
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 10 

 

 

 

Τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου, στο Γραφείο του Πρύτανη (7ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης “Κ. 

Καραθεοδωρή”). 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται, σήμερα, Δευτέρα, 21 

Οκτωβρίου 2019, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του 

Ν.2690/1999). 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

                                          

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Εγκρίσεις για αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, σύμφωνα με το 

νόμο, προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019 

(το σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με συνημμένη κατάσταση) 

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

3. Έγκριση 8ης τροποποίησης (εξωτερική/εσόδων-εξόδων) του Τακτικού Προϋπολογισμού και του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2019 

(το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

  

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση 

(συνημμένη κατάσταση) 

 
 

5. Ορισμός Διμελούς επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών 

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

6. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 



 

 

2 
 

6.1 επανεξέταση της πρότασης κατάρτισης συμβιβασμού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

για οφειλές της μισθώτριας εταιρείας «Χρήστος Χατζηδιάκος & ΣΙΑ ΕΕ», μετά την απορριπτική 

απόφαση αρ. πρωτ. 21673/12-4-2019 

(το έγγραφο με αριθμό 124/18-10-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

6.2 εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το Κληροδότημα Κων/νου Κατσέα 

(το έγγραφο με αριθμό 123/18-10-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

6.3 επιλογή αναδόχου για την εγκατάσταση ατομικού φυσικού αερίου σε τρία διαμερίσματα της 

οικοδομής στην οδό Κωστή Παλαμά 6 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το 

κληροδότημα Χρήστου Βράκα 

(το έγγραφο με αριθμό 121/18-10-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

6.4 έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης ακινήτου στην οδό Φιλελλήνων 11 – Καβάλα, 

κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά 

(το έγγραφο με αριθμό 122/18-10-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

6.5 έγκριση δαπάνης ιδιοκτητών για διαδικασία άρσης επικινδύνου οικοδομής στη λεωφόρο  

Μεγάλου Αλεξάνδρου 29 - Θεσσαλονίκη, κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου» 

(το έγγραφο με αριθμό 125/18-10-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

6.6 εξέταση ένστασης υποψηφίου υποτρόφου του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα, κατά της 

απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμό 120/18-10-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7. Το από 9-10-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα φοιτητή σχετικά με παραβίαση κλειδωμένων 

πορτών Α.Π.Θ. 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 21-10-2019 

 

 

 

 

 

 

 
* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

Ο Πρύτανης 
 
 
  (υπογραφή)* 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 


