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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 223 

 

 
 

 

 

 

 

 

Την Tρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30 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, Τρίτη, 24 

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 το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

1. Έγκριση πίστωσης αιτημάτων οικονομικού έτους 2023. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-1-2023 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Εισηγητής για το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

2. 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 «Καθαριότητα κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του 

ΑΠΘ», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ημερών, προϋπολογισμού €221.805,25 χωρίς Φ.Π.Α. 

(€275.038,51 με Φ.Π.A. 24%). 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-1-2023) 

(β) Το αριθμ. πρωτ. 41190/23-1-2023 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο της αριθμ. 

603/2023 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
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Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

5. Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 28020/28-11-2022 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου 

(αριθμ. συνεδρίασης 216/28-11-2022) σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής του 

διαγωνισμού με αριθμό 558/2022. 

(α) Η απόφαση αριθμ. πρωτ. 28020/28-11-2022 του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση με αριθμό 216/28-

11-2022  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 40928/23-1-2023 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του 

 

Δ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

6. 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 πρωτ. 40160/19-1-2023 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης 

Έργων με τα συνημμένα του) 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

7. Χορήγηση ταμειακών διευκολύνσεων σε έργα για το έτος 2023.  

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 40829/20-1-2023 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με το 

συνημμένο του) 

 

ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

                                                   Θεσσαλονίκη, 24-1-2023 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


