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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 196 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη, 21 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. 34692/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3004/τ.Β’/14-06-2022) 

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

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και 

ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 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 πίστωσης αιτημάτων, του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 17-6-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των υπηρεσιών 

συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών 

εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ., για το χρονικό διάστημα από 01-05-2022 

έως 31-05-2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 78213/17-6-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 10-6-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

3. 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. 494.49-ΥΠ50/2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 17-6-2022) 
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(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 75968/9-6-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της από 

7-6-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού και τη σχετική 

αλληλογραφία 

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 2849/8-6-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

4. 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. 494.58-ΥΠ59/2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 17-6-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 77773/16-6-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της από 

14-6-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού και τη σχετική 

αλληλογραφία 

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 2986/15-6-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

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

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

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

(Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 78276/17-6-2022 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το 

συνημμένο του) 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

8.  Τροποποίηση της αριθμ. 76597/10-6-2022 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου Α.Π.Θ. 

με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση έναντι 

ανακατασκευής ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα Θωμά 

Παπαμιχαηλίδη». 

(Η αριθμ. 76597/10-6-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση αριθμ.192/25-5-2022) 

 

ΣΤ. ΔΩΡΕΕΣ 

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

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 78361/17-6-2022 έγγραφο του Τμήματος Κινηματογράφου με τα συνημμένα του) 
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Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

10. Έγκριση αποφάσεων για τον ορισμό επιτροπών: α) παραλαβής και ελέγχου 

δικαιολογητικών των υποψηφίων, β) εποπτείας διαγωνιζομένων, γ) παραλαβής των έργων 

διαγωνιζομένων και δ) βαθμολόγησης των έργων των υποψηφίων των εισιτηρίων εξετάσεων 

για την εισαγωγή σπουδαστών στο α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., ακαδημαϊκού έτους 2022-

2023.    

(οι αποφάσεις με αριθμ. πρωτ. 77913/16-6-2022, 77945/16-6-2022, 77950/16-6-2022 και 77961/16-6-2022 της 

Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τις συνημμένες σε 

αυτές ονομαστικές καταστάσεις) 

 

11. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 14-6-2022 

με τα συνημμένα του) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Η. ΛΟΙΠΑ 

12. Εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Π.Θ. σχετικά με την προμήθεια 

και εγκατάσταση ειδών, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 

4777/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(Το έγγραφο με αριθμ. εμπ. πρωτ.  2281/16-6-2022 της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας Α.Π.Θ.) 

 
Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  17-6-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


