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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 172 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 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. 3608/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 155/τ.Β’/21-01-2022) 

«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, 24 

Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 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. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
 

1. Ανασυγκρότηση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, κατόπιν ανάδειξης νέου εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων, μονίμων 

και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τον αναπληρωτή του, που 

μετέχει σε αυτό.       

(Η αριθμ. πρωτ. 40918/18-01-2022 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ.)   

 

2. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

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

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

Γ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

4. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 551/2021 ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft», 
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συνολικού προϋπολογισμού €107.000,00  - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, σχετικά με 

την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνι-

κών και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στον ως άνω 

διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 42847/25-1-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/21-1-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

5. Επικύρωση της συμπλήρωσης του ανακοινοποιημένου στο ορθό (24-8-2021) πρακτικού 

της συνέχειας της 8ης συνεδρίασης/24-1-2022 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 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν 

προσφορά σε τμήματα του διαγωνισμού με περισσότερους του ενός συμμετέχοντες για τα 

είδη με α/α: 5-ΥΠ6, 9-ΥΠ10, 12-ΥΠ13, 15-ΥΠ16, 27-ΥΠ28, 28-ΥΠ29, 31-ΥΠ32, 33-ΥΠ34, 43-

ΥΠ44, 54-ΥΠ55, 63-ΥΠ64, 66-ΥΠ67, 75-ΥΠ76, 76-ΥΠ77, 78-ΥΠ79, 80-ΥΠ81, 85-ΥΠ86, 86-

ΥΠ87, 87-ΥΠ88, 90-ΥΠ91, 92-ΥΠ93, 94-ΥΠ95, 96-ΥΠ97, 97-ΥΠ98, 98-ΥΠ99, 104-ΥΠ105 και 

105-ΥΠ106, 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 27-1-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 43073/26-1-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη τη συμπλήρωση του 

ανακοινοποιημένου στο ορθό (24-8-2021) πρακτικού της συνέχειας της 8ης συνεδρίασης/24-1-2022 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

8. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

8.1. Την έγκριση της ανακοίνωσης εκμίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το 

κληροδότημα «Χρήστου Βράκα».  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 42845/25-1-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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8.2. Την έγκριση της ανακοίνωσης εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος στην οικοδομή στη 

συμβολή των οδών Εγνατίας 43 & Συγγρού 14 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 

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

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 42846/25-1-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

8.3. Την έγκριση της ανακοίνωσης εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος στην οικοδομή επί 

της οδού Εθνικής Αμύνης 34 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα 

«Κωνσταντίνου Κατσέα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 42848/25-1-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

8.4. Την ανανέωση της μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας 25% του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα 

«Αναστασίου Αναστασιάδη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 42860/25-1-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

8.5. Την έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση βλάβης στην υδρορροή του εξώστη και 

αποκατάσταση φθοράς σε ξένη ιδιοκτησία, υπαιτιότητας διαμερίσματος ιδιοκτησίας του 

Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Αρχιμανδρίτη Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 42866/25-1-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

8.6. Την επιχορήγηση διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής για την εκτύπωση διατριβής                                

από τα έσοδα της  κληροδοσίας «Μερόπης Ενυάλη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 42893/25-1-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

8.7. Την έγκριση ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ως 

υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Λαζαρίδη» για το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 42900/25-1-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

8.8. Την έγκριση ενός (1) σπουδαστή ΕΠΑ.Λ. ως υποτρόφου του κληροδοτήματος 

«Κωνσταντίνου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 42903/25-1-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

8.9. Την έγκριση τριών (3) μαθητών Γυμνασίου ως υποτρόφων από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
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(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 42905/25-1-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

8.10. Την έγκριση δύο (2) πρωτοετών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 42906/25-1-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

ΣΤ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

9. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-1-2022 

με το συνημμένο του) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Ζ. ΔΩΡΕΕΣ 

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

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 41421/19-1-2022 έγγραφο του Τμήματος Κινηματογράφου με τα συνημμένα του) 

 

11. Σχετικά με την αποδοχή πρότασης δωρεάς προς τη Σχολή Θετικών Επιστημών του 

Α.Π.Θ. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 42192/21-1-2022 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα 

συνημμένα του) 

 

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

12.  Ίδρυση εταιρείας - εχνοβλαστού με διακριτικό τίτλο ΜΙΝΤ. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 42436/24-1-2022 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με τα 

συνημμένα του) 

 

13.  Ίδρυση εταιρείας - τεχνοβλαστού με διακριτικό τίτλο HIspin. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 43196/26-1-2022 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με τα 

συνημμένα του) 

 

Θ. ΛΟΙΠΑ 

14. Έγκριση προϋπολογισμού του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών 

Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2022. 

[Το έγγραφο με αριθμό 1813/28-12-2021 (αρ. εισ. πρωτ. 37887/29-12-2021) του Ταμείου Διοικήσεως και 

Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών με τα συνημμένα του]  
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Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  27-1-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 

 
(υπογραφή)* 

 
     
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


