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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 212 

 

 
 

 

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00  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. 51236/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4756/τ.Β’/09-09-2022) 

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

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 

2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00”, η ισχύς της 

οποίας παρατάθηκε διαδοχικά από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και 

ώρα 06:00 με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53937/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4977/τ.Β’/23-09-2022),  έως 

και τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00 με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384/2022 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5129/τ.Β’/01-10-2022) και στη συνέχεια παρατάθηκε εκ νέου από τη λήξη της 

έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00 με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

58309/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5335/τ.Β’/14-10-2022).  

 Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα, Τετάρτη, 19 

Οκτωβρίου 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 το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

1. Αίτημα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 13859/13-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

2. Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του τμήματος με α/α 5-ΥΕ6 

του αριθμ. 498/2020 διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο 
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κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, 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 την αντικατάσταση μέρους του αρχικώς 

προσφερόμενου εξοπλισμού της αριθμ. 498.5-YE.6/2021 σύμβασης.  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 19-10-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 14802/17-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

από 13-10-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού  

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 4727/17-10-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

3. Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €50.840,00 με Φ.Π.Α., β) των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 512/2022 και γ) της προκήρυξης ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 512/2022, 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.   

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 19-10-

2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 14804/17-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 512/2022 

(γ) Το από 19-10-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προϋπολογισμού – Απολογισμού 

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

6. Ορισμός Διμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ. 

για ένα έτος. 

(Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 14584/17-10-2022 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης) 

 

Δ.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

7.1. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, 

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



 
 

3 
212_ΗΔ 

(Το έγγραφο με αριθμό 12820/11-10-2022 της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης με τα συνημμένα του) 

 

7.2. Έγκριση του περιεχομένου συμβάσεων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας 

Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του 

Α.Π.Θ., σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141). 

(α) Το έγγραφο με αριθμό 15272/18-10-2022 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων με τα 

συνημμένα του 

(β) Το έγγραφο με αριθμό 15280/18-10-2022 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων με τα 

συνημμένα του 

 

7.3. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. σύμφωνα με 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 15392/19-10-2022 του Τμήματος Γεωπονίας με τα συνημμένα του) 

 

7.4. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 15416/19-10-2022 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με τα συνημμένα του) 

 

Ε.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Εισηγητής για το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής κ. Δ. Κωβαίος. 

 

8. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης (ΒΚΠ) σχετικά με την κατάθεση της 

έντυπης μορφής των Διδακτορικών Διατριβών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. 

(Το έγγραφο με αριθμό 12534/11-10-2022 της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης) 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ 

9. Αντικατάσταση εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του 

Α.Π.Θ. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 15036/18-10-2022 του Τμήματος Θεάτρου) 

 

 
 

Θεσσαλονίκη, 19-10-2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


