς 

για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 510/2020) 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 

απέβησαν άγονα)», συνολικού προϋπολογισμού €65.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. - 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 788/9-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης 

με αριθμό 510/2020) 

 

10. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €62.517,33 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 182/2020 και γ) Της 

Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με αριθμό 182/2020 για την: «Προμήθεια αναλωσίμων 

υλικών, ηλεκτρολογικών-υδραυλικών-ξυλείας και αναλώσιμων ξυλουργικών, για τις ανάγκες 

του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €62.517,33 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 258/2-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης 

με αριθμό 182/2020) 
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11. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού αριθ. 484/2020, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τις 

ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €283.559,97 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών για τα τμήματα με α/α 2 και 3 του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1385/16-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 7ης 

συνεδρίασης/16-9-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού)     

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της σύμβασης με αριθμό 

177/2020 του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, για την 

«Προμήθεια Μονάδων Προσομοίωσης Οδοντιατρικών Κλινικών Διαδικασιών για τις ανάγκες 

των Φοιτητών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €40.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά 

στην παράταση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών υλικών 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1599/18-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό/18-9-2020 της 

Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαγωνισμού)     

 

13. Έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς 

φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 

494/2020) για: «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για 

τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €6.795.751,00 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1611/18-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

14. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του τακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού με αριθμό 504/2020 για την «Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής 

ισχύος (UPS) και αυτόματης μεταγωγής εισόδου (ATS) για τις ανάγκες δύο κέντρων 

δεδομένων του ΑΠΘ και κόμβων δικτύου διανομής και IP τηλεφωνίας», συνολικού 

προϋπολογισμού €82.000,00  - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών 

προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1624/18-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/11-9-2020 και της 2ης συνεδρίασης/17-9-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού) 

 

15. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού επαναληπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 176/2020 για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Υλικών 

για τις Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Λειτουργίες των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής 
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του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €23.017,14 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, 

που αφορά στην κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1628/18-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 2ης 

συνεδρίασης/9-9-2020 και 18-9-2020 -συνέχειας αυτής- της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού) 

 

16. Παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Ικονίου 1 στη Σταυρούπολη 

Θεσσαλονίκης, διάρκειας ενός (1) έτους για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 

Τμήματος Κινηματογράφου 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1730/21-9-2020 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

17. Κανονισμός Πειθαρχικού Ελέγχου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ., 

πλην των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 26452/21-7-2020 του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του) 

 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

20. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

20.1. εκμίσθωση διαμερίσματος 2ου ορόφου στην οδό Παύλου Μελά 40 - Θεσσαλονίκη, 

ιδιοκτησίας του ΑΠΘ κατά 50% από το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου» 

(το έγγραφο με αριθμό 38/16-9-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

20.2. εκμίσθωση διαμερίσματος 1ου ορόφου στην οδό Παύλου Μελά 40 - Θεσσαλονίκη, 

ιδιοκτησίας του ΑΠΘ κατά 50% από το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου» 

(το έγγραφο με αριθμό 39/16-9-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

20.3. ανανέωση της μίσθωσης ακινήτου στην οδό Φιλελλήνων 11 - Καβάλα, ιδιοκτησίας του 

ΑΠΘ από το κληροδότημα «Στυλιανού Σαμαρά» 

(το έγγραφο με αριθμό 40/16-9-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του)  
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20.4. παροχή σύμφωνης γνώμης σε διαδικασία εκμίσθωσης διαμερίσματος στην οδό 

Μιχαλακοπούλου 99 - Αθήνα, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ κατά 50% από το κληροδότημα «Ιωάννη - 

Ίωνα Τσατσαρώνη» 

(το έγγραφο με αριθμό 41/16-9-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του)  

 

20.5. τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου στη Λεωφόρο Στρατού 31 -

Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ κατά 50% από το κληροδότημα «Αμύντα Κωνσταντινίδη» 

(το έγγραφο με αριθμό 42/16-9-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του)  

 

20.6. επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της 

νέας σχετικής ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκποίηση 

διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Ουρανίας Παπαχριστοδούλου» 

(το έγγραφο με αριθμό 43/16-9-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του)  

 

20.7. έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος στην οδό 

Ολύμπου 109 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου 

Τσώπρου» 

(το έγγραφο με αριθμό 44/16-9-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του)  

 

20.8. έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος στην Πλατεία 

Ιπποδρομίου 3 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου 

Τσώπρου» 

(το έγγραφο με αριθμό 45/16-9-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του)  

  

20.9. έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος στην οδό 

Καρόλου Ντηλ 20 - Θεσσαλονίκη,  ιδιοκτησίας του ΑΠΘ κατά 25% από το κληροδότημα 

«Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου» 

(το έγγραφο με αριθμό 46/16-9-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

20.10. έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος (με 

πατάρι και υπόγειο) στη συμβολή των οδών Εγνατίας 43 & Συγγρού 14 - Θεσσαλονίκη,  

ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. κατά 25% από το κληροδότημα «Αναστασίου Αναστασιάδη» 

(το έγγραφο με αριθμό 47/16-9-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του)  

 

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

21. Ενημερωτικό Σημείωμα της κ. Μ. Μαγγιρίδου, Προϊσταμένης Δικηγόρου του Δικαστικού 

Γραφείου Α.Π.Θ. σχετικά με την άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 1189/2018 

απόφασης του Δ΄ Τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης (οικόπεδο Πολύζοβα). 

(το από 14-9-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της κ. Μ. Μαγγιρίδου, Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω, Προϊσταμένης 

Δικηγόρου του Δικαστικού Γραφείου Α.Π.Θ. με τα συνημμένα του) 
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22. Σχετικά με το αίτημα άμεσης τοποθέτησης υπαλλήλων στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής 

Σχολής ΑΠΘ  

(το από 29-7-2020 – αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 31763/30-7-2020 – ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοσμητείας της 

Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ με το συνημμένο του) 

 

23. Πρόταση δημιουργίας του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του Α.Π.Θ. 

(το από 10-8-2020 – αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 32523/24-8-2020 – ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Δημητρίου Προδαφίκα 

με  το συνημμένο του) 

 

24. Χρονική παράταση και ρύθμιση σχετικά με τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν για τη 

χρηματοδότηση  - δανειοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

(το από 28-8-2020 – αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 32888/31-8-2020 – ηλεκτρονικό μήνυμα της Καθηγήτριας κ. Χρυσής 

Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το συνημμένο του) 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 22-9-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 
 
 


