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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 145 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 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 σημ. 1 και 8 του 

άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51684/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3899/τ.Β’/21-08-2021) «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, 23 

Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» και της 

αριθμ. 115744/Ζ1/04-09-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3707/τ.Β’/04-09-2020) «Λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID 19 κατά τη λειτουργία τους», όπως ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-8-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

  

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-8-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

3. Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 47865/22-7-2021 (συνεδρίαση με αριθμό 141/22-7-2021) 

απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, σχετικά με την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλλαν προσφορά για το τμήμα με α/α: 80-

ΥΠ81, 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.) 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-8-2021)   

(β) Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 50851/24-8-2021 ανακοινοποίηση στο ορθό του αριθμ. πρωτ. 46018/15-7-2021 

εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το ανακοινοποιημένο στο ορθό πρακτικό της συνέχειας της 

8ης συνεδρίασης/1-6-2021 επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 8, 17 και 26-6-2021 και 1-7-2021 της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
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4. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 523/2021 τακτικού, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων 

θέρμανσης του Α.Π.Θ.» διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού €138.446,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.-, που αφορά σε συμμόρφωση του Α.Π.Θ. με την υπ’ 

αριθμ. 1185/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και 

την αριθμ. Ν128/4-8-2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ’ 

Ακυρωτικό-Διαδικασία Ν. 4412/2016). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-8-2021)  

(β) Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 50965/25-8-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3ης 

συνεδρίασης/25-8-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

5. Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων, του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την μετεγκατάσταση 

Εργαστηρίων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ σε χώρους του Α.Π.Θ.», με αριθμό 

διακήρυξης 39/2021, συνολικού προϋπολογισμού €193.996,26 - συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. -, σχετικά με την ανάδειξη μειοδότη (προσωρινού αναδόχου) της σύμβασης του ως 

άνω έργου. 

(α) Eισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (Υπηρεσιακό Σημείωμα με 

ημερομηνία 27-07-2021) 

(β) Tο έγγραφο με αρ. πρωτ. 49130/27-07-2021 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το  από 

27-7-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 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. 

 

8. Σχετικά με το αίτημα της κ. Ευγενίας Τρουμπάλου, μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων για Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Προμήθειας Ειδών που πραγματοποιούνται 

από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., περί αντικατάστασής της. 

(α) Η με αρ. πρωτ. 44914/13-07-2021 αίτηση της κ. Ευγενίας Τρουμπάλου, μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων για Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Προμήθειας Ειδών, περί αντικατάστασής της 

(β) Η με αρ. πρωτ. 29646/21-05-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση αρ. 133/20-05-2021) 

περί ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Προμήθειας Ειδών 
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E. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

9. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

[Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 18-7-2021)]  
 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

10. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

10.1. Παροχή σύμφωνης γνώμης του Α.Π.Θ. στην ΕΛΕΠΑΠ για την εκμίσθωση ημιυπόγειου  

ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-8-2021)  

(β) Το έγγραφο με αρ. 48634/26-7-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

10.2. Εκμίσθωση ακινήτου (70,53 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 5,50 τ.μ.) ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. 

από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα».  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-8-2021)  

(β) Το έγγραφο με αρ. 48649/26-7-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

10.3. Εκμίσθωση ακινήτου (76,94 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη 5,03 τ.μ.) ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. 

από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα».  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-8-2021)  

(β) Το έγγραφο με αρ. 48638/26-7-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

11. Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. ως προς την 

εγγραφή σε αυτό επιτυχόντος με την ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, 

τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων 

λυκείων του εξωτερικού,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.                  

(α) Το με αρ. πρωτ. 422/02-11-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. 5616/02-11-2020) έγγραφο του Τμήματος  

Κτηνιατρικής με τα συνημμένα του 

(β)  Η με αρ. πρωτ. 27167/13-05-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 131/13-

05-2021) 

(γ) Το από 23-08-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. με τα 

συνημμένα του 

 

12. Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. ως προς την 

εγγραφή σε αυτό επιτυχούσας με την ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, 

τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων 

λυκείων του εξωτερικού,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.                  

(α) Το με αρ. πρωτ. 849/24-12-2020 (αρ. εισερχ.πρωτ.  9300/24-12-2020) έγγραφο του Τμήματος Ψυχολογίας με 

τα συνημμένα του 

(β) Το με αρ.  πρωτ.   9838/19-02-2021 έγγραφο του Τμήματος Ψυχολογίας με τα συνημμένα του 
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(γ) Το από 23-08-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. με τα 

συνημμένα του 

 

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

Α.Π.Θ.) 

13. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και 

Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. 

(το με αρ. πρωτ. 47982/22-7-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το συνημμένο 

του) 

 

14. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και 

Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. 

(το με αρ. πρωτ. 50352/23-8-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το συνημμένο 

του) 

 

Θ. ΛΟΙΠΑ 

15. Διαβίβαση έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου των στοιχείων της διαχειριστικής χρήσης 

1/1/-31/12/2020 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη». 

(α) Το έγγραφο με αριθμό 107/16-04-2021 (αρ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 21351/20-04-2021) του Ινστιτούτου 

Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) με τα συνημμένα του 

(β)  Η αρ. πρωτ. 28106/17-05-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 132/13-05-2021) 

 (γ) Το έγγραφο με αριθμό 209/28-07-2021 (αρ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 49252/28-07-2021) του Ινστιτούτου 

 Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) με τα συνημμένα του 

 

 Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  25-8-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

    
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


