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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 194 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 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.  30819/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2676/τ.Β’/31-05-2022) 

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

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 

06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00”, καθώς και αυτές της υπό στοιχεία   

48760/Ζ1/29-04-2022 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 2131/τ.Β’/30-04-2021), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση της ένατης (9ης) (εσωτερικής) τροποποίησης εσόδων – εξόδων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Το αριθμ. πρωτ. 75469/8-6-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

2.  Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-6-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

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

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-6-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 73858/1-6-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 1-6-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 
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5. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Μάιο 2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 73860/1-6-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 1-6-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

6. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 546/2022 διεθνούς 

επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

για την ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Π.Θ. 

(για το τμήμα με Α/Α2-ΥΠ3 του διαγωνισμού αριθμ. 498/2020)», συνολικού προϋπολογισμού 

€520.000,00  – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, σχετικά με την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

υποψηφίας αναδόχου εταιρείας για το Τμήμα 2/YE 9 «Αδιάλειπτη λειτουργία υπηρεσιών 

εικονικών μηχανών και προστασία backup» του ως άνω διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-6-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 73167/31-5-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/30-5-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

7. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 560/2022 διεθνούς 

επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση και επισκευή 

ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και αναβατορίων κλίμακας για ΑμεΑ του ΑΠΘ», 

για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού €267.600,00  – συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. –, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών 

που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-6-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 73173/31-5-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/13-5-2022 (με επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 19 & 30-5-2022) της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

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

Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων υγιεινής σε κτίρια του 

Α.Π.Θ.».  

[Προϋπολογισμός της Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 700.000,00€, Συμβατική δαπάνη (με Φ.Π.Α.): 

313.803,79€, Χρηματοδότηση: 2021ΝΑ34600163-MIS:5149365 (2014ΣΕ54600062) του     

Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε].  

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 74954/6-6-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 
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9. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παράτασης συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες καθαιρέσεων και 

αποκατάστασης τοιχοποιίας στη Σχολή Θετικών Επιστημών». 

[Αριθμός σύμβασης: 58427/30-3-2022, Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 2021ΝΑ34600397 του 

Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: «ΚΑΚΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», Αρχική Σύμβαση: 

36.750,17€ (με Φ.Π.Α.), Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: Δύο (2) μήνες].  

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 74956/6-6-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα 

του) 

 

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

Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (1ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Επείγουσες 

εργασίες καθαιρέσεων και αποκατάστασης τοιχοποιίας στη Σχολή Θετικών Επιστημών».  

[Αριθμός Σύμβασης: 58427/30-3-2022, Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 2021ΝΑ34600397 του 

Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: «ΚΑΚΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», Αρχική Σύμβαση: 

36.750,17€ (με Φ.Π.Α.), 1ος  Α.Π.Ε.: 50.545,54 € (με Φ.Π.Α) προτεινόμενος]. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 74957/6-6-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα 

του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

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

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

(Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 71804/26-5-2022 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το 

συνημμένο του) 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

13. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

13.1. Επιλογή δέκα (10) προπτυχιακών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος «Γεωργίου Βάρκα» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-6-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 71443/25-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

13.2. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Ιωάννη 

Ιμβριώτη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-6-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 71581/26-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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13.3. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Ιωάννη-

Ίωνος Τσατσαρώνη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-6-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 71582/26-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

Ζ. ΔΩΡΕΕΣ 

14. Σχετικά με την αποδοχή δωρεάς προς το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών 

Τεχνών Α.Π.Θ.  

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 71353/25-5-2022 έγγραφο του Τμήματος Κινηματογράφου με τα συνημμένα του) 

 

15. Σχετικά με την αποδοχή δωρεάς προς τη Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.  

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 75340/7-6-2022 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα 

συνημμένα του) 

 

Η.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

16. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακά Σημειώματα με ημερομηνία 31-05-

2022 και 06-06-2022 με τα συνημμένα τους) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Θ. ΛΟΙΠΑ 

17. Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας και Προστασίας Α.Π.Θ.   

(Το έγγραφο με αριθμ.. εμπ. πρωτ. 2219/8-6-2022 της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας Α.Π.Θ. με το 

συνημμένο του). 

 

Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

           Θεσσαλονίκη,  8-6-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


