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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 211 

 

 
 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.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. 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 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) και στη συνέχεια 

παρατάθηκε εκ νέου από τη λήξη της 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).  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

1. Έγκριση της δέκατης τρίτης (13ης) (εξωτερικής) αναμόρφωσης εσόδων-εξόδων του 

Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022.  

(H αριθμ. πρωτ.11930/7-10-2022 εισήγηση του Πρύτανη) 

 

2. Έγκριση του συνοπτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2023.  

(H αριθμ. πρωτ.11911/7-10-2022 εισήγηση του Πρύτανη) 

 

3. Έγκριση πίστωσης αιτημάτων οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-10-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

4. Αίτημα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 10905/5-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 
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5. Αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των 

φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 11296/6-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Σεπτέμβριο 2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 11288/6-10-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 6-10-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Σεπτέμβριο 2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 11294/6-10-2022 του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής 

με συνημμένο το από 6-10-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

8. Κατακύρωση του αριθμ. 565/2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την 

«Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες των τμημάτων 

Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.» για το ακαδημαϊκό έτος 

2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού €145.169,67 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 10-10-

2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 6326/21-9-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό συνέχειας 

της 2ης συνεδρίασης/20-9-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

(γ) Τα τρία (3) σχέδια συμβάσεων 

 
9. Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις ανάγκες του Τμήματος 

Γεωλογίας του Α.Π.Θ. του αριθμ. 494/2020 διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής 

διαδικασίας, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής 

έρευνας για τις ανάγκες των τμημάτων του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού 

€6.795.751,00 με Φ.Π.Α., σχετικά με τη δεύτερη (2η) μετάθεση του χρόνου παράδοσης των 

ειδών της αριθμ. 494.45-ΥΠ46/2022 σύμβασης.  

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

2022)  
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(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 10130/3-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της από 

29-9-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού για τις ανάγκες του 

Τμήματος Γεωλογίας  

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 4424/30-9-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

10. Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €60.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 584/2022 και γ) της 

προκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

584/2022, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς-μετακόμισης, λόγω 

μεταστέγασης Τμημάτων της Σχολής ΟΠΕ», συνολικού προϋπολογισμού €60.000,00 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).   

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

2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 11509/6-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 584/2022 

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

 

11. Εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, του τμήματος Α του αριθμ. 536/2022 διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, οθονών, scanner, εκτυπωτών, 

πολυμηχανημάτων και προβολικών συστημάτων για τις ανάγκες του  Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού €179.031,18 με Φ.Π.Α., σχετικά με την αντικατάσταση των αρχικά 

προσφερόμενων ειδών με Α/Α 14 και Α/Α 16 της σύμβασης αριθμ. 536.Α/2022 του ως άνω 

διαγωνισμού.  

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

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 11810/7-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της από 

7-10-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  

 

12. Κατακύρωση 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 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 10-10-

2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 12331/10-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό 

συνέχειας της 3ης συνεδρίασης/10-10-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

(γ) Τα δύο (2) σχέδια συμβάσεων 
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13.  Έγκριση: α) της πίστωσης ποσού €70.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με αριθμό 566/2022 και γ) της 

προκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 

566/2022, για την «Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμού 

φόρτισης για την κάλυψη των αναγκών του Α 

ΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €70.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).   

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

2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 12392/10-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 566/2022 

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

 

14.  Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την ακύρωση της αριθμ. πρωτ. 

31630/28-5-2021 (συνεδρίαση με αριθμό 3066/28-5-2021) απόφασης της Συγκλήτου για την 

έγκριση πίστωσης και προκήρυξης του αριθμ. 532/2021 διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων των 

Σχολών του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €422.750,93€ με Φ.Π.Α.   

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

2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 12394/10-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του 

 

15.  Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με προσφυγή σε διαδικασία 

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

σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 2 περ. γ΄ 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.   

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

2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 12395/10-10-2022 του Τμήματος Προμηθειών  

(γ) Το από 10-10-2022 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. 

 

16. 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 
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€79.350,37 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά με την παροχή εξηγήσεων από τον 

συμμετέχοντα οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» - Δ.Τ. «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ». 

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

ημερομηνία 21-9-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 6499/21-9-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 2ο  

πρακτικό/19-9-2022 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

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

ορίων 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 ανάδειξη μειοδότη (προσωρινού 

αναδόχου) της σύμβασης του ως άνω έργου. 

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

ημερομηνία 4-10-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 10471/4-10-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 2ο  

πρακτικό/26-9-2022 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

18. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής 

του έργου με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες καθαιρέσεων και αποκατάστασης τοιχοποιίας στη 

Σχολή Θετικών Επιστημών». 

[Προϋπολογισμός Μελέτης: €37.121,38 με Φ.Π.Α., Συμβατική Δαπάνη: €36.750,17 με 

Φ.Π.Α., Ανάδοχος: ΚΑΚΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ] 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 11910/7-10-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 

 

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

Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (1ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) και του 1ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: 

«Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ.». 

[Αριθμός σύμβασης: 29130/29-11-2021, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2021ΝΑ34600228-MIS 

5149584 (παλαιός ΚΑΕ 2020ΣΕ04600112) Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: «ΤΡΙΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε. 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αρχική Σύμβαση: 

€604.546,82 με Φ.Π.Α.] 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 11932/7-10-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 

 

20. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (1ου Τακτοποιητικού 

Α.Π.Ε./Α.Σ.) του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση Δώματος Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.». 



 
 

6 
211_ΗΔ 

[Αριθμός σύμβασης: 827/27-07-2021, Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 0863.Α (Συντήρηση και 

επισκευή κτιρίων) του Τ.Π. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, Ανάδοχος: «Τ&Τ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», Αρχική Σύμβαση: €161.841,70 με 

Φ.Π.Α.] 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 11935/7-10-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 

 

21. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση α) της μελέτης και των τευχών 

δημοπράτησης, β) της πίστωσης ποσού €210.626,54 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

και γ) της δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού δρόμου και 

περιβάλλοντος χώρου των κτηρίων: α) Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ & β) Τομέα 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.». 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 11938/7-10-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 

 

22. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της 3ης παράτασης συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση κτηρίου Φυτικής Παραγωγής 

(Hellenic Universities 1)». 

[Αριθμός σύμβασης: 12028/05-12-2019, Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 2017ΣΕ04620015 του 

Π.Δ.Ε., Ανάδοχος: «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.», Αρχική Σύμβαση: €3.510.758,74 

με Φ.Π.Α., 1ος Α.Π.Ε.: €3.510.758,74 με Φ.Π.Α., 2ος Α.Π.Ε.: €3.510.758,74 με Φ.Π.Α., 3ος 

Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει Συμπληρωματική Σύμβαση: €4.024.615,26 με Φ.Π.Α., Διάρκεια 

αρχικής Σύμβασης: είκοσι τέσσερις (24) μήνες, έως 5-12-2021, 1η Παράταση Συνολικής 

Προθεσμίας: εξήντα (60) ημέρες, έως 6-2-2022, 2η Παράταση Συνολικής Προθεσμίας: οκτώ 

(8) μήνες, έως 6-10-2022] 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 11940/7-10-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

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

Α. Γιαννακουδάκης.  

 



 
 

7 
211_ΗΔ 

24. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

(Η από 4-10-2022 εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Α. Γιαννακουδάκη, καθηγητή του 

Τμήματος Χημείας) 

 

25. Ορισμός Προϊσταμένου Διεύθυνσης για την αντικατάσταση μέλους της Ειδικής Επιτροπής  

Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

(α) Εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 7-10-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό 393/21-9-2022 της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

 

26. Ορισμός χρηστών πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών 

υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/207/οικ.8955/03-06-2022 (ΑΔΑ:6Ο3Η46ΜΤΛ6-361) εγκύκλιο του Τμήματος 

Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών.  

(Η από 7-10-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών) 

 

27. Αντικατάσταση εισηγητών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού 

του Α.Π.Θ., της ΠΦΛ, του ΤΔΔΑΠ και του ΤΔΔΠΔ. 

(Το έγγραφο με αριθμό 10801/5-10-2022 της Διεύθυνσης Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών με τα συνημμένα του) 

 

28. Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 296 (παρ. 3, 4, 5, 6 και 

7) του ν. 4957/2022 (Α΄ 141). 

(Η από 5-10-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών)  

 

29. Ορισμός Διευθυντών Τομέων  

29.1. Ορισμός Διευθυντή/ντριας Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ., σύμφωνα με 

την αριθμ. πρωτ. 119929/Ζ1/30-9-2022 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

(Το έγγραφο με αριθμό 10909/5-10-2022 του Τμήματος Πληροφορικής με τα συνημμένα του) 

 

29.2. Ορισμός Διευθυντών/ντριών Τομέων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  

Α.Π.Θ., σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 119929/Ζ1/30-9-2022 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

(Το έγγραφο με αριθμό 10923/5-10-2022 του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)   
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29.3. Ορισμός Διευθυντών/ντριών Τομέων του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., σύμφωνα με 

την αριθμ. πρωτ. 119929/Ζ1/30-9-2022 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

(Το έγγραφο με αριθμό 11124/5-10-2022 του Τμήματος Ψυχολογίας με τα συνημμένα του) 

 

29.4. Ορισμός Διευθυντών/ντριών Τομέων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., 

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 119929/Ζ1/30-9-2022 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

(Το έγγραφο με αριθμό 11129/5-10-2022 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών)  

 

29.5. Ορισμός Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών Α.Π.Θ., σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 119929/Ζ1/30-9-2022 Διευκρινιστική 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

(Το έγγραφο με αριθμό 11369/6-10-2022 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) 

 

29.6. Ορισμός Διευθυντή Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης του 

Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ., σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 119929/Ζ1/30-9-2022 

Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

(Το έγγραφο με αριθμό 11808/7-10-2022 του Τμήματος Μαθηματικών)  

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

30. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

30.1. Αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Θωμά 

Παπαμιχαηλίδη» με τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης έναντι ανακατασκευής. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-9-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό 5572/19-9-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.2. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης τριώροφου ξενοδοχείου και 

ισογείου καταστήματος στην οικοδομή της οδού Εγνατίας 43 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 

κατά ποσοστό 25% του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Αναστασίου Αναστασιάδη». 

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

2022)  
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(β) Το έγγραφο με αριθμό 7952/26-9-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.3. Παράταση υποτροφίας της υποτρόφου με αριθμό αίτησης 34412/15-12-2021, από τα 

έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Λαζαρίδη». 

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

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 7964/26-9-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.4. Προκήρυξη χορήγησης νέων υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων σε 

προπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές εξωτερικού από τα έσοδα των 

κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. 

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

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 11912/7-10-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων  

 

30.5. Υπόθεση απόδοσης μισθίου, του μισθωτή του διαμερίσματος στην οδό Ασωπίου 3 & 

Παράσχου στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Ιωάννη Ιμβριώτη». 

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

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 11914/7-10-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.6. Δεύτερη (2η) 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 10-10-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 11916/7-10-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.7. Έγκριση δαπάνης για την ανακατασκευή των όψεων (αλουμινοκατασκευή) των δύο 

ισόγειων καταστημάτων της οικοδομής επί της οδού Κωστή Παλαμά 6 – Θεσσαλονίκη, 

ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Χρήστου Βράκα». 

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

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 11917/7-10-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.8. Έγκριση δαπάνης για την παραμονή των ικριωμάτων στην οικοδομή επί της 

διασταύρωσης των οδών Εγνατίας 43 & Συγγρού 14 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 25% του 

Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Αναστασίου Αναστασιάδη». 

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

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 11919/7-10-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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30.9. Εκμίσθωση διαμερίσματος στην οδό Κωστή Παλαμά 6 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του 

Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Χρήστου Βράκα». 

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

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 11922/7-10-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.10. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας του 

Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Χρήστου Βράκα». 

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

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 11924/7-10-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.11. Τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ από το 

κληροδότημα «Κωνσταντίνου Λαζαρίδη». 

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

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 11926/7-10-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

Ζ.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

31.1. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης 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).  

(Το έγγραφο με αριθμό 10903/5-10-2022 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων με τα 

συνημμένα του) 

 

31.2. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης κληροδοτημάτων 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 11920/7-10-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

31.3. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

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 11988/7-10-2022 της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με τα συνημμένα του) 

 

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

32. Ίδρυση εταιρείας-τεχνοβλαστού με διακριτικό τίτλο RealΜΙΝΤ. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 9654/30-9-2022 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με τα 

συνημμένα του) 

 

33.  Απόδοση ποσού από τον ΕΛΚΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 9563/30-9-2022 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με τα 

συνημμένα του) 
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34. Καθορισμός ποσοστού παρακράτησης επί των εσόδων/προγραμμάτων ανά κατηγορία 

αυτών για την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 9688/30-9-2022 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με το 

συνημμένο του) 

 

Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
  

35. Αποτελέσματα εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο 

έτος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ 12413/10-10-2022 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών με τα συνημμένα του) 

 

Ι. ΛΟΙΠΑ 

36. Πρώτη (1η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ινστιτούτου 

Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη». 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 9098/29-9-2022 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη» με τα συνημμένα του) 

 

37. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών 

«Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη». 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 9152/29-9-2022 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα Μανόλη 

Τριανταφυλλίδη» με τα συνημμένα του) 

 

ΙΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

          Θεσσαλονίκη, 10-10-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


