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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 215 

 

 
 

 

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 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/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), 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) και στη συνέχεια 

παρατάθηκε εκ νέου από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 

με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61055/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ  5563/τ.Β’/27-10-2022).  

 Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα, Τρίτη, 8 

Νοεμβρίου 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 δέκατης πέμπτης (15ης) (εσωτερικής) αναμόρφωσης εξόδων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

 (H αριθμ. πρωτ. 21897/8-11-2022 εισήγηση του κ. Πρύτανη) 

 

2. Έγκριση πίστωσης αιτημάτων οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-11-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 
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3. Αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των 

φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 21207/7-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

4. Αίτημα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 22089/8-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για τον μήνα  

Οκτώβριο 2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 20405/3-11-2022 του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με 

συνημμένο το από 2-11-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

6. 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 διαστήματα από 01-09-

2022 έως 30-09-2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 21062/4-11-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το 

από 4-11-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

7. Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €104.400,00 με Φ.Π.Α., β) των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 587/2022 και γ) της προκήρυξης ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό 587/2022 για την «Προμήθεια αδειών χρήσης 

λογισμικών Microsoft», συνολικού προϋπολογισμού €104.400,00 με Φ.Π.Α.   

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-11-2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 16840/21-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 587/2022 

(γ) Το από 7-11-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προϋπολογισμού – Απολογισμού 

 

8. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 552/2022 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «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., σχετικά με την 
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ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-11-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 17494/25-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 

3ης συνεδρίασης/13-9-2022 (με επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 23-9-2022) και της συνέχειας αυτής/24-10-

2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

9. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της αριθμ. 585/2022 διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 

σε συνδυασμό με την παρ. 1 και την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύουν, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση των ζημιών στα 

λεβητοστάσια της Πολυτεχνικής Σχολής, λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων», 

συνολικού προϋπολογισμού €92.000,00 με Φ.Π.Α., σχετικά με την κατακύρωση της εν λόγω 

διαδικασίας. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-11-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 18293/31-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

από 25-10-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της διαδικασίας 

 

10. Έγκριση: α) της προκήρυξης δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 583/2022 για 

τη μίσθωση ακινήτου/των για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της πανεπιστημιακής 

ανασκαφής στη Βεργίνα Ημαθίας και β) των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης με αριθμό 583/2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-11-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 19842/2-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 583/2022 

 

11. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 581/2022 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ολοκληρωμένου ψηφιακού 

συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής ασφάλειας στο ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 

€930.000,00 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 8-11-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 20422/3-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/14-10-2022 (επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 2-11-2022) της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

 

12. Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €539.480,86 με Φ.Π.Α., β) των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 586/2022 και γ) της προκήρυξης διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 586/2022 για την «Προμήθεια εξοπλισμού για 

αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων των Σχολών του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού €539.480,86 με  Φ.Π.Α.   
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(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-11-2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 20825/4-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο της 

διακήρυξης με αριθμό 586/2022 

(γ) Το από 7-11-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προϋπολογισμού – Απολογισμού 

 

13. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με προσφυγή σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 

σε συνδυασμό με την παρ. 1 και την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύουν, για την παροχή υπηρεσίας για τη «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων 

των Υγειονομικών Μονάδων του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €55.200,00 με Φ.Π.Α.   

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-11-2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 21552/7-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών  

(γ) Το από 7-11-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προϋπολογισμού – Απολογισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

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

ορίων για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας Τεχνικού 

Συνεργείου και Κεντρικού Λεβητοστασίου Α.Π.Θ.», με αριθμό διακήρυξης 46Μ/2022, 

συνολικού προϋπολογισμού €33.087,08 με Φ.Π.Α., σχετικά με την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, τον 

έλεγχο εγκυρότητας των κατατεθεισών εγγυητικών επιστολών, την αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς και την αποσφράγιση και τον έλεγχο της οικονομικής 

προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα στον διαγωνισμό οικονομικού φορέα και την 

ανάδειξη μειοδότη (προσωρινού αναδόχου) της σύμβασης της ως άνω μελέτης. 

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

ημερομηνία 21-10-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 17402/24-10-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 

από 21-10-2022 πρακτικό από επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού  

 

15. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (2ου Τακτοποιητικού 

Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση χώρου άνωθεν κυλικείου Πολυτεχνικής Σχολής» 

[Αριθμός Σύμβασης: 32028/31-05-2021, Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 2021ΝΑ34600397 - MIS 

5149671 του Π.Δ.Ε. (παλαιός ΚΑΕ 2020ΣΕ54600043), Ανάδοχος: ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αρχική Σύμβαση: €57.152,75, 1ος Α.Π.Ε./Α.Σ.- 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε: €57.152,75]. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 17775/25-10-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 
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Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

16. Ορισμός επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών - έργων με τη 

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

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

Α. Γιαννακουδάκης.  

 

18. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

(Η από 31-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού) 

 

19. Ανανέωση της θητείας των μελών της Νομικής Επιτροπής Α.Π.Θ. 

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 17891/25-10-2022 του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής) 

 

ΣΤ.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

20.1. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Γεωπονίας, σύμφωνα με την περ. 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 18641/31-10-2022 του Τμήματος Γεωπονίας με τα συνημμένα του) 

 

20.2. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Φυσικής, σύμφωνα με την περ. θ 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 21969/8-11-2022 του Τμήματος Φυσικής με τα συνημμένα του) 

 

Ζ. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

21. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του Ο.Λ.Θ.  

(Το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας) 

 

Η.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Εισηγητής για το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής κ. Δ. Κωβαίος. 
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22. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων (Υπηρεσιακά Σημειώματα με ημερομηνίες 12-

10-2022, 31-10-2022, 01-11-2022, 04-11-2022 και 07-11-2022  με τα συνημμένα τους) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Θ. ΛΟΙΠΑ 

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

Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. 

[Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 20173/3-11-2022 του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης)] 

 

24. Ορισμός μέλους του Α.Π.Θ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 20815/4-11-2022 του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Νομικών Προσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας) 

 

Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Θεσσαλονίκη, 8-11-2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


