
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 37 
 

 
 

Την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 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 Πέμπτη, 13 

Φεβρουαρίου 2020, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 

του Ν.2690/1999) για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες. 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

Α.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

1.1  Εγκρίσεις για αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, σύμφωνα 

με το νόμο, προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020. 

 

Α.2. ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
 

2.1 Αίτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18272/11-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 
 
 

2.2 Αίτημα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18273/11-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 
 

2.3 Αίτημα του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 18274/11-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του)       
 
 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

3. Ορισμός Διμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών 

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 
 

4. Τροποποίηση της πράξης σχετικά με την πρόταση μελών για τον ορισμό Επιτροπής 

Παρακολούθησης Συμβάσεων Υπηρεσιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Φοιτητικών Εστιών 

Θεσσαλονίκης. 

(Το αριθμ. εισερχ.πρωτ.  18144/10-2-2020 έγγραφο του κ. Σάββα Φιλιππίδη, Υπεύθυνου Διεύθυνσης Φοιτητικών 

Εστιών Θεσσαλονίκης, με το συνημμένο του) 
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

5. Παράταση σύμβασης αρ. πρωτ. 18542/2019 για την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών  

υπηρεσιών για την αξιοποίηση του ακινήτου του Μανδαλίδειου Κληροδοτήματος 

(Τα έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 18154/20-2-2020 και 18155/10-2-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

Δ.   ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

6. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή εισαγομένων-

επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών, 

(α) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

(β) συνημμένη κατάσταση 

 

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7. Το αριθμ. πρωτ. 17935/7-2-2020 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής, που αφορά σε 

αστική ευθύνη του ΑΠΘ έναντι τρίτων και ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων του 

προσωπικού και των φοιτητών του Τμήματος. 

 

8. Πρόταση συνεργασίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - ΑΠΘ  

(Το από 7-2-2020 έγγραφο του Δήμου Πλαστήρα) 

 

 

Θεσσαλονίκη,  13-2-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 
Ο Πρύτανης 

 
  (υπογραφή)* 
 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 


