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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2990 

 

 

Την Τρίτη 7 Μαΐου 2019, στις 18:00΄, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στην αίθουσά της. 

Τα μέλη της Συγκλήτου που δε μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο 

της συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.   

Σημείωση:  Η παραπάνω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μετά από την συνεδρίαση της 

Συγκλήτου με αριθμό 2989, για την οποία ήδη έχετε ενημερωθεί με την αποσταλείσα στις 30 

Απριλίου 2019 πρόσκληση. Η συνεδρίαση 2989 έχει συγκληθεί εκτάκτως, για την ίδια ημέρα 7 

Μαΐου 2019 και ώρα 16:00΄, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν στο Κτίριο Βιολογίας του 

Ιδρύματος από την φωτιά της 25ης Απριλίου 2019, Μεγάλη Πέμπτη, και προκειμένου να γίνει 

σχετική ενημέρωση και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε το εν λόγω κτίριο να καταστεί 

πλήρως λειτουργικό το συντομότερο δυνατόν. 

 Η πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση με αριθμό 2990/7-5-2019 αποστέλλεται, ως 

κατεπείγουσα (άρθρο 14 παρ.2 του Ν.2690/1999), σήμερα 6 Μαΐου 2019,  λόγω διεκπεραίωσης,  

μετά από τις σχετικές αποφάσεις που θα ληφθούν για το θέμα που περιλαμβάνεται αναλυτικά στην 

ημερήσια διαταξη της  έκτακτης συνεδρίασης με αριθμό 2989/7-5-2019, των παρακάτω 

κατεπειγόντων θεμάτων για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες αφενός και προκειμένου να 

αποκατασταθούν αφετέρου, το συντομότερο δυνατόν, οι καταστροφές που προκλήθηκαν από την 

πρόσφατη φωτιά  στο Κτίριο Βιολογίας του Ιδρύματος: 

 

 Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ 

 
1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής των υπηρεσιών: 

α. «Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ»,    

β. «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» και   

γ. «Συντήρησης-λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ΑΠΘ»,  

 για το μήνα Απρίλιο 2019, 

(τα σχετικά  έγγραφα  με τα συνημμένα τους). 

 

2. Ορισμός Ιδρυματικά Υπεύθυνου για την υποβολή  ιδρυματικής πρότασης στο 

επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
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Μάθηση» με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2019-2022», 

 (το έγγραφα με αριθμό 1504/18-3-2019 του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης). 

 

3. Εγκρίσεις για αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, 

σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019. 

 

  

 

Σημείωση : 

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση, να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους 

αναπληρωματικούς τους, διαβιβάζοντάς τους την πρόσκληση με ό,τι σχετικό τους έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε 

ηλεκτρονικά. 

 
Θεσσαλονίκη,   6  Μαΐου 2019. 

 

                        O Πρύτανης α.α. 

          
                                                         (υπογραφή)* 

                                                                       
                  Δέσποινα Κλαβανίδου 

                     Αντιπρύτανις Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  
      Καθηγήτρια Νομικής Σχολής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 

 


