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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 159 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Τη Δευτέρα 22, 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, πίνακας Β, σημ. 1 

και 8 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5138/τ.Β’/05-11-2021) 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 

Νοεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22  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 14ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021. 

(Το αριθμ. πρωτ. 25360/15-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

2. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 15-11-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

3. 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. 22139/5-11-2021 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

4. Αίτημα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24278/12-11-2021 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 
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Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

«Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για το χρονικό 

διάστημα από 5-10-2021 έως 31-10-2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 21086/3-11-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από  2-11-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

  

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

«Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για το χρονικό 

διάστημα από 3-10-2021 έως 31-10-2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 24496/12-11-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 12-11-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

7. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση με αριθμό διακήρυξης 531/2021 για την παροχή υπηρεσιών  "Καθαριότητα 

κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης", 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 τη ματαίωση της ως άνω ανταγωνιστικής 

διαδικασίας. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 15-11-

2021) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 21052/3-11-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 4ης 

συνεδρίασης/2-11-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας 

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

8. Ανασυγκρότηση Επιτροπών Α.Π.Θ. 

 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

11. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

12. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 
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12.1. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Χρήστου 

Βράκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 12-11-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 14591/14-10-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.2. Εκμίσθωση ακινήτου (70,53 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 5,23 τ.μ.) ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. 

από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 12-11-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 14766/15-10-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.3. Εκμίσθωση ακινήτου (60,24 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 5,22 τ.μ.) ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. 

από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 12-11-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 14771/15-10-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.4. Έγκριση επισκευαστικών εργασιών περιμετρικά της οικοδομής στην οδό Βελισσαρίου 

18 - Θεσσαλονίκη, στην οποία το Α.Π.Θ. είναι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου από το 

κληροδότημα «Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 12-11-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 14768/15-10-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.5. Παράταση της εντολής μεσολάβησης - εύρεσης μισθωτών για την εκμίσθωση των 

κενών ακινήτων του Α.Π.Θ. από τις κοινωφελείς του περιουσίες στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 12-11-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 14772/15-10-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.6. Έγκριση: α) των ανακοινώσεων και β) των όρων εκμίσθωσης κενών ακινήτων των  

κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 12-11-

2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 14989/15-10-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.7. Έγκριση κατάσχεσης ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κατά του εγγυητή 

πρώην μισθωτή ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου 

Κατσέα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 12-11-

2021)  
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(β) Το έγγραφο με αριθμό 17308/21-10-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

ΣΤ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
  

13. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακά Σημειώματα με ημερομηνία 8-11-2021 

και 10-11-2021 με τα συνημμένα τους) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Ζ. ΔΩΡΕΕΣ 

14. Σχετικά με την αποδοχή πρότασης δωρεάς προς το Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και 

Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.   

(Τα με αρ. εισερχ. πρωτ. 24049/11-11-2021 και 18249/25-10-2021 έγγραφα του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών με τα συνημμένα τους) 

 

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  18-11-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

    
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


