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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 163 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 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.  75414/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5673/τ.Β’/04-12-2021) 

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

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 

2021 και ώρα 06:00.» 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 16ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική), του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021. 

(Το αριθμ. πρωτ. 32111/8-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

2. Έγκριση της 17ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εξωτερική), του Τακτικού 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021. 

(Το αριθμ. πρωτ. 32114/8-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

3. Έγκριση πίστωσης αιτημάτων, του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-12-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

4. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακά Σημειώματα με ημερομηνία 8-12-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

 

 

 



 
 

2 
163_ΗΔ 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

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

Νοέμβριο 2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30159/1-12-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 1-12-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

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

Νοέμβριο 2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 30161/1-12-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 1-12-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

  

7. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της αριθμ. 3/2021 διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης της παραγράφου 6 του άρθρου 26 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 

περ. γ’ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα 

αναλάβει την «Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ», 

διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού €633.863,67 – συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. –, σχετικά με τη ματαίωση της ως άνω διαδικασίας. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 26112/18-11-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

από 12-11-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της διαδικασίας 

 

8. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €53.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 542/2021 και γ) Της 

Προκήρυξης διεθνούς επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 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 411/2018)», συνολικού προϋπολογισμού €53.000,00 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 5709/15-11-2021 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 

(γ) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 25983/18-11-2021 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 508/2021 

 

9. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 508/2021, διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, για την «Προμήθεια εξοπλισμού 

ενοποιημένων βιβλιοθηκών της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €56.370,30 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

σχετικά με την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021) 
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(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 28012/24-11-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 3ης 

συνεδρίασης/10-11-2021 και 22-11-2021 της συνέχειας αυτής της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού 

 

10. Επικύρωση της συμπλήρωσης του πρακτικού της 6ης συνεδρίασης/22-11-2021 του 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 494/2020 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 την 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν 

μοναδική προσφορά για τα τμήματα με α/α: 4-ΥΠ5, 7-ΥΠ8, 8-ΥΠ9, 16-ΥΠ17, 17-ΥΠ18, 19-

ΥΠ20, 24-ΥΠ25, 25-ΥΠ26, 26-ΥΠ27, 30-ΥΠ31, 34-ΥΠ35, 36-ΥΠ37, 37-ΥΠ38, 38-ΥΠ39, 39-

ΥΠ40, 41-ΥΠ42, 45-ΥΠ46, 46-ΥΠ47, 49-ΥΠ50, 52-ΥΠ53, 55-ΥΠ56, 58-ΥΠ59, 59-ΥΠ60, 61-

ΥΠ62, 64-ΥΠ65, 67-ΥΠ68, 68-ΥΠ69, 69-ΥΠ70, 72-ΥΠ73, 73-ΥΠ74, 82-ΥΠ83, 83-ΥΠ84, 84-

ΥΠ85, 89-ΥΠ90, 91-ΥΠ92, 93-ΥΠ94, 99-ΥΠ100, 100-ΥΠ101, 101-ΥΠ102, 106-ΥΠ107 και 

107-ΥΠ108, κατόπιν της κοινοποίησης της αριθμ. 361/2021 Πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 47293/22-9-2021). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 28052/24-11-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη τη συμπλήρωση 

του πρακτικού της 6ης συνεδρίασης/22-11-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

11. Εισήγηση 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 την αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών για το είδος με α/α 66-ΥΠ67 που αφορά συμμετέχοντες που υπέβαλλαν 

προσφορά σε τμήματα του Διαγωνισμού με περισσότερους του ενός συμμετέχοντες. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 28214/24-11-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

12ης συνεδρίασης/23-11-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

12. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την έγκριση: α) Πίστωσης ποσού 

€18.104,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και β) Της τροποποίησης της αριθμ. 

468/2020 σύμβασης με τίτλο: «Τακτική συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων, ανυψωτικών 

μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας ΑΜΕΑ του Α.Π.Θ.», για χρονικό διάστημα τριών (3) 

μηνών, από 4-1-2022 μέχρι 4-4-2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 30531/2-12-2021 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
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13. Πρόταση της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων για την ανάθεση 

της Σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός διακήρυξης: 26Σ/2020) με 

τίτλο: «Αποκατάσταση στατικών φθορών σε ακίνητα της οικοδομής στην οδό Κωστή Παλαμά 

6, Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας Α.Π.Θ., από το κληροδότημα Χρήστου Βράκα», συνολικού 

προϋπολογισμού €40.829,27 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 (Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 25844/16-11-2021 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων με 

τα συνημμένα του)  

 

14. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού της Αρχικής Σύμβασης (1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.- Τακτοποιητικός) 

του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ράμπας ΑμεΑ και αναμόρφωση αύλειου χώρου του 

κτιρίου Ιατρικής του Α.Π.Θ.». 

[Αριθμός Σύμβασης: 41700/02-07-2021, Χρηματοδότηση: 2021ΝΑ34600397-MIS 5149671 

(2020ΣΕ54600043) του ΠΔΕ, Ανάδοχος: ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.-ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ 

Ε.Ε. Ε.Δ.Ε., Αρχική Σύμβαση: €26.488,01€ (με Φ.Π.Α.) 1ος Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός: 

26.488,01€ (με Φ.Π.Α.) προτεινόμενος] 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27849/23-11-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

15. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής Παραλαβής (Π.Π.Π.) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

λυμάτων & δικτύου ομβρίων στο Πανεπιστημιακό Campus στη Θέρμη».  

[Αριθμός σύμβασης: 22826/23-04-2020, Χρηματοδότηση: 2021ΝΑ34600252-MIS5149409  

(2018ΣΕ04600012) του ΠΔΕ, Ανάδοχος: «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Συμβατική Δαπάνη: €135.272,02 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)] 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27857/23-11-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

16. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την παράταση προθεσμίας του έργου με 

τίτλο: «Ανακαίνιση χώρου άνωθεν κυλικείου Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.».  

[Αριθμ. Σύμβασης: 32028/31-05-2021, Χρηματοδότηση: 2021ΝΑ34600397-MIS 5149671 

(2020ΣΕ54600043) του Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Διάρκεια αρχικής 

Σύμβασης: Έξι (6) μήνες] 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27834/23-11-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

17. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της 1ης τμηματικής 

προθεσμίας της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης 

εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση των κτιρίων 10, 11 και 

14 της Επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.». 
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[Αριθμός σύμβασης: 33Μ/2020, Χρηματοδότηση: ΠΔΕ 2020ΣΜ54600004, Ανάδοχος: Ένωση 

Οικονομικών Φορέων: 1) «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε – 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» 2) ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Αρχική Σύμβαση: 

€119.641,40 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: 9 μήνες] 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27874/23-11-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

18. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ». 

[Αριθμός σύμβασης: 11333/2-12-2019, Χρηματοδότηση: K.A.E. 2018ΕΠ00810155 του 

Π.Δ.Ε., ενταγμένο στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5030620, 

Ανάδοχος: «Β.ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε. (δ.τ. 

ΜΕΚ Ο.Ε.)», Αρχική Σύμβαση: €909.460,32 (με Φ.Π.Α.), 1ος Α.Π.Ε.: €895.440,78 (με 

Φ.Π.Α.), Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: δεκαεπτά (17) μήνες, 1η Παράταση Συνολικής 

Προθεσμίας: είκοσι (20) εβδομάδες, 2η Παράταση Συνολικής Προθεσμίας: τρεις (3) μήνες] 

(Τα έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 27846/23-11-2021 και 28932/26-11-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού 

Συμβουλίου, με τα συνημμένα τους) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

21. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

22. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

22.1. Διακοπή χορήγησης της υποτροφίας, υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος  

«Δημητρίου Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27345/22-11-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

22.2. Εκμίσθωση διαμερίσματος στην οδό Λαχανά 24 – Θεσ/νίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. 

από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021)  
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(β) Το έγγραφο με αριθμό 27346/22-11-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

22.3. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27527/23-11-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

22.4. Ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στην οικοδομή επί της 

οδού Παύλου Μελά 40 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 50% του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα 

«Δημητρίου Τσιακμακόπουλου» και 50% της ΕΛΕΠΑΠ. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 28540/25-11-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

22.5. Χορήγηση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη 

μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του Dr iur Δημητρίου Καραντώνη» για 

το έτος 2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 29185/29-11-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

22.6. Τοποθέτηση σε τράπεζα των λογαριασμών όψεως των κληροδοτημάτων, κληροδοσιών 

και δωρεών του Α.Π.Θ. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 30030/1-12-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

22.7. Έγκριση δαπάνης για επισκευαστικές εργασίες σε ακίνητο στην οδό Ολύμπου 109 - 

Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Τσώπρου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-12-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 30168/1-12-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

22.8. Αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το Μανδαλίδειο Κληροδότημα με 

μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής. 

 (Το έγγραφο με αριθμό 31953/8-12-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

Ζ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

23. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων-επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακά Σημειώματα με ημερομηνία 19-11-

2021, 22-11-2021, 1-12-2021 και 8-12-2021 με τα συνημμένα τους) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

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

Α.Π.Θ.) 



 
 

7 
163_ΗΔ 

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

Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. 

(Το με αρ. πρωτ. 29709/30-11-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το συνημμένο 

του) 

 

Θ. ΔΩΡΕΕΣ 

25. Σχετικά με την αποδοχή πρότασης δωρεάς προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 29161/29-11-2021 έγγραφο του κ. Εμμανουήλ Χριστοφορίδη, Ομότιμου Καθηγητή του 

Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.) 

 

26. Σχετικά με την αποδοχή πρότασης δωρεάς προς το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 31427/6-12-2021 - ανακοινοποίηση στο ορθό του εγγράφου 30947/3-12-2021 - έγγραφο 

του Τμήματος Μαθηματικών με τα συνημμένα του) 

 

Ι. ΛΟΙΠΑ  

27. Σχέδιο ασφαλείας και προστασίας του Κτιρίου Διοίκησης και της Θεολογικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. σε εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 4777/2021. 

 

ΙΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  8-12-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 
 

    
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


