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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 152 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη 

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. 58531/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4441/τ.Β’/25-09-2021) «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, 27 

Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 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. 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα Τρίτη, 28 

Σεπτεμβρίου 2021, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 

του Ν.2690/1999) για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 24-9-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

2. Έγκριση της 9ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερικής) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(το αριθμ. πρωτ. 8221/24-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

3.  Έγκριση πίστωσης ποσού €172.360,00 - συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% -, για τη 

σύναψη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δημόσιας σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών με αντικείμενο τον «Έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη 

συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου 

διδακτικού προσωπικού του Α.Π.Θ. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία», σύμφωνα με 
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το άρθρο 70 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169/18-9-2021), διάρκειας  τριάντα τριών (33) 

ημερών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 28-9-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 9040/28-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του 

 

4. Αίτημα του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

 (Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 6847/21-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

5. 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. 6851/21-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 
6. Αίτημα του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 6857/21-9-2021  του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

B. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

7. Πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης για τον 

ορισμό του Τμήματος Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων ως γνωμοδοτικό όργανο για το 

έργο με τίτλο: «Επισκευή της στέγης φοιτητικής λέσχης στο Πανεπιστημιακό δάσος 

Περτουλίου», Αρ. Διακήρυξης: 20Σ/2019, συνολικού προϋπολογισμού €57.660,00 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 5899/17-9-2021 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του)  

 

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

προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ» 

[Αρ. Σύμβασης: 11333/2-12-2019, Χρηματοδότηση: K.A.E. 2018ΕΠ00810155 του Π.Δ.Ε., 

ενταγμένο στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5030620, Ανάδοχος: 

«Β.ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΜΕΚ 

Ο.Ε.)», Αρχική Σύμβαση: €909.460,32 (με ΦΠΑ), Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: δεκαεπτά (17) 

μήνες]. 

(τα έγγραφα με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5771/17-9-2021 και 7759/23-9-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού 

Συμβουλίου, με τα συνημμένα τους) 

 

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

προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του 

Επιστημονικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. (ΤΣ)» [Αρ. Σύμβασης: 
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1191/12 & 20-09-2019, Χρηματοδότηση: K.A.E. 2017ΣΕ27510012 του Π.Δ.Ε., ενταγμένο στο 

Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5001634, Ανάδοχος: «Τ&Τ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», Αρχική Σύμβαση: €428.813,23 (με 

Φ.Π.Α.), Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: οκτώ (8) μήνες]. 

(τα έγγραφα με αριθμό εισερχ. πρωτ. 5776/17-9-2021 και  8943/28-9-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού 

Συμβουλίου, με τα συνημμένα τους) 

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

12. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Νομικής Επιτροπής και προσθήκη νέων 

αναπληρωματικών μελών. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7903/24-9-2021 της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής με το συνημμένο του) 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

13. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

  
Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

14. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

14.1. Κατάρτιση συμβιβασμού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για οφειλές της 

μισθώτριας εταιρείας Χρήστος Χατζηδιάκος και ΣΙΑ ΕΕ. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 24-9-2021)  

(β) Το έγγραφο με αρ. εισερχ. πρωτ. 7222/22-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

14.2. Πρόταση για την εκμίσθωση του διαμερίσματος στην οδό Ολύμπου 109 – Θεσ/νίκη, 

ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Τσώπρου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 24-9-2021)  

(β) Το έγγραφο με αρ. εισερχ. πρωτ. 7226/22-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

14.3. Πρόταση για εκμίσθωση ακινήτου (55,78 τ.μ.) ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το 

κληροδότημα «Στυλιανού Σαμαρά». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 24-9-2021)  

(β) Το έγγραφο με αρ. εισερχ. πρωτ. 7229/22-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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ΣΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – 

Α.Π.Θ.) 

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

Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. 

(α) το με αρ. πρωτ. 1861/6-9-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το συνημμένο 

του  

(β) το με αρ. πρωτ. 5370/16-9-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το συνημμένο 

του  

(γ) το με αρ. πρωτ. 7223/22-9-2021 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το συνημμένο 

του 

 

Ζ. ΔΩΡΕΕΣ 

16. Σχετικά με την αποδοχή πρότασης δωρεάς του Εργαστηρίου Αισθητικής Αγωγής και 

Καλλιτεχνικών του Ε.Ε.Ε. ΕΚ Θέρμης προς το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ.   

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 50509/23-8-2021 έγγραφο του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του) 

 

Η. ΛΟΙΠΑ 

17. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών 

«Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη». 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7417/23-9-2021 του Ιδρύματος με τα συνημμένα του) 

 

Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  28-9-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

    
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


