
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 55 

 

 

Την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των περ. στ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/τ. Α’/25-2-2020), των παρ. 2 και 3 του άρθρου πρώτου της αριθμ. 

ΔΙα/ΓΠ.οικ.20021/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 956/τ.Β’/21-3-2020) και της αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

850/τ.Β’/13-3-2020). 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα Τρίτη, 14 

Απριλίου 2020, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του 

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

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

                                          

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 
 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

2. Πρόταση σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης καθώς 

και της 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. (Τ.Σ.)», 

εργολαβίας «Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» 

[Αρ.Σύμβασης: 1191/12 & 20-09-2019]. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 28/7-4-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα συνημμένα 

του) 

 

3. Πρόταση σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (Π.Ο.Π.) του 

έργου: «Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού  δικτύου και κεντρικού δικτύου 

τηλεθέρμανσης στον υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε.», εργολαβίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.» (Προϋπολογισμός Μελέτης: €93.904,48, Εγκεκριμένη 

Συμβατική Δαπάνη: €36.743,17) 

[Αριθμ.Σύμβασης: 29738/2018]. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 29/7-4-2020 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα συνημμένα 

του) 
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

4. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

 

4.1. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος 

ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Λαζαρίδη» 

 (το έγγραφο με αριθμό 871/10-4-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων)  

 

4.2. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος 

ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου» 

 (το έγγραφο με αριθμό 872/10-4-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

4.3. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας 

του ΑΠΘ από το κληροδότημα «Ιωάννη Ιμβριώτη» 

 (το έγγραφο με αριθμό 873/10-4-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων) 

 

4.4. Έγκριση επισκευής των όψεων της οικοδομής στην οδό Ολυμπίου Διαμαντή 20 – 

Θεσσαλονίκη, στην οποία το ΑΠΘ είναι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου από το κληροδότημα 

«Κωνσταντίνου Λαζαρίδη» 

 (το έγγραφο με αριθμό 874/10-4-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων)  

 

 

 

   Θεσσαλονίκη, 14-4-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 


