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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 177 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022 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.  11974/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ  891/τ.Β’/25-02-2022) 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 

και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 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. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-2-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

2. Έγκριση της πρώτης (1ης) (εσωτερικής) τροποποίησης εξόδων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και εσόδων – εξόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Το αριθμ. πρωτ. 50928/25-2-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 50232/23-2-2022 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με τα 

συνημμένα του) 

 

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

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-2-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 542/2021 διεθνούς 

επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
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καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για το τμήμα 

με α/α 52 του διαγωνισμού αριθμ. 411/2018,  το οποίο κηρύχθηκε άγονο), συνολικού 

προϋπολογισμού  €53.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, σχετικά με την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών που υπέβαλαν οι εταιρείες στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-2-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 48205/16-2-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/4-2 και 8-2-2022 και της 2ης συνεδρίασης/9-2 και 14-2-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

6. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου με αριθμ. Διακήρυξης 38/2021 και τίτλο «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες 

στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού 

€200.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, σχετικά με τη ματαίωση του ως άνω 

διαγωνισμού.   

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης (Υπηρεσιακό Σημείωμα με 

ημερομηνία 17-2-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 48899/18-2-2022 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το από 10-1-2022 (επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις) 

πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με τα συνημμένα του                                                                                                                                         

 

7. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Χρωματισμοί Κτιρίων του Α.Π.Θ.», προϋπολογισμού 

€1.374.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 50233/23-2-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

8. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την αποδοχή της ένστασης και της αίτησης  

της αναδόχου εταιρείας «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» του έργου με τίτλο: «Εσωτερικές 

διαρρυθμίσεις χώρων ισογείου κτηρίου Βιολογίας για τις ανάγκες της Σ.Θ.Ε.». 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 50235/23-2-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

9. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Ενίσχυσης και 

Πυροπροστασίας Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.», προϋπολογισμού €301.696,33 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 50236/23-2-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 
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10. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρων σε κτίριο του Τμήματος Ιατρικής 

για τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων της Ιστορίας του», προϋπολογισμού €265.000,00 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 50241/23-2-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

11. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής (Π.Ο.Π.) του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στον Σεισμολογικό 

σταθμό του Α.Π.Θ.». 

[Αρ. Σύμβασης: 12717/10-12-2019, Αρχική Συμβατική δαπάνη: €81.137,28 (με Φ.Π.Α.), 

Τελική δαπάνη (με Τακτοποιητικό ΑΠΕ): €72.287,42 (με Φ.Π.Α.), Ανάδοχος: Μιχαηλίδης 

Θεοχάρης, Χρηματοδότηση: ΚΕ 2021ΝΑ34600163 (παλαιός ΚΕ 2014ΣΕ54600062) του 

Π.Δ.Ε.] 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 50245/23-2-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

12. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Στεγάνωση δωμάτων και αντικεραυνική προστασία των 

πέντε κτιρίων της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 

στην περιοχή του Φοίνικα», προϋπολογισμού €1.402.150,00 συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 50247/23-2-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

15. Πρόταση μελών για τον ορισμό Επιτροπής για την παράδοση - παραλαβή των χώρων 

του κυλικείου της Α’ Φ.Ε.Θ.   

(Το με αριθμ. πρωτ. 48738/17-2-2022 έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας, κ. Δημητρίου Κωβαίου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος) 
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 16. Πρόταση μελών για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Φ.Ε.Θ., για τις 

ανάγκες της Διεύθυνσης Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, για το έτος 2022. 

(Το με αριθμ. πρωτ. 49059/18-2-2022 έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας, κ. Δημητρίου Κωβαίου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος) 

 

17. Πρόταση μελών για τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων 

Παροχής Υπηρεσιών Φ.Ε.Θ., για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Φοιτητικών Εστιών 

Θεσσαλονίκης, για το έτος 2022. 

(Το με αριθμ. πρωτ. 49060/18-2-2022 έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας, κ. Δημητρίου Κωβαίου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος) 

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

18. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

(Η από 22-2-2022 εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη, Καθηγητή  

Τμήματος Χημείας) 

 

19. Σχετικά με την Πρόταση της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών με 

θέμα: «Πρόταση Εκτέλεσης Έργου με τίτλο "Οργάνωση και Ψηφιοποίηση του Αρχείου των 

Ατομικών Φακέλων Α.Π.Θ."». 

(Η από 9-2-2022 εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη, Καθηγητή  

Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα της) 

 

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

Α.Π.Θ.)  

20. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Κέντρου 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.  

(Το με αρ. πρωτ. εισερχ.  48936/18-2-2022 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το 

συνημμένο του) 

  

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

21. Πρόταση του Τμήματος Κληροδοτημάτων σχετικά με τον ορισμό Ειδικής Τριμελούς 

Επιτροπής επιλογής δικαιούχου για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Κατσέα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-2-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 49051/18-2-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

Η. ΔΩΡΕΕΣ 

22. Σχετικά με την αποδοχή πρότασης δωρεάς προς το Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας του 

Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. 
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(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 48872/18-2-2022 έγγραφο του Τμήματος Οδοντιατρικής με το συνημμένο του) 

 

Θ.  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 25-2-2022  

με τα συνημμένα τους) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Ι. ΛΟΙΠΑ 

24. Εξουσιοδότηση στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/31-7-1995), για διάθεση παλαιού 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

(Το  με αρ. εισερχ. πρωτ. 43771/28-1-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης  με το συνημμένο του) 

  

25. Σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού αναφορικά με την εκτύπωση πτυχίων 

και διπλωμάτων στο Α.Π.Θ. 

(Το  με αρ. εισερχ. πρωτ. 47817/15-2-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού  με το συνημμένο του) 

 

ΙΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  28-2-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 

 
 (υπογραφή)* 

 
     
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


