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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 157 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 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. 66436/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4919/τ.Β’/24-10-2021) «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 

Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», καθώς και 

αυτές της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κ.Υ.Α. «Λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 4406/τ.Β’/24-09-2021), όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση της 12ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021. 

(Το αριθμ. πρωτ. 18442/25-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

2. Έγκριση της 13ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εξωτερική) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021. 

(Το αριθμ. πρωτ. 18449/25-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

3. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-10-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

4. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-10-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

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

Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των 

φοιτητών του. 
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 (Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 14426/14-10-2021 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

6. Τροποποίηση της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (αριθμ. 7326/22-9-

2021/συνεδρίαση αρ. 148/22-9-2021) σχετικά με τη Διενέργεια εκπαιδευτικών εκδρομών-

ασκήσεων υπαίθρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

[Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 16183/19-10-2021 του Τμήματος Προμηθειών (ανακοινοποίηση στο ορθό 

του αρ. πρωτ. 1706/6-9-2021 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών) με τα συνημμένα του] 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

«Συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για τη χρονική περίοδο από 16-08-2021 έως 31-08-2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 14916/15-10-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 14-10-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

8. Σχετικά με εκχώρηση οικονομικών απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. σύμβασης 500.1-ΥΕ.2/2021 

του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 500/2020 με τίτλο 

«Προμήθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών 

του Α.Π.Θ. για την έρευνα και την εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού €1.092.000,00  

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 27-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 2762/8-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του 

 

9. Σχετικά με εκχώρηση οικονομικών απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. σύμβασης 498.3-ΥΕ.4/2021 

του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 498/2020 με τίτλο  

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του 

ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €4.247.500,00 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 27-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 2799/8-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του 

 

10. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη του 

διεθνούς επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 542/2021, για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (για το τμήμα 52 του διαγωνισμού αριθμ. 411/2018)», συνολικού 

προϋπολογισμού €53.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 27-10-

2021)  
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(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 13283/11-10-2021 του Τμήματος Προμηθειών  

 

11. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την έγκριση προσφυγής σε διαδικασία 

προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη διεθνούς 

επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 546/2021, για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του 

ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Π.Θ. (για το τμήμα με α/α 2-ΥΠ3 του διαγωνισμού αριθμ. 

498/2020)»,  συνολικού προϋπολογισμού €520.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 27-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 16254/20-10-2021 του Τμήματος Προμηθειών 

 

12. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 186/2021 συνοπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την Επέκταση Καλωδιακής Υποδομής Δικτύου 

Δεδομένων του Α.Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού €52.300,00  - συμπεριλαμβανομένου 

του  Φ.Π.Α.-, σχετικά με την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 27-10-

2021) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 18235/25-10-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/22-10-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

13. Γνωμοδότηση του Τμήματος Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων για το έργο με τίτλο: 

«Επισκευή της στέγης φοιτητικής λέσχης στο Πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου», Αρ. 

Διακήρυξης: 20Σ/2019, συνολικού προϋπολογισμού €57.660,00 (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.). 

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

ημερομηνία 21-10-2021) 

(β) Tο έγγραφο με αρ. πρωτ. 14954/15-10-2021 του Τμήματος Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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.  
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16. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό (Β΄ 

Φάση) για τη μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. 

από το Κληροδότημα Ιωάννη και Βάγιας Μανδαλίδη (Μανδαλίδειο). 

(το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. Α.Π.Θ. 17298/21-10-2021 του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού 

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

 

17. Ορισμός Διμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης μέσω του 

Μη.Μ.ΕΔ. για ένα έτος. 

(Το έγγραφο με αριθμό 18464/25-10-2021 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης) 

 

18. Αντικατάσταση μέλους της Μεικτής Επιτροπής Διαχείρισης (ΜΕΔ) στο πλαίσιο του 

Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» και του Α.Π.Θ. 

(Το αριθμ. εισερχ. πρωτ. 16749/20-10-2021 έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του) 

 

19. Ανασυγκρότηση Επιτροπών Α.Π.Θ. 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

20. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

20.1. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021, του 

κληροδοτήματος «Γεωργίου Βάρκα».                             

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 27-10-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 14088/13-10-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

ΣΤ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
  

21. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακά Σημειώματα με ημερομηνία 18-10-

2021 και 21-10-2021 με τα συνημμένα τους) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους  

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

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

22. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και 

Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. 

(Το με αρ. πρωτ. 17951/22-10-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το συνημμένο 

του) 
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Η. ΔΩΡΕΕΣ 

23. Σχετικά με την αποδοχή πρότασης δωρεάς προς το Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.   

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 15670/18-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Κινηματογράφου με τα συνημμένα του) 

 

Θ. ΛΟΙΠΑ 

24. Έγκριση απολογισμών του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών 

Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) των ετών 2019 και 2020.   

[Το έγγραφο με αριθμό 1153/25-8-2021 (αρ. εισερχ. πρωτ. 51269/26-8-2021) του Ταμείου Διοικήσεως και 

Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών με τα συνημμένα του] 

 

Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  27-10-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 
 

    
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


