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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 205 

 

 
 

 

 

 

 

 

Τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 μ. θα πραγματοποιηθεί 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. 43107/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3891/τ.Β’/23-07-2022) 

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

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 

06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 6:00”, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε 

από τη λήξη της έως και την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 με την αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 44590/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4088/τ.Β’/30-07-2022), καθώς και αυτές της υπό 

στοιχεία 48760/Ζ1/29-04-2022 Κ.Υ.Α. «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 2131/τ.Β’/30-04-2021), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1.  Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 24-8-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

2. Έγκριση της δέκατης (10ης) (εσωτερικής) τροποποίησης εσόδων – εξόδων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2022. 

(Το αριθμ. πρωτ. 91821/24-8-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

3. Έγκριση πίστωσης αιτημάτων, του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 24-8-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

4. Αίτημα του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 91450/23-8-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 
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Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

5. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €280.617,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 563/2022 και γ) Της 

προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 563/2022, για την «Προμήθεια 

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

προϋπολογισμού €280.617,00 (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α).   

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-8-2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 91310/23-8-2022 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 563/2022 

(γ) Το από 24-8-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προϋπολογισμού – Απολογισμού 

6. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την έγκριση: α) Πίστωσης ποσού 

€93.062,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και β) Της τροποποίησης της αριθμ. 

529/2021 σύμβασης με τίτλο: «Τακτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη-επισκευή 

Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και Γενικών Πινάκων Χαμηλής 

Τάσης των Κτιρίων του ΑΠΘ», διάρκειας δυο (2) ετών.   

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-8-2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 91662/24-8-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του 

(γ) Το από 24-8-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προϋπολογισμού – Απολογισμού 

7. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 564/2022  

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη «Διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 

και των ζωικών υποπροϊόντων του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €98.500,00 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α), σχετικά με την αποσφράγιση των προσφορών και τον 

έλεγχο των εγγυητικών επιστολών των εταιρειών που συμμετέχουν στον ως άνω 

διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 26-8-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 91714/24-8-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/22-7-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

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

ορίων με αριθμό διακήρυξης 47Μ/2022, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελέτης με 

τίτλο: «Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών σε κτίρια του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€79.350,37 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά με την αποσφράγιση και τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό.  
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(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (Υπηρεσιακό Σημείωμα με 

ημερομηνία 26-7-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 89647/26-7-2022 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το από 18-7-2022 - επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 25-7-

2022 - 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με τα συνημμένα 

του 

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

ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των 

κτιρίων Μετεωροσκοπείου και Αστεροσκοπείου, εντός του επιστημονικού, πολιτιστικού, 

περιβαλλοντικού πάρκου Α.Π.Θ.» με αριθμό διακήρυξης 40/2021, συνολικού 

προϋπολογισμού €736.560,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σχετικά με την παροχή 

εξηγήσεων από τη συμμετέχουσα εταιρία «ΦΩΤΗΣ Α. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε».  

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

ημερομηνία 25-8-2022) 

(β)Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 91960/25-8-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το από 

24-8-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού) 

10. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής (Π.Ο.Π.) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων & 

δικτύου ομβρίων στο Πανεπιστημιακό Campus στη Θέρμη». 

[Αρ. Σύμβασης: 22826/23-04-2020, Χρηματοδότηση: ΚΕ 2021ΝΑ34600252 – MIS5149409 

(2018ΣΕ04600012) του Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Συνολική δαπάνη: €135.272,02 (με Φ.Π.Α.)].  

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 90024/27-7-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

11. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας της εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής και 

σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση των κτιρίων 10, 11 και 14 της 

Επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.». 

[Αριθμός σύμβασης: 3298/ 09-09-21, Χρηματοδότηση: Κ.Ε. 2021ΜΑ34600085 MIS5149706 

(2020ΣΜ54600004) του Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: Ένωση οικονομικών φορέων με τίτλο: 

«ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – 

ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ», Αρχική Σύμβαση: 119.641,40 (με ΦΠΑ), Διάρκεια αρχικής 

Σύμβασης: 9 μήνες]. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 90030/27-7-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 

12. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα 

της Αρχικής Σύμβασης (1ου Σ.Π./Α.Σ.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων 

Νέων Εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης 
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εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση των κτιρίων 10, 11 και 

14 της Επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.».         

[Αριθμός σύμβασης: 3298/09-09-21, Χρηματοδότηση: Κ.Ε. 2021ΜΑ34600085 MIS5149706 

(2020ΣΜ54600004) του Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: Ένωση οικονομικών φορέων με τίτλο : 

"ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - 

ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ", Αρχική Σύμβαση: €119.641,40].                                                                                                                            

 (Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 90034/27-7-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

14. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

14 .1. ΄Εγκριση αποτελέσματος γραπτού διαγωνισμού χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα 

του κληροδοτήματος «Χρήστου Βράκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 87885/19-7-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

14.2. Ορισμός εξεταστών και εξεταστέων μαθημάτων των γραπτών διαγωνισμών για τη 

χορήγηση υποτροφιών του Τμήματος Κληροδοτημάτων. 

(Το έγγραφο με αριθμό 88031/19-7-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του.) 

14.3. Παράταση του χρόνου κατάθεσης πτυχίου της υποτρόφου με αριθμό αίτησης 648/09-

02-2017, από το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 88036/19-7-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

14.4. Απόρριψη του αιτήματος για παράταση υποτροφίας, της υποτρόφου με αριθμό αίτησης 

868/8-4-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη».  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 88042/19-7-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

14.5. Πρόταση για εκμίσθωση γραφείου – επαγγελματικής στέγης στην οδό Φιλελλήνων 11 - 

Καβάλα, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Στυλιανού Σαμαρά». 
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(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 88045/19-7-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

14.6. Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση ικριωμάτων στην οικοδομή της οδού Κωστή 

Παλαμά 6 – Θεσσαλονίκη (κληροδότημα Χ. Βράκα). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 88054/19-7-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

14.7. Παράταση υποτροφίας, υποτρόφου με αριθμό αίτησης 12825/16-03-2021 από τα έσοδα 

του κληροδοτήματος «Στυλιανού Σαμαρά». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 88057/19-7-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

14.8. Εκμίσθωση ισογείου καταστήματος (με πατάρι) στην οδό Εθνικής Αμύνης 34 - 

Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Κατσέα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 88340/20-7-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του. 

 

ΣΤ. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

15. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

[το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας] 

16. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του μη κερδοσκοπικού 

επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία «Εταιρία Νευροεπιστημών και Αποκατάστασης». 

[το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας] 

 

Ζ. ΔΩΡΕΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ  

17.  Αποδοχή χορηγίας από την Τράπεζα Πειραιώς.  

(το αριθμ. πρωτ. 89865/26-7-2022 έγγραφο του Γραφείου Πρύτανη με τα συνημμένα του.) 

Η. ΛΟΙΠΑ 

18. Διατύπωση σύμφωνης γνώμης αναφορικά με τον καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης 

του Πρύτανη του Α.Π.Θ. από τους Αντιπρυτάνεις, τον καθορισμό του τομέα ευθύνης κάθε 

Αντιπρύτανη και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4957/2022 (Α’141).   

19. Σχετικά με την πρόθεση ίδρυσης εταιρείας – φορέα λειτουργίας του Κέντρου Αριστείας 

για κλιματικά - έξυπνα γεωργικά συστήματα στη Βόρεια Ελλάδα. 

 (το αρ. πρωτ. 91965/25-8-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Πρύτανη με τα συνημμένα του.) 
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Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

          Θεσσαλονίκη,  26-8-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


