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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 218 

 

 
 

 

 

 

 

 

Την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 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. 66528/2022 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, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη 

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 6:00” (ΦΕΚ 5874/τ.Β’/19-11-2022), η ισχύς της οποίας 

παρατάθηκε από τη λήξη της έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 με την 

αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69439 /2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 6135/τ.Β’/02-12-2022). 

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

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 δέκατης έκτης (16ης) (εσωτερικής) αναμόρφωσης εσόδων - εξόδων του 

Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

 (H αριθμ. πρωτ. 31033 /8-12-2022 εισήγηση του κ. Πρύτανη) 

 
2. Έγκριση πίστωσης αιτημάτων οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 6-12-2022 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

  

3. Έγκριση αιτημάτων με απευθείας ανάθεση, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 6-12-2022 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 

4. Αίτημα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 30256/6-12-2022 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του) 
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5. Αίτημα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 30258/6-12-2022 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

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 01-10-

2022 έως 31-10-2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 29145/1-12-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το 

από 28-11-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Νοέμβριο 2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 29510/2-12-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 

2-12-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Νοέμβριο 2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 31026/8-12-2022 του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με 

συνημμένο το από 5-12-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

9. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 567/2022 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού και 

ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Τμημάτων του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού 

€611.590,00 με Φ.Π.Α, σχετικά με τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-12-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 29736/5-12-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/25-11-2022 και 1-12-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

 

10. Κατακύρωση του αριθμ. 582/2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την 

«Προμήθεια ηλεκτρομαγνήτη για τη συντήρηση και επισκευή του φασματόμετρου NMR 300 

MHz Bruker», συνολικού προϋπολογισμού €95.500,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση 
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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 8-12-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 30249/6-12-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/5-12-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

(γ) Το σχέδιο σύμβασης 

 

11. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την προκήρυξη του αριθμ. 566/2022 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Δράσεις προώθησης βιώσιμης 

κινητικότητας», συνολικού προϋπολογισμού €70.000,00 με Φ.Π.Α., για την προμήθεια 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμού φόρτισης για την κάλυψη των 

αναγκών του Α.Π.Θ. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-12-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 30628/7-12-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο της αριθμ. 

566/2022 διακήρυξης  

 

12. Κατακύρωση του αριθμ. 563/2022 διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την 

«Προμήθεια  αδειών χρήσης λογισμικού για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ», συνολικού 

προϋπολογισμού €280.617,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ως άνω διαγωνισμού και έγκριση του περιεχομένου των 

αντίστοιχων συμβάσεων. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-12-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 30657/7-12-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/6-12-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

(γ) Τα δύο (2) σχέδια συμβάσεων 

 

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. 

 

13. Έγκριση της δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Eνεργειακή αναβάθμιση νέου κτιρίου 

Φιλοσοφικής Σχολής», συνολικού προϋπολογισμού €3.405.000,00 (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.). 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 30122/5-12-2022 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης 

Έργων με το συνημμένο του) 

 

14. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη δύο υδρογεωτρήσεων στο 

Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» [Αριθμός Σύμβασης: 
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43469/27.01.2022, Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 2017ΣΕ04620015 του Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, Αρχική Σύμβαση: €123.450,22]. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 29023/1-12-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 

 

15. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ΤΕΛΙΚΟΥ 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (ΤΕΛΙΚΟΥ Α.Π.Ε./Α.Σ) του 

έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την μετεγκατάσταση Εργαστηρίων του 

Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ σε χώρους του Α.Π.Θ.» [Αριθμός Σύμβασης: 21943/05-

11-2021, Χρηματοδότηση: ΚΕ 2021ΝΑ34600397-MIS5149671 (παλαιός ΚΕ 

2020ΣΕ54600043) του ΠΔΕ, Ανάδοχος: ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.-ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε., Αρχική Σύμβαση: €122.763,21 με Φ.Π.Α., 3ος  Τακτοποιητικός ΑΠΕ: €122.763,21 με 

Φ.Π.Α. ]. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 29025/1-12-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 

 

16. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ΤΕΛΙΚΟΥ 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (ΤΕΛΙΚΟΥ Α.Π.Ε./Α.Σ) του 

έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ράμπας ΑμεΑ και αναμόρφωση αύλειου χώρου του κτιρίου 

Ιατρικής του Α.Π.Θ.» [Αριθμός Σύμβασης: 41700/02-07-2021, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 

2020ΣΕ54600043 του ΠΔΕ, Ανάδοχος: ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.-ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε., Αρχική Σύμβαση: €26.488,01 με Φ.Π.Α., 1ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ: €26.488,01 με 

Φ.Π.Α. ]. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 29030/1-12-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 

 

17. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ/Α.Σ.) της Αρχικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ανέγερση 

Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ» [Αριθμός Σύμβασης: 11333/2-12-2019, Χρηματοδότηση: 

Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ00810155 του Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: «Β.ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-

ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΜΕΚ Ο.Ε.), Αρχική Σύμβαση: €909.460,32, 1ος 

Α.Π.Ε.: €895.440,78 με Φ.Π.Α., 2ος Α.Π.Ε.: €895.440,78 με Φ.Π.Α.]. 

(Τα έγγραφα με αριθμό πρωτ. 29038/1-12-2022 και 30603/7-12-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού 

Συμβουλίου με τα συνημμένα τους) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 
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18. Ορισμός επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών - έργων με τη 

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

E. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

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

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

20. Επιτροπές Α.Π.Θ. 

 

ΣΤ.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

21.1. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 29969/5-12-2022 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του) 

 

21.2. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 

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

141).  

(Το έγγραφο με αριθμό 30442/6-12-2022 του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τα συνημμένα 

του) 

 

21.3. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 30791/7-12-2022 της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τα συνημμένα του) 

 

21.4. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης της Διεύθυνσης Προσωπικού, σύμφωνα με την 

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

(Το έγγραφο με αριθμό  30899/7-12-2022 της Διεύθυνσης Προσωπικού με τα συνημμένα του) 

 

21.5. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης, σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 

4957/2022 (Α΄ 141).  

(Το έγγραφο με αριθμό  30900/7-12-2022 του Τμήματος Μισθοδοσίας με τα συνημμένα του) 

 

21.6. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Γραφείου Εποπτείας Εργολαβιών, 

Καθαριότητας, Φύλαξης και Συντήρησης του Πανεπιστημίου της Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141).  

(Το έγγραφο με αριθμό  30943/8-12-2022 του Γραφείου Εποπτείας Εργολαβιών, Καθαριότητας, Φύλαξης και 

Συντήρησης με τα συνημμένα του) 
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21.7. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Γενικής 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 1 

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

(Το έγγραφο με αριθμό  30955/8-12-2022 του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας με τα συνημμένα του) 

 

21.8. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Γραφείου Περιβάλλοντος της Γενικής 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 

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

(Το έγγραφο με αριθμό  30959/8-12-2022 του Γραφείου Περιβάλλοντος με τα συνημμένα του) 

 

21.9. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, σύμφωνα 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 31175/8-12-2022 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με τα συνημμένα του) 

 

21.10. 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  31241/8-12-2022 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων με τα 

συνημμένα του) 

 

Ζ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Εισηγητής για το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής κ. Δ. Κωβαίος. 

 

22. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων (Υπηρεσιακά Σημειώματα με ημερομηνία 6-

12-2022 και 7-12-2022 με τα συνημμένα τους) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Θεσσαλονίκη, 8-12-2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


