
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘM. 03/25-01-2021(ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Την 25η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, μετά την αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 2.1/1177/21-
01-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος κου Αθανάσιου Καΐση, στην αίθουσα Α4 του κτηρίου Α΄ του Iδρύματος, έλαβε χώρα με 
τηλεδιάσκεψη έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δ.Ε. κου Αθανάσιου Καΐση, Ομότιμου Kαθηγητή 
του Α.Π.Θ.. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: 
1. ο κος Αθανάσιος Καΐσης, Ομότιμος Kαθηγητής Νομικής του Α.Π.Θ., Πρόεδρος, 
2. ο κος Σταμάτιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε, Αντιπρόεδρος, 
3. ο κος Ηλίας Καραπάντζος, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε, Αντιπρόεδρος, 
4. η κα Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής του Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος  
5. ο κος Δημήτριος Μπαντέκας , Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., Αντιπρόεδρος,  
και τα μέλη: 
6. Ο κος Ιωάννης Βλαχάβας, Καθηγητής Πληροφορικής του Α.Π.Θ.,  μέλος. 
7. ο κος Θεολόγος Δεργιαδές, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΜΑΚ, μέλος, 
8. ο κος Αριστοτέλης Καζακόπουλος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

μέλος, 
9. ο κος Στέργιος Λεβέντης, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος, 
10. ο κος Σπυρίδων Μάμαλης, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος  
11. ο κος Αθανάσιος Μητρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

μέλος, 
12. ο κος Πέτρος Σκεπαστιανός, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., 

μέλος, 
13. ο κος Ευάγγελος Χρήστου, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

μέλος 
 
Απουσίαζαν τα μέλη κ.κ. Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών  ΔΙ.ΠΑ.Ε. και Πέτρος Σαμαράς, Κοσμήτορας Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, 
Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
 
Χρέη γραμματέα στην παρούσα συνεδρίαση εκτελεί η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής 
και Γραμματειακής Υποστήριξης Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου  κα Δήμητρα 
Δημητριάδου Κόκκαλη 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: α) της παρ.13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α’/09-03-1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», που προστέθηκε με την παρ. 7 του 
άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/24-05-2004) και β) της ΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/13-03-
2020 τεύχος Β΄) «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη», η Διοικούσα Επιτροπή 
του ΔΙΠΑΕ προβαίνει - κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων - στη διεξαγωγή της 
προγραμματισμένης συνεδρίασης του οργάνου μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση παρίστανται με φυσική παρουσία oι κ.κ. Α. Καΐσης, Σ. 
Αγγελόπουλος, Η. Καραπάντζος, ενώ οι κ.κ. Μακρίδου, Δ. Μπαντέκας, Ι. Βλαχάβας, Θ. Δεργιαδές, 
Α. Καζακόπουλος, Σ. Λεβέντης, Σ. Μάμαλης, Α. Μητρόπουλος, Π. Σκεπαστιανός και Ε. Χρήστου 
συμμετείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης εξ αποστάσεως, μέσω αμφίδρομης 
τηλεφωνικής και οπτικής επικοινωνίας (video teleconference). Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα Α4 του κτηρίου Α’ του ΔΙΠΑΕ, όπου έχει εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός 
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εξοπλισμός και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξασφαλίστηκε η συνεχής τεχνική υποστήριξη 
από τον κ. κο Ηλία Νίτσο μέλος ΔΕΠ του ΔΙΠΑΕ, που ήταν σε επιφυλακή εκτός του χώρου της 
συνεδρίασης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης του 
οργάνου. 
 
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής για 
την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
...................................................................................................................................... 
Αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
...................................................................................................................................... 

ΘΕΜΑ 18ο 
Τροποποίηση απόφασης ΔΕ ως προς τα μέλη επιτροπής παραλαβής προμηθειών 
αγαθών - υπηρεσιών εγκαταστάσεων Θέρμης 
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κος Δημήτριος Μπαντέκας 
θέτει υπόψη των μελών της Διοικούσας Επιτροπής την αρίθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/795/18-01-2021 
εισήγησή του η οποία έχει ως ακολούθως: 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τον  ν. 4610/2019 ( ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019 ) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις». 

2. Τον ν. 4485/17( ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017 ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

3. Την αριθ. 19407/Ζ1/11-2-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ 
106/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-2-2020). 

4. To ΦΕΚ 2516/τ.B’/25-06-2019 «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των 
διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α' 70), του πάσης φύσεως 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία 
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
4244/τ.Β’/20.11.2019 ΦΕΚ «Διορθώσεις σφαλμάτων». 

5. Το ΦΕΚ 550/τ. Β’/20-2-2020 «.1. 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος». 

6. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 
σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 219 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής 
γενικών υπηρεσιών» στο οποίο αναφέρεται ότι «1. Η παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 221.»  και το άρθρο 221 §3 στο οποίο αναφέρεται ότι «3. Με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη 
σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα 
αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου 
συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων.». 

7. Τον ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 68 «Συμβάσεις 
εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών». 

8. Τη με αριθμ. 24/08-09-2020 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, με αρ.πρωτ. 
ΔΕ2.2/Ε/13779_10/09/2020 απόφαση συγκρότησης επιτροπών Προμηθειών – Υπηρεσιών, 
παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών και λοιπών Επιτροπών του ΔΙΠΑΕ., για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 (από 01.09.2020 – 31.08.2021). 
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9. Τη με αριθμ. 26/22-9-2020 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, Θ.17ο «Ορισμός 
Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών Αγαθών – Υπηρεσιών Εγκαταστάσεων Θέρμης» (ΑΔΑ: 
ΩΧ6Σ46ΨΖ3Π-Ε65). 

10. Τη με αριθμ. ΔΦ 2.1/ 4238/23-12-2019 Απόφαση του Προέδρου της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ, κ. Γ. 
Στάμου «Έγκριση του οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.)», άρθρο 11, 
παρ. 4β. (ΦΕΚ 5135/τ.Β’/31.12.2019) Τα καθήκοντα του προσωπικού της ΜΟΔΥ που ασκούν 
αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου της, 
είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του διατάκτη και των μελών συλλογικών οργάνων για 
την αξιολόγηση, τον έλεγχο της καταλληλόλητας των προσφερόντων και των προσφορών 
τους, τη διενέργεια διαγωνισμών, την αξιολόγηση ενστάσεων και την παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.  

11. Τη με αριθμ. Πρωτ.: ΔΦ 12.1/15709/6-10-2020 αίτηση της κ Ροσενλή Ε. χορήγησης άδειας 
ανατροφής τέκνου με αποδοχές. 

12. Το από 15.01.2021 και ώρα 15:05 ηλεκτρονικό μήνυμα της δικηγόρου Α. Γκράτζιου. 
Εισηγούμαι τα ακόλουθα: 
Την τροποποίηση της με αριθμ. 26/22-09-2020 Απόφασης ΔΕ, Θ. 17ο (σχετ. 9) ως προς τα μέλη 
της Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για αναθέσεις ή συμβάσεις που 
δεν ορίζεται ειδικότερα άλλη επιτροπή παραλαβής και αφορούν στις εγκαταστάσεις της Θέρμης 
και ως προς τα ονόματα των κ.κ. Φράγκου Στυλιανού, Ροσενλή Εύης και Δρίτσα Δημήτριου και 
την αντικατάστασή τους αντίστοιχα, από τους κ.κ. Φωτεινή Χατζηκώστα, Μακρίδου Ελισάβετ και 
Αναστασία Τερζοπούλου.  
Ως εκ τούτου, ορίζονται κατά το άρθρο 219 του Ν.4419/2016 ως επιτροπή παραλαβής 
προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για αναθέσεις ή συμβάσεις που δεν ορίζεται ειδικότερα 
άλλη επιτροπή παραλαβής και αφορούν στις εγκαταστάσεις της Θέρμης: 
Τακτικά μέλη: 
Χατζηκώστα Φωτεινή, ΔΠ, ως Πρόεδρος 
Τζιότζιου Χριστίνα, ΔΠ 
Μακρίδου Ελισάβετ, ΔΠ 
Αναπληρωματικά μέλη: 
Τερζοπούλου Αναστασία, ΔΠ, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος 
Τσαντούκα Μαρία, ΔΠ 
Ροϊδούλη Γεωργία, ΕΤΕΠ. 
Η επιτροπή συγκροτείται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή μέχρι 31-08-2021, ή 
μέχρι τη λήξη αναθέσεων ή συμβάσεων που υπογράφηκαν εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού 
έτους, ανεξάρτητα αν λήγουν τα επόμενα έτη. 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αρίθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/795/18-01-2021 
εισήγηση του Αντιπροέδρου Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κου Δημητρίου 
Μπαντέκα και μετά από διαλογική συζήτηση 

ομόφωνα αποφασίζει 
Την τροποποίηση της με αριθμ. 26/22-09-2020 Απόφασης ΔΕ, Θ. 17ο (σχετ. 9) ως προς τα μέλη 
της Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για αναθέσεις ή συμβάσεις που 
δεν ορίζεται ειδικότερα άλλη επιτροπή παραλαβής και αφορούν στις εγκαταστάσεις της Θέρμης 
και ως προς τα ονόματα των κ.κ. Φράγκου Στυλιανού, Ροσενλή Εύης και Δρίτσα Δημήτριου και 
την αντικατάστασή τους αντίστοιχα, από τους κ.κ. Φωτεινή Χατζηκώστα, Μακρίδου Ελισάβετ και 
Αναστασία Τερζοπούλου.  
 
Ως εκ τούτου, ορίζονται κατά το άρθρο 219 του Ν.4419/2016 ως επιτροπή παραλαβής 
προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για αναθέσεις ή συμβάσεις που δεν ορίζεται ειδικότερα 
άλλη επιτροπή παραλαβής και αφορούν στις εγκαταστάσεις της Θέρμης: 
Τακτικά μέλη: 
Χατζηκώστα Φωτεινή, ΔΠ, ως Πρόεδρος 
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Τζιότζιου Χριστίνα, ΔΠ 
Μακρίδου Ελισάβετ, ΔΠ 
Αναπληρωματικά μέλη: 
Τερζοπούλου Αναστασία, ΔΠ, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος 
Τσαντούκα Μαρία, ΔΠ 
Ροϊδούλη Γεωργία, ΕΤΕΠ. 
Η επιτροπή συγκροτείται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή μέχρι 31-08-2021, ή 
μέχρι τη λήξη αναθέσεων ή συμβάσεων που υπογράφηκαν εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού 
έτους, ανεξάρτητα αν λήγουν τα επόμενα έτη. 
............................................................................................................................................. 
 
Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό 
ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 
Θεσσαλονίκη         
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής     
 
 
Αθανάσιος Καΐσης       Νομικός Έλεγχος 
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ        Κ. Γκράτζιου 
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