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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 203 

 

 
 

 

 

 

 

 

Τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου στο Γραφείο του Πρύτανη (7ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης “Κ. 

Καραθεοδωρή”) με φυσική παρουσία των μελών του. 

 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. 38083/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3367/τ.Β’/30-06-2022) 

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

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και 

ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00”, της οποίας η ισχύς 

παρατάθηκε από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 6.00 με την 

αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3734/τ.Β’/14-07-2022), 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. Αίτημα του Τμήματος Xημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 88718/21-7-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

  
Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

2. Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις ανάγκες του Τμήματος 

Γεωλογίας του Α.Π.Θ. 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 με Φ.Π.Α., σχετικά με τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της 

σύμβασης αριθμ. 494.45-ΥΠ46/2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-7-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 86975/14-7-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της από 

7-7-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού για τις ανάγκες του 

Τμήματος Γεωλογίας 

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 3354/11-7-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 
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3. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών για τροποποίηση της αριθμ. 495/2021 σύμβασης για 

τη «Συντήρηση - Λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του ΑΠΘ», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικής δαπάνης 

€1.924.488,84 με Φ.Π.Α. 

 (Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 86996/14-7-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

4. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 559/2022 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και 

ηλεκτρονικών περιοδικών για τις ανάγκες των  Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ», για το έτος 2022, 

συνολικού προϋπολογισμού €475.000,00 με Φ.Π.Α., σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων εταιρειών και την κατακύρωση 

του ως άνω διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-7-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 89028/22-7-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/18-7-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

 

5. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 565/2022 ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων 

για τις ανάγκες των τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ.» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού €145.169,67 με 

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 22-7-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 89031/22-7-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/8-7-2022 (επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 18-7-2022) της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

 

6. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 545/2022 ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ των Σχολών του 

Α.Π.Θ», συνολικού προϋπολογισμού € 65.426,65 με Φ.Π.Α. σχετικά με τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της υποψηφίας αναδόχου εταιρείας και την κατακύρωση του 

ως άνω διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-7-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 89166/22-7-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/21-7-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
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7. Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Θεσσαλονίκης», με αριθμό διακήρυξης 45/2022, συνολικού προϋπολογισμού 

€200.000,00 με Φ.Π.Α., σχετικά με τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και την οριστική 

κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

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

ημερομηνία 20-7-2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 88487/20-7-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το  από 

7-7-2022 (επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 20-7-2022) πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού  

 

8. Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των 

ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων 

ισογείου κτηρίου Βιολογίας για τις ανάγκες της Σ.Θ.Ε.» με αριθμό διακήρυξης 49/2022, 

συνολικού προϋπολογισμού €1.630.000,00 με Φ.Π.Α. σχετικά με την παροχή εξηγήσεων 

από τη συμμετέχουσα εταιρία «ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ».  

 (Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 88808/21-7-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο 

το από 19-7-2022  πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού) 

  

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

[το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας] 

 

11. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του μη κερδοσκοπικού σωματείου 

με την επωνυμία «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (EDUACT). 

 [το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας] 

 

ΣΤ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

12. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-7-2022 

με το συνημμένο του) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 



 
 

4 
203_ΗΔ 

13. Σχετικά με την έγκριση ή μη της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας του 

Α.Π.Θ. ως προς την εγγραφή σε αυτό εισαγομένου με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-

Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων 

κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

(α)  Το με αριθμ. πρωτ. 30084/01-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Θεολογίας με τα συνημμένα του 

(β) H με αριθμ. πρωτ. 57419/24-03-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό  

182/24-03-2022) 

(γ) Το με αριθμ. πρωτ. 88882/22-7-2022 έγγραφο του Τμήματος Θεολογίας με το συνημμένο του 

(δ) Το από 22-7-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. με το 

συνημμένο του 

  

Ζ. ΛΟΙΠΑ 

14. Αντικατάσταση εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του 

Α.Π.Θ. 

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 85763/11-7-2022 του Τμήματος Οδοντιατρικής ] 

 

15. Ορισμός εκπροσώπων του Α.Π.Θ. στη Συντονιστική Ομάδα που συστήνεται στο πλαίσιο 

του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Δήμου Θερμαϊκού.  

[το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 87630/18-7-2022 του Δήμου Θερμαϊκού με το συνημμένο του] 

 

16. Έγκριση απολογισμού του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών 

Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021.   

[Το έγγραφο με αριθμό  740/16-05-2022 (αρ. εισερχ. πρωτ. 69861/19-05-2022) του Ταμείου Διοικήσεως και 

Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών με τα συνημμένα του] 

 
17. Διατύπωση γνώμης για τον ορισμό Προϊσταμένου Διεύθυνσης. 

 
 

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

           Θεσσαλονίκη,  22-7-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


