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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 216 

 

 
 

 

 

 

 

 

Τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 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. 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).   

  

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 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-11-2022 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 

2. 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. 27390/25-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

3. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 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., σχετικά με 

την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των 

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022) 
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(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 22441/9-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/4-11-2022 (επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 7-11-2022) της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

4. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 566/2022, για την 

«Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμού φόρτισης για την 

κάλυψη των αναγκών του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €70.000,00 με Φ.Π.Α. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 23753/14-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών 

 

5. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη 

διεθνούς επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 569/2022 και 

τίτλο ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ Α/Α 25/ΥΠ26, 29/ΥΠ30, 44/ΥΠ45, 

48/ΥΠ49, 50/ΥΠ51, 60/ΥΠ61, 65/ΥΠ66, 79/ΥΠ80, 81/ΥΠ82 και 102/ΥΠ103 ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 494/2020), συνολικού προϋπολογισμού €620.180,00 με Φ.Π.Α. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 23799/14-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών 

 

6. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 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., 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 25-11-

2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 23839/14-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/11-11-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού  

 

7. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την έγκριση: α) της πίστωσης ποσού 

€417.099,57 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και β) της τροποποίησης της αριθμ. 

489/2021 σύμβασης για τη «Φύλαξη των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του 

Α.Π.Θ.», διάρκειας είκοσι τριών (23) μηνών.   
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(α) Το από 23-11-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 24972/18-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του 

 

8. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών σχετικά με την έγκριση: α) της πίστωσης ποσού 

€298.893,36 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και β) της τροποποίησης της αριθμ. 

496/2021 σύμβασης για την «Καθαριότητα των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών 

χώρων του ΑΠΘ», διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών από 5-10-2021 έως 4-2-2023. 

(α) Το από 23-11-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 25995/22-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του 

 

9. Κατακύρωση της αριθμ. 588/2022 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 παροχή 

υπηρεσίας για τη «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων του 

ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €55.200,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση 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 25-11-

2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 26350/23-11-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 

συνεδρίασης/22-11-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

(γ) Το σχέδιο σύμβασης 

 

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. 

 

10. Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού, ηλεκτρονικού, τακτικού 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 με Φ.Π.Α., σχετικά με τον έλεγχο δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και την οριστική κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

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

ημερομηνία 14-11-2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 24181/14-11-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 

από 14-11-2022 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού 

 

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

ορίων για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών σε κτίρια του 
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Α.Π.Θ.» με Αριθμό Διακήρυξης: 47Μ/2022, συνολικού προϋπολογισμού €79.350,37 

(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 22-11-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 25965/22-11-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 3ο  

πρακτικό/15-11-2022 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

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

ορίων με αριθμό διακήρυξης 50/2022, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: 

«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», συνολικού προϋπολογισμού €210.626,54 (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.), σχετικά με την παροχή εξηγήσεων από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα με 

την επωνυμία «ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ». 

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

ημερομηνία 23-11-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 26539/23-11-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το 

πρακτικό/15-11-2022 (με επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

Ανάπτυξης, Καθηγητής Χ. Φείδας. 

 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

Εισηγητής για το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητής Α. 

Γιαννακουδάκης.   

 

15. Σχετικά με την κατανομή 27 θέσεων για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων για 

το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

(α) Η αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23-09-2022 Υπουργική Απόφαση (αριθμ. εισερχ. πρωτ. 7587/23-09-2022-ΑΔΑ: 

6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) 

(β)  Εισήγηση του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού με τα συνημμένα του 
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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. 

16. Πρoτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

16.1.  Διαχείριση του κληροδοτήματος «Ιωάννη & Βάγιας Μανδαλίδη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 23053/11-11-2022 (ανακοινοποίηση στο ορθό του με αριθμό 14906/18-10-2022 

εγγράφου) του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.2. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Δημητρίου 

Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 24862/18-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.3. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Ιωάννη 

Ιμβριώτη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 24864/18-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.4. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος 

«Κωνσταντίνου Κατσέα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 24865/18-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.5. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Γεωργίου 

Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 25438/21-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.6. Διακοπή υποτροφίας της υποτρόφου με αριθμό αίτησης 33168/13-12-2021 από τα 

έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27038/24-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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16.7. Ανανέωση της μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα 

«Χρήστου Βράκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27040/24-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.8. Συνέχιση της υποτροφίας, μετά από μεταγραφή σε άλλο Τμήμα φοίτησης του Α.Π.Θ., 

του υποτρόφου με αριθμό αίτησης 32736/10-12-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος 

«Δημητρίου Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27041/24-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.9. Καθορισμό των χαρακτηριστικών του προς αγορά ακινήτου για την επένδυση του 

κεφαλαίου από το κληροδότημα «Ουρανίας Παπαχριστοδούλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27043/24-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.10. Διακοπή υποτροφίας του υποτρόφου με αριθμό αίτησης 34498/16-12-2021 από τα 

έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27044/24-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.11. Έγκριση δαπάνης επισκευής του ανελκυστήρα της οικοδομής στην οδό Φιλελλήνων 

11 – Καβάλα, στην οποία το Α.Π.Θ. είναι ιδιοκτήτης ακινήτων από το κληροδότημα 

«Στυλιανού Σαμαρά». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27046/24-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.12. Αποδοχή της δωρεάς ψιλής κυριότητας ακινήτου από την Καθηγήτρια ΑΕΙ Ζωή 

Δημητριάδη. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27047/24-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.13. Έγκριση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής 

Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του Dr iur Δημητρίου 

Καραντώνη» για το έτος 2022. 
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(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27096/24-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

16.14. Αποδοχή της διαθήκης του Καθηγητού Δημητρίου Κ. Τσιφοδήμου, Πρώτου Διευθυντή 

της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 25-11-

2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 27436/25-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

Ζ.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

17.1. Έγκριση του περιεχομένου συμβάσεων της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

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

(α) Το έγγραφο με αριθμό 22836/10-11-2022 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα 

του) 

(α) Το έγγραφο με αριθμό 26937/24-11-2022 της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας με τα συνημμένα 

του) 

 

17.2. Έγκριση του περιεχομένου συμβάσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σύμφωνα με 

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

(α) Το έγγραφο με αριθμό 23050/11-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

(β) Το έγγραφο με αριθμό 26129/22-11-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

17.3. Έγκριση του περιεχομένου συμβάσεων του Γραφείου Εποπτείας Εργολαβιών 

Καθαριότητας, Φύλαξης και Συντήρησης της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

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

141).  

(α) Το έγγραφο με αριθμό 24174/14-11-2022 του Γραφείου Εποπτείας Εργολαβιών Καθαριότητας, Φύλαξης και 

Συντήρησης της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του 

(β) Το έγγραφο με αριθμό 26141/22-11-2022 του Γραφείου Εποπτείας Εργολαβιών Καθαριότητας, Φύλαξης και 

Συντήρησης της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του 

 

17.4. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με την περ. θ 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 24703/15-11-2022 του Τμήματος Ιατρικής με τα συνημμένα του) 

 

17.5. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 24750/15-11-2022 της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου με τα συνημμένα του) 

 

17.6. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 25323/18-11-2022 του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τα συνημμένα του) 
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17.7. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών 

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 25575/21-11-2022 του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων με τα συνημμένα του) 

 

17.8. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 25676/21-11-2022 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με τα συνημμένα του) 

 

17.9. Έγκριση του περιεχομένου συμβάσεων του Τμήματος Φαρμακευτικής, σύμφωνα με την 

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

(α) Το έγγραφο με αριθμό 25729/21-11-2022 του Τμήματος Φαρμακευτικής με τα συνημμένα του 

(β) Το έγγραφο με αριθμό 25733/21-11-2022 του Τμήματος Φαρμακευτικής με τα συνημμένα του 

 

17.10. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Χημείας, σύμφωνα με την περ. θ 

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

(Το έγγραφο με αριθμό 25797/21-11-2022 του Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα του) 

 

17.11. Έγκριση του περιεχομένου συμβάσεων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας 

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

141).  

(α) Το έγγραφο με αριθμό 26482/23-11-2022 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων με τα 

συνημμένα του 

(β) Το έγγραφο με αριθμό 26485/23-11-2022 της Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων με τα 

συνημμένα του 

 

17.12. Έγκριση του περιεχομένου σύμβασης του Τμήματος Πρωτοκόλλου και 

Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Προσωπικού, σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141).  

(Το έγγραφο με αριθμό 26593/23-11-2022 του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης 

Προσωπικού με τα συνημμένα του) 

 

Η.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Εισηγητής για το θέμα αυτό ορίζεται ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής κ. Δ. Κωβαίος. 

 

18. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων (Υπηρεσιακά Σημειώματα με ημερομηνία 9-

11-2022, 21-11-2022, 22-11-2022 και 25-11-2022 με τα συνημμένα τους) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 
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(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Θ. ΛΟΙΠΑ 

19. Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Α.Π.Θ. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 91377/23-8-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του) 

 

20. Τροποποίηση συγκρότησης της Κοινής Ομάδας Διοίκησης Έργου Διαχείρισης 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΗΜΔΗΣ». 

(σχετική αλληλογραφία) 

 

Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
 
 

Θεσσαλονίκη, 25-11-2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


