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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

 

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3000 

 

 Την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, στις 17:30΄, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της 

Συγκλήτου στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΑΠΘ (Πέτρινα Κτήρια).   

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

της συνεδρίασης, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Συγκλήτου, και στις 17.00΄, θα 

πραγματοποιηθεί η με αριθμό 39 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας 

για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας του Α.Π.Θ. με θέματα τα οποία περιέχονται 

στην πρόσκληση που σας έχει διανεμηθεί στις 26 Ιουλίου 2019.  

 Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο βράδυ και ώρα 20:30΄  θα πραγματοποιηθεί τελετή στο Αγρόκτημα 

του Πανεπιστημίου (Πέτρινα Κτήρια), προς τιμήν των αποχωρησάντων και αποχωρούντων από την 

υπηρεσία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μελών ΔΕΠ, μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ καθώς και 

διοικητικών υπαλλήλων όλων των κατηγοριών του ΑΠΘ. 

 

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

 

Α. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

1. Επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Συγκλήτου με αριθμό:  2966/11&12-9-

2018, 2967/20-9-2018, 2968/3&4-10-2018, 2969/17&18-10-2018, 2970/18-10-2018, 

2971/24&25-10-2018, 2972/30&31-10-2018, 2973/6&7-11-2018, 2974/22&23-11-2018, 

2975/6&7-12-2018, 2976/12-12-2018, 2977/19&20-12-2018, 2978/28&31-12-2018, 

2979/22&23-1-2019, 2980/20&21-2-2019, 2981/7-3-2019, 2982/7-3-2019, 2983/21-3-2019, 

2984/21-3-2019, 2985/10-4-2019, 2986/10-4-2019, 2987/23-4-2019, 2988/23-4-2019, 2989/7-

5-2019, 2990/7-5-2019, 2993/31-5&3-6-2019, 2994/18-6-2019, 2995/18-6-2019, 2996/4-7-

2019, 2997/4-7-2019, 2998/22-7-2019, 2999/22-7-2019. 

 
Β.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Β.1. Προϋπολογισμός  

2. Έγκριση 6ης τροποποίησης (εσωτερική/ εσόδων-εξόδων) του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2019,   

 (το  σχετικό  έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 
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3. Έγκριση 7ης τροποποίησης (εξωτερική/ εσόδων-εξόδων) του Τακτικού Προϋπολογισμού και 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2019,   

 (το  σχετικό έγγραφο  του Γραφείου Πρυτανείας με τα συνημμένα του). 

 

Β.2 .  Οικονομικά αιτήματα  

4. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, 

σύμφωνα με το νόμο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, 

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

 

5. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019, 

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

Β.3 .  Διαγωνισμοί  

6. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την προσωρινή  κατακύρωση του 

ανοικτού ηλεκτρονικού τακτικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός διακήρυξης: 17/2019) με 

τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων και δικτύου ομβρίων στο Πανεπιστημιακό 

campus στη Θέρμη», συνολικού προϋπολογισμού €287.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. -, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.   34899/20-8-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 

 

7.  

7.1. Κήρυξη ως άγονου του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 454/2019 σχετικά με τη 

μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των  στεγαστικών αναγκών της Σχολής Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.). 

7.2. Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης με αριθμό 454/2019, 

 (α) οι αποφάσεις της Συγκλήτου  [συνεδριάσεις με αριθμό: α1) 2981/7-3-2019 - έγγραφο με αριθμό 20030/18-3-

2019 και α2) 2994/18-6-2019 – έγγραφο με αριθμό 29868/25-6-2019] και 

 β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 34948/21-8-2018 του Τμήματος Προμηθειών). 

 

8. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής των υπηρεσιών: 

8.1. «Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Ιούλιο 

2019, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισ. πρωτ. 34664/26-7-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το 

από 26-7-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής). 

8.2. «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Ιούλιο 2019, 
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 (το έγγραφο αριθμό εισ. πρωτ. 34665/26-7-2019 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 

26-7-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής). 

8.3. «Συντήρησης-λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του ΑΠΘ», για το μήνα Ιούλιο 2019, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 34670/26-7-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 26-7-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής). 

 

9. Προτάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 422/2019 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €740.400,03 – 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – σχετικά με: 

 α) κατακύρωση του Τμήματος 1: Μικροσκόπιο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης και 

μικροανάλυσης (SEM-EDS) και  

 β) αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής εταιρείας που συνεχίζει στο 

διαγωνισμό για το Τμήμα 2: Φασματοσκόπιο Υπερύθρου Μετασχηματισμών Fourier (FTIR) 

συνδεόμενο με μικροσκόπιο Υπερύθρου, 

 (τα έγγραφα με αριθμό εισερχ. πρωτ. 35258 και 35259/26-8-2019 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα 

πρακτικό της 4
ης

  και 5
ης

  συνεδρίασης/26-8-2019, αντίστοιχα, της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 452/2019 για την: «Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και 

συγγραμμάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων Αγγλικής, Ιταλικής, Γαλλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας, καθώς και του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ» συνολικού 

προϋπολογισμού €160.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά στην 

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

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 35427/27-8-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένα τα πρακτικά της 

1
ης

 συνεδρίασης/23-8-2019 και 2
ης

 συνεδρίασης/27-8-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

11. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό 453/2019 για την: «Προμήθεια Μονάδας Συνθετικού Καυσαερίου για 

τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ» 

συνολικού προϋπολογισμού €580.000,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. – που αφορά 

στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, 

(το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 35479/27-8-2019 του Τμήματος Προμηθειών με  συνημμένα τα πρακτικά της 
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1
ης

 συνεδρίασης/26-8-2019 και 2
ης

 συνεδρίασης/27-8-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού). 

 

12. Πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την προσωρινή  κατακύρωση του 

ανοικτού ηλεκτρονικού τακτικού διαγωνισμού του έργου (αριθμός διακήρυξης: 19/2019) με 

τίτλο: «Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ», συνολικού προϋπολογισμού 

€1.650.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ.   35488/27-8-2019 της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του). 

 

Β.4. Λοιπά   

13. Απολογισμός του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  οικονομικού έτους 2018,  

  (το έγγραφο με αριθμό 878/12-6-2019  Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με τα συνημμένα του). 

 

Γ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)  

14. Πρόταση σχετικά με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στο ΑΠΘ 

(Ν.4521/2018), από αναβολή, 

 (το έγγραφο με αριθμό  154755/2019/18-7-2019 της  ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ με συνημμένο τον Κώδικα). 

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΠΘ  

15. Ενημέρωση, στο πλαίσιο του άρθρου 13 παρ.2 εδ. θ, για  τα θέματα της με αριθμό 39/28-8-

2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΔΠ/ΑΠΘ όπως περιλαμβάνονται αναλυτικά στην 

από 26-7-2019 Πρόσκληση,  

   

 

Ε.   ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

16. Πρόταση για έγκριση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς «στη μνήμη 

του αείμνηστου Χρήστου Ζιωγάνα, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.»,  

 (το έγγραφο με αριθμό 1206/26-8-2019 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του). 
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ΣΤ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

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

τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση,  

 (συνημμένη κατάσταση). 

 

18. Απόκλιση από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Προέδρου 

του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθηγητή κ. Αναστασίου Τσαγγαλίδη, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 33785/19-7-2019 του Τμήματος  με τα συνημμένα του). 

 

19. Απολογισμοί  δραστηριοτήτων Επιτροπών του Πανεπιστημίου, 

 (α) τα έγγραφα με αριθμό 34629/26-7-2019 και 35017/22-8-2019 της Γραμματείας Συγκλήτου και 

 β) συνημμένος πίνακας). 

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

20. Πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού  του  προγράμματος προπτυχιακών σπουδών 

του Τμήματος Νομικής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 352/19-7-2019 της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής με τα συνημμένα του ).   

 

21. Πρόταση για: α) αναμόρφωση και β) εξασφάλιση  παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του  

προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών, 

 (α) το έγγραφο με αριθμό 1213/24-4-2019 του Τμήματος Βιολογίας  με τα συνημμένα του και 

β) η με αριθμό 24679/20-8-2019 εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ).   

 

Η.  ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

22. Προτάσεις Τμημάτων για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, 

 (α) τα σχετικά έγγραφα των Τμημάτων  με τα συνημμένα τους και 

 β) οι σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών). 

 

23. Πρόταση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (συνεδρίαση Συνέλευσης Τμήματος με αριθμό 

20/25-6-2019) σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 

Τμήματος, 

 (α) το  έγγραφο με αριθμό 3142/22-7-2019 του  Τμήματος  με τα συνημμένα του και 

 β) το ΦΕΚ με αριθμό 2174/τΒ΄/12-6-2018). 
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Θ .  ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

24. Προτάσεις της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων για: 

 Α. Σύναψη νέων Συμφωνιών/Μνημονίων  Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με τα 

Πανεπιστήμια: 

 - Ion Mincu University of Architecture and Urbanismum, της Ρουμανίας, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 35127/23-8-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

 -Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, της Ρουμανίας, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 35126/23-8-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

 -SS. Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo, της Βουλγαρίας, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 35123/23-8-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

 Β. Ένταξη του ΑΠΘ στο δίκτυο του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of 

International Education Network-IIENetwork), με καταβολή ετήσιας συνδρομής $520,00, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 35125/23-8-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

 Γ. Υποδοχή διδάσκοντα, μετά από πρόταση της Πολωνικής Πρεσβείας και του Adam 

Mickiewicz University in Poznan (Poland), στο ΑΠΘ για διδασκαλία της Πολωνικής Γλώσσας 

(ΚΔΞΓ), με κάλυψη του κόστους από την  Πολωνική Πρεσβεία και το Adam Mickiewicz 

University in Poznan 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 35123/23-8-2019 του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων). 

 

Ι .   ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ  

25. Επικαιροποίηση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. ιγ του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017, 

των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών  των Τμημάτων: 

 - Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1362/19-7-2019 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1363/19-7-2019 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 

 (το έγγραφο με αριθμό 1364/19-7-2019 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής με τα συνημμένα του). 

 -Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, 

 (το έγγραφο με αριθμό 575/22-8-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

 -Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών, 

 (το έγγραφο με αριθμό 574/22-8-2019 της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών με τα συνημμένα του). 

 

26. Έγκριση και μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις: της παρ. 

3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 

και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 η οποία αντικατέστησε την παρ.4 του άρθρου 

70 του Ν.4386/2016 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής με 



3000_ΗΔ _1.0                                                                                                                                                     Σελίδα | 7 

γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική των Υλικών» [Επανάληψη Διαδικασίας λόγω αναπομπής 

του φακέλου],  

 (το έγγραφο με αριθμό 1361/19-7-2019 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής  με τα συνημμένα του). 

 

ΙΑ.  ΔΩΡΕΕΣ  

27. Χορηγία προς το Α.Π.Θ. ποσού 10.000,00€ του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 

(Σ.Μ.Ε.) για επισκευαστικές εργασίες στο Κτήριο του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Φ.Ι.Θ.) – Λιμάνι/Προβλήτα Α΄-  προκειμένου να φιλοξενηθεί σε 

αυτό  η Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο  Άνθρωπος» του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή σε 

συνεργασία με το  Α.Μ.Φ.Ι.Θ. την οποία υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών 

Επιχειρήσεων, 

  (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 35363/27-8-2019 του  Α.Μ.Φ.Ι.Θ.  με το συνημμένο του). 

 

ΙΒ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  

28. Πρόταση για έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διεπιστημονικού Κέντρου 

Αγροδιατροφής (ΚΕΑΓΡΟ) στο Α.Π.Θ., από αναβολή, 

 (το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 32669/11-7-2019 της Προέδρου του Δ.Σ. του Διεπιστημονικού Κέντρου 

Αγροδιατροφής κ. Ουρανίας Μενκίσογλου – Σπυρούδη, Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας). 

 

29. Σχετικά με την αίτηση της ΕΔΑΘΕΣΣ Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας 

Α.Ε.,  σχετικά με παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα, χώρου του Πανεπιστημίου για 

εγκατάσταση Σταθμού Διανομής Φυσικού Αερίου, 

 (α) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31305/27-6-2019 της Γενικής της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και  Μηχανοργάνωσης με τα συνημμένα του, 

 β) η απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2996/4-7-2019-έγγραφο με αριθμό 31305/15-7-2019 και 

 γ) το έγγραφο με αριθμό εισ. πρωτ.33976/22-7-2019  της ΕΔΑΘΕΣΣ Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-

Θεσσαλίας Α.Ε). 

 

30. Εγκρίσεις για απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών τακτικού προϋπολογισμού και 

προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019, 

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

 

ΙΓ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 

31. Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανικών Αρχών για την πενταετία 2014-2019.  

 

32. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 
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Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ε  Ι  Σ 

 

1. Το έγγραφο με αριθμό 1413/25-7-2019 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σχετικά με την 

κάλυψη δύο (2) θέσεων από τις τρεις (3) που κατανεμήθηκαν στο Τμήμα, για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονα προτεραιότητας 6: «Βελτίωση της 

ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» και τίτλο: «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-

2022». 

 

2. Το έγγραφο με αριθμό 23/12-8-2019 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με 

αναστολή λειτουργίας Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) και διετών 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

3. Το έγγραφο με αριθμό 33320/17-7-2019 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με το διορισμό 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 

Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

4. Το έγγραφο με αριθμό 33924/23-7-2019 του Τμήματος Διοίκησης σχετικά με το διορισμό 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του 

Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

 

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,  27 Αυγούστου 2019. 

 

O Πρύτανης 

 
                                                  (υπογραφή)*                                

                              
Περικλής Α. Μήτκας 

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  

και Μηχανικών Υπολογιστών 

 

 

 

 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 


