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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 220 

 

 
 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη 

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. 72546/2022 Κ.Υ.Α. “Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη 

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00” (ΦΕΚ 6445/τ.Β’/16-12-2022). 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα, Τετάρτη, 21 

Δεκεμβρίου 2022, λόγω κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρα 44 παρ. 2 του Ν.4957/2022 και 14 

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

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Εισηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

1. Έγκριση της επικαιροποιημένης δέκατης ένατης (19ης) (εσωτερικής) αναμόρφωσης-

τροποποίησης εσόδων - εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

[H αριθμ. πρωτ. 34774/21-12-2022 (ανακοινοποίηση στο ορθό της αριθμ. πρωτ. 34555/21-12-2022) εισήγηση του 

κ. Πρύτανη] 

 
2. Έγκριση του Αρχικού Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ. για το οικονομικό έτος 2023. 

(H αριθμ. πρωτ. 34748/21-12-2022 εισήγηση του κ. Πρύτανη) 

 

3. Έγκριση πίστωσης αιτημάτων οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-12-2022 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Εισηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 
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4. 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 01-11-2022 

έως 30-11-2022. 

(Το με αριθμό πρωτ. 33839/19-12-2022 - ανακοινοποίηση στο ορθό του αριθμ. πρωτ. 33735/19-12-2022- 

έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 13-12-2022 πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

5. Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €198.176,00 με Φ.Π.Α., β) των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 579 και γ) της προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 579 για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, οθονών, 

scanner, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, προβολικών συστημάτων, ανταλλακτικών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών & λογισμικού για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού €198.176,00 με Φ.Π.Α.   

(α) Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ημερομηνία 21-12-2022 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 33714/19-12-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 579 

 

6. Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €65.117,01 με Φ.Π.Α., β) των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 595 και γ) της προκήρυξης ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό 595 για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των 

βιβλιοθηκών του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €65.117,01 με Φ.Π.Α.   

(α) Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ημερομηνία 21-12-2022 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 33717/19-12-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 595 

 

7. Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αριθμ. 498/2020 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Εξοπλισμού για την Ενίσχυση Υποδομών για την Προαγωγή του Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €4.247.500,00 με Φ.Π.Α., 

σχετικά με τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών του τμήματος με α/α6-ΥΕ.7 

«Υποδομές υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης χειρουργείων (ανοικτού χειρουργείου και 

λαπαροσκοπικού)».  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-12-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 34629/21-12-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

από 13-12-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού  

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 5823/16-12-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 
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8. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 547/2021 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητα κτιρίων, 

εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ», για χρονικό διάστημα είκοσι δύο (22) 

μηνών από την 05-02-2023 ή από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού 

προϋπολογισμού €7.159.344,72 με Φ.Π.Α, σχετικά με συμμόρφωση του Α.Π.Θ. με την με 

την αριθμ. 1250, 1251/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου ΕΑΔΗΣΥ και των αριθμ. 626/2022 

και 633/2022 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’ Ακυρωτικό). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-12-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 34631/21-12-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 20-12-2022 

πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Εισηγητής για το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

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

ορίων του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού δρόμου και περιβάλλοντος χώρου 

των κτηρίων: α) Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ & β) Τομέα Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ», με αριθμό διακήρυξης 50/2022,  

συνολικού προϋπολογισμού €210.626,54 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σχετικά με την 

ανάδειξη μειοδότη (προσωρινού αναδόχου) της σύμβασης του ως άνω έργου. 

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

ημερομηνία 21-12-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 34682/21-12-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 2ο  

πρακτικό/20-12-2022 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Εισηγητής για το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

Εισηγητής για τα θέματα αυτά ορίζεται ο Αντιπρύτανης  Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητής 

Α. Γιαννακουδάκης. 
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11. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

12. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Εργαζομένων 

στα Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «Ε.Σ. ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ», «ΕΘΝΙΚΟ 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» και «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ». 

(Το έγγραφο με αριθμό 28975/30-11-2022 των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού) 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Εισηγητής για τo θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

13. Πρόταση του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

13.1. Προσφορές συστημικών Τραπεζών για τη διαχείριση των λογαριασμών όψεως των 

κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών του Α.Π.Θ.  

( Το έγγραφο με αριθμό 33498/16-12-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

Ζ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

14.1 Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας 

Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 

141).  

(Το έγγραφο με αριθμό 33926/19-12-2022 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων με τα 

συνημμένα του) 

 

14.2 Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Περιουσίας, σύμφωνα με την περ. 

θ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141).  

(Το έγγραφο με αριθμό 34263/20-12-2022 του Τμήματος Περιουσίας με τα συνημμένα του) 

 

14.3 Έγκριση του περιεχομένου συμβάσεων του Τμήματος Οδοντιατρικής, σύμφωνα με την  

περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141).  

(α) Το έγγραφο με αριθμό 34636/21-12-2022 του Τμήματος Οδοντιατρικής με τα συνημμένα του 

(β) Το έγγραφο με αριθμό 34638/21-12-2022 του Τμήματος Οδοντιατρικής με τα συνημμένα του 
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Η. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Εισηγητής για το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, 

Καθηγητής Ε. Στυλιανίδης. 

 

15. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 33407/16-12-2022 (συνεδρίαση με αριθμό 

219/16-12-2022) του Πρυτανικού Συμβουλίου και έγκριση του ορθού προϋπολογισμού του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ., οικονομικού έτους 2023.  

(α) Η απόφαση με αριθμό πρωτ. 33407/16-12-2022 (συνεδρίαση με αριθμό 219/16-12-2022) του Πρυτανικού 

Συμβουλίου 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ.  34171/20-12-2022 του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. με το συνημμένο του 

 

Θ. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

16. Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάδειξη και αξιοποίηση του Περιαστικού Δάσους της 

Θεσσαλονίκης (Σεϊχ Σου) και του Δάσους Χορτιάτη με στόχο τη λειτουργική του διασύνδεση 

με τις αστικές περιοχές.  

(Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας) 

 

17. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ 

(Ε.Ο.Κ.Α.Ν.) και του Α.Π.Θ. 

(Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας) 

 

18. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας Νευροεπιστημών και Αποκατάστασης 

(Ε.Ν.Α.) και του Α.Π.Θ. 

(Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας) 

 

Ι. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Εισηγητής για το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής κ. Δ. Κωβαίος. 

 

19. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 16-12-

2022 με το συνημμένο του) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 
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ΙΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 21-12-2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


