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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 222 

 

 
 

 

 

 

 

 

Την Tρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00 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/ΓΠ.οικ. 75297/2022 Κ.Υ.Α. “Έκτακτα μέτρα προστασίας 

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

σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη 

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6:00” (ΦΕΚ 7005/τ.Β’/31-12-2022). 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα, Δευτέρα, 16 

Ιανουαρίου 2023, 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 πίστωσης αιτημάτων οικονομικού έτους 2023. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 16-1-2023 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 

2. Έγκριση αιτημάτων με απευθείας ανάθεση, οικονομικού έτους 2023. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 16-1-2023 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

3. 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 01-12-2022 

έως 31-12-2022. 

(Το με αριθμό πρωτ. 39038/16-1-2023 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 

13-1-2023 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 
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4. Κατακύρωση του αριθμ. 584/2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο 

«Υπηρεσίες μεταφοράς-μετακόμισης, λόγω μεταστέγασης Τμημάτων της Σχολής ΟΠΕ», 

συνολικού προϋπολογισμού €60.000,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ως άνω διαγωνισμού και έγκριση του 

περιεχομένου της αντίστοιχης σύμβασης. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 13-1-2023) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 36699/4-1-2023 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/3-1-2023 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

(γ) Το σχέδιο σύμβασης 

 

5. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 587/2022 ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft», 

συνολικού προϋπολογισμού €104.400,00 με Φ.Π.Α., σχετικά με την αποσφράγιση και τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς της 

μοναδικής εταιρείας που συμμετέχει στον διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 13-1-2023) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 36880/4-1-2023 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό 

της 1ης συνεδρίασης/23-12-2022 (με επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 4-1-2023) της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

  

6. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 512/2022 ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Τακτική συντήρηση, έλεγχο, επισκευή και τεχνική 

υποστήριξη των κεντρικών ψυκτικών μονάδων, των πύργων ψύξης και των κεντρικών 

κλιματιστικών μονάδων του Α.Π.Θ.» για ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 

€50.840,00 με Φ.Π.Α., σχετικά με την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής εταιρείας που 

συμμετέχει στον διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 13-1-2023) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 37155/9-1-2023 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό 

της 1ης συνεδρίασης/2-12-2022 (με επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 5-1-2023) της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

7. Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €620.180,00 με Φ.Π.Α., β) των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 569 και γ) της προκήρυξης διεθνούς, 

επαναληπτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 569/2023 για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις ανάγκες των τμημάτων του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (για τα άγονα τμήματα με α/α 25/ΥΠ26, 

29/ΥΠ30, 44/ΥΠ45, 48/ΥΠ49, 50/ΥΠ51, 60/ΥΠ61, 65/ΥΠ66, 79/ΥΠ80, 81/ΥΠ82 και 
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102/ΥΠ103 του διαγωνισμού 494/2020)», συνολικού προϋπολογισμού €620.180,00 με 

Φ.Π.Α.   

(α) Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ημερομηνία 16-1-2023 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 37504/10-1-2023 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 569 

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 32/9-1-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 

 

8. Κατακύρωση του αριθμ. 552/2022 διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών «Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ», για χρονικό 

διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από 3-9-2023 ή από την υπογραφή της σύμβασης, 

συνολικού προϋπολογισμού €4.119.374,35 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ως άνω διαγωνισμού και έγκριση του 

περιεχομένου της αντίστοιχης σύμβασης. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 16-1-2023) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 37849/11-1-2023 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 4ης 

συνεδρίασης/9-12-2022 (με επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 10-1-2023) της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

(γ) Το σχέδιο σύμβασης 

 

9. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 568/2022 ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση αιθουσών 

διδασκαλίας, γραφείων και εργαστηρίων των Σχολών του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €51.240,02 με Φ.Π.Α., σχετικά με την αποσφράγιση 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 13-1-2023) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 38613/13-1-2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό 

της 1ης συνεδρίασης/2-12-2022 (με επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 12-1-2023) 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. 

 

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

ορίων για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών σε κτίρια του 

Α.Π.Θ.», με αριθμό διακήρυξης 47Μ/2022, συνολικού προϋπολογισμού €79.350,37 με 
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Φ.Π.Α., σχετικά με τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και την οριστική κατακύρωση 

του ως άνω διαγωνισμού. 

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

ημερομηνία 5-1-2023) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 36988/5-1-2023 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το από 28-12-2022 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύ-

ρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων 47Μ/2022 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

12. Ορισμός διμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση 

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

13. Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Κεντρικής  

Μακεδονίας. 

(α) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. οικ. 893102 (12309)/14-12-2022 της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 

Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας 

(β) Το από 11-1-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού) 

 

14. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου αξιολόγησης των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου κινητικότητας έτους 

2022.  

(α) Το από 10-1-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 38266/12-1-2023 της Διεύθυνσης Προσωπικού 

 

15. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας (Ε.Α.Π.) του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

16. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

(Εισήγηση με ημερομηνία 11-01-2023 του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητή κ. Α. 

Γιαννακουδάκη) 

 

17. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
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(Το έγγραφο με αριθμό 34451/21-12-2022 του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 

 

ΣΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

18.1. Έγκριση του περιεχομένου συμβάσεων του Τμήματος Προμηθειών, σύμφωνα με την 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 37764/11-1-2023 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

18.2. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και 

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

141).  

(Το έγγραφο με αριθμό 38385/12-1-2023 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων με 

τα συνημμένα του) 

 

Ζ. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

19. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ αφενός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

και της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ. και αφετέρου του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού».  

(Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας) 

 

20.  Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της 

Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.  

(Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας) 

 

21. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της 

εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ».  

(Το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας) 

 

H. ΛΟΙΠΑ 

22. Σχετικά με ανεξόφλητες οφειλές τηλεφωνίας των εργολαβιών φύλαξης και καθαριότητας. 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 48550/17-2-2022 του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 

 

23. Σχετικά με τηλεφωνικές υπερβάσεις.  

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 87164/15-7-2022 του Γραφείου Εποπτείας Εργολαβιών Καθαριότητας, Φύλαξης και 

Συντήρησης με τα συνημμένα του) 

 

24. Ορισμός εκπροσώπου, μετά του αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. 
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[Το έγγραφο με  αριθμ. 36178/30-12-2022 του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της 

Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας 

Μακεδονίας Θράκης)] 

 

25. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συμμετοχή στο «2025 Forum 

Κυκλικών Πόλεων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 

(Το με αριθμ. πρωτ. 37299/9-1-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Ν. Μουσιόπουλου)  

 

Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Θεσσαλονίκη, 16-1-2023 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


