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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 184 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη, 12 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00 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.18959/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1547/τ.Β’/2-4-2022) 

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

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και 

ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 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. Έγκριση πίστωσης αιτημάτων, του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία  7-4-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

2. 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. 60480/7-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 59657/4-4-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 4-4-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 
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4. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Μάρτιο 2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 59660/4-4-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 4-4-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

5. Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αριθμ. 494/2020 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις ανάγκες των τμημάτων του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €6.795.751,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, σχετικά 

με τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης αριθμ. 494.103-

ΥΠ104/2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-4-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 58388/30-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της από 

23-3-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού και τη σχετική 

αλληλογραφία 

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1417/29-3-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

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

€40.920,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και β) Της 2ης τροποποίησης της αριθμ. 

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

ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας ΑΜΕΑ του Α.Π.Θ.». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-4-2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 59202/1-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του 

 

7. Πρόταση του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τη μετάθεση του χρόνου 

παράδοσης των ειδών της αριθμ. 15614/18-10-2021 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο 

«Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων μεταγωγέων και παρελκόμενων για την αναβάθμιση 

κόμβων διανομής του δικτύου δεδομένων Φιλοσοφικής Σχολής, Νομικής Σχολής και 

Διοίκησης Α.Π.Θ.». 

(Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 60660/7-4-2022 του ΚΗΔ με τα συνημμένα του) 

 

8. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την παράταση των αριθμ. 184.2/2021 και 

184.3/2021 συμβάσεων, που υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του αριθμ. 184/2020 συνοπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με τη Διαχείριση των 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ) και των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) του Α.Π.Θ., 

συνολικού προϋπολογισμού €55.300,00 (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-4-2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 60673/7-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του 
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

9. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση: α) μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης β) του σχεδίου διακήρυξης αριθμ. 46Μ/2022 του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση 

Μελέτης Πυροπροστασίας Τεχνικού Συνεργείου και Κεντρικού Λεβητοστασίου Α.Π.Θ.», γ) 

πίστωσης ποσού για το έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας Τεχνικού 

Συνεργείου και Κεντρικού Λεβητοστασίου Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €31.131,61 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και δ) της δημοπράτησης του παραπάνω έργου. 

(α) Το από 7-4-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 59711/4-4-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

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

Παραλαβής (Π.Ο.Π.) του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις όψεις και 

αντικατάσταση του παλαιού καπναγωγού στο κτίριο του Αμφιθεάτρου του κτιριακού 

συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. επί της οδού Παρασκευοπούλου 32». 

[Αριθμός σύμβασης: 26978/2020, Χρηματοδότηση: ΚΕ 2021ΝΑ34600397, MIS 5149671 

(παλαιός ΚΑΕ 2020ΣΕ54600043) του ΠΔΕ, Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. (δ.τ. ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.), Συμβατική Δαπάνη: €29.162,56 (με Φ.Π.Α.)]  

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 59721/4-4-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα συνημμένα 

του) 

 

11. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας της εκπόνησης 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.». 

[Αριθμός σύμβασης: 33Μ/2020, Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2021ΝΑ34600085, MIS 5149706 

(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 (με Φ.Π.Α.), Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: 

εννέα (9) μήνες] 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 59726/4-4-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα συνημμένα 

του) 

 

12. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (2ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση 

κτηρίου Φυτικής Παραγωγής (Hellenic Universities 1)».  
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[Αριθμός σύμβασης: 12028/05-12-2019, Χρηματοδότηση: K.A.E. 2017ΣΕ04620015 του 

Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.», Αρχική Σύμβαση: €3.510.758,74 

(με Φ.Π.Α.), 1ος Α.Π.Ε.: €3.510.758,74 (με Φ.Π.Α.), 2ος Α.Π.Ε.: €3.510.758,74 (με Φ.Π.Α.)] 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 59727/4-4-2022 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.  

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

15. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

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

Α.Π.Θ.)  

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

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

(Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 58190/29-3-2022 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το 

συνημμένο του) 

 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

17. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

 

 17.1. ΄Εγκριση αποτελεσμάτων γραπτού διαγωνισμού χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από 

τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-4-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 58117/29-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

17.2. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος, ιδιοκτησίας 

του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-4-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 58972/31-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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17.3. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος, ιδιοκτησίας 

50% του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-4-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 58977/31-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

17.4. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος, 

ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Κατσέα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-4-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 58978/31-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

17.5. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος, ιδιοκτησίας 

του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-4-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 58980/31-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

17.6. Εκμίσθωση διαμερίσματος στην οδό Κωστή Παλαμά 6 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του 

Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Χρήστου Βράκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-4-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 58974/31-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

17.7. Εκμίσθωση ισογείου καταστήματος στην οδό 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 7-4-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 58990/31-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

Η.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

18. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 5-4-2022  

με το συνημμένο του) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

19.  Ίδρυση εταιρίας - τεχνοβλαστού με διακριτικό τίτλο iASC. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 60462/7-4-2022 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με τα 

συνημμένα του) 

 

20.  Ίδρυση εταιρίας - τεχνοβλαστού με διακριτικό τίτλο ThetaBiomarkers. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 60466/7-4-2022 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με τα 

συνημμένα του) 
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 Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  7-4-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

 (υπογραφή)* 
 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


