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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 182 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση 

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

Καραθεοδωρή”). 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, πίνακας Β, σημ. 1 

και 8 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16506/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1302/τ.Β’/18-03-2022) 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και 

ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00”, καθώς και αυτές της υπό 

στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κ.Υ.Α. «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 4406/τ.Β’/24-09-2021), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα Τετάρτη, 23 

Μαρτίου 2022, λόγω κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του Ν.2690/1999), για τα οποία  

προβλέπονται προθεσμίες. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1.  Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-3-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

2. Έγκριση της δεύτερης (2ης) (εσωτερικής) τροποποίησης εξόδων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και εσόδων – εξόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Το αριθμ. πρωτ. 56515/21-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

3. Έγκριση της τρίτης (3ης) (εξωτερικής) τροποποίησης εσόδων – εξόδων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Το αριθμ. πρωτ. 56518/21-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

4. Έγκριση της τέταρτης (4ης) (εξωτερικής) τροποποίησης εσόδων – εξόδων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Το αριθμ. πρωτ. 56519/21-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 
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5. Έγκριση της πέμπτης (5ης) (εξωτερικής) τροποποίησης εσόδων – εξόδων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και εσόδων – εξόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Το αριθμ. πρωτ. 56520/21-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

6. Έγκριση πίστωσης αιτημάτων, του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία  22-3-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

7. Αίτημα του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 51815/1-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

8. Αίτημα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 51817/1-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

9. Αίτημα του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 51819/1-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

10. Αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των 

φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 52614/3-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

11. Αίτημα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - 

ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 52622/3-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

12. Αίτημα του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 53859/10-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

13. Αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των 

φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 54713/15-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 
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Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των υπηρεσιών 

συντήρησης-λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών 

εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ., για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 

έως 31-1-2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 53612/9-3-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 

9-3-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των υπηρεσιών 

συντήρησης-λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών 

εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ., για το χρονικό διάστημα από 1-2-2022 

έως 28-2-2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 53609/9-3-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το από 

8-3-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

16. Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας με αριθμό διακήρυξης 494/2020 για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις ανάγκες των τμημάτων του 

Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €6.795.751,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, 

σχετικά με τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της σύμβασης αριθμ. 494.2-

ΥΠ3/2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-3-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 53912/10-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της από 

3-3-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού και τη σχετική 

αλληλογραφία 

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1149/10-3-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

17. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 543/2022, για την «Προμήθεια βιβλίων για τις 

ανάγκες των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €63.990,61  - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών 

των εταιρειών που συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-3-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 54771/15-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/11-2-2022, της 1ης συνέχειας αυτής/24-2-2022 και της 2ης συνέχειας αυτής/2-3-2022 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

18. Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 

558/2022  για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., σχετικά με: α) τον έλεγχο των 
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δικαιολογητικών της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε στον διαγωνισμό και την 

έκθεση καταλληλότητας και β) την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-3-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 56169/21-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα: το από 8-2-2022 (με 

επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 10-2-2022 και 9-3-2022) πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών - έκθεσης 

καταλληλότητας και το από 11-3-2022 πρακτικό κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού 

 

19. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 542/2021 διεθνούς 

επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 

της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (για το 

τμήμα με α/α 52 του διαγωνισμού αριθμ. 411/2018, το οποίο κηρύχθηκε άγονο), συνολικού 

προϋπολογισμού €53.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, σχετικά με την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-3-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 56874/22-3-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3ης 

συνεδρίασης/22-3-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

20. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Τακτοποιητικού 3ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (3ου Α.Π.Ε./ΑΣ Τακτοποιητικού) 

(συμπεριλαμβανομένης της Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 

και Εκσυγχρονισμός του Επιστημονικού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Πάρκου Α.Π.Θ. 

(ΤΣ)».  

[Αρ. Σύμβασης: 1191/12-09-2019, Χρηματοδότηση: ΚΕ 2017ΣΕ27510012 του ΠΔΕ (ΟΠΣ 

5001634), Ανάδοχος: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (δ.τ. Τ&Τ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.), Αρχική Σύμβαση: €428.813,23 (με 

Φ.Π.Α.)] 

(Τα έγγραφα με αριθμό πρωτ. 50228/23-2-2022 και 53780/10-3-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού 

Συμβουλίου, με τα συνημμένα τους) 

 

21. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης (2ου Α.Π.Ε./Α.Σ.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού 

Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και 

Η/Μ εργασίες για την μετεγκατάσταση Εργαστηρίων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 

σε χώρους του Α.Π.Θ.».  

[Αρ. Σύμβασης: 21943/05-11-2021. Ανάδοχος: ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.-ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

&ΣΙΑ Ε.Ε., Συμβατικό Ποσό: €122.763,21, Χρηματοδότηση: ΚΕ 2021ΝΑ34600397-

MIS5149671 (παλαιός ΚΕ 2020ΣΕ54600043) του Π.Δ.Ε.] 
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(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 52690/3-3-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα συνημμένα 

του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

22. Ορισμός Επιτροπών για την προμήθεια αγαθών και ανάθεση εργασιών - έργων με τη 

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

24. Σχετικά με αίτημα αντικατάστασης μέλους επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των προς 

απόσυρση-εκποίηση υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.  

(Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 51246/28-2-2022 –ανακοινοπ. στο ορθό του με αριθμ. πρωτ. 50695/25-2-2022- της 

Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με το συνημμένο του) 

 

25. Ορισμός Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στο α’ 

εξάμηνο σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 51695/1-3-2022 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.) 

 

26. Ορισμός Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις 

(καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%) στο πρώτο έτος σπουδών του 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., για 

το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.   

(το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 51665/1-3-2022 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.) 

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

27. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

28. Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων στις μονάδες του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

(Το από 2-3-2022 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη, Καθηγητή  

Τμήματος Χημείας, με συνημμένη την εισήγηση της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών) 

 

29. Σχετικά με τη σύσταση Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.   

(Το από 22-3-2022 έγγραφο του Πρύτανη, κ. Νικολάου Παπαϊωάννου, Καθηγητή Τμήματος Κτηνιατρικής, με τη 

συνημμένη εισήγηση) 
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ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

30. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

30.1. Έγκριση της πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης 

του ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 – Θεσσαλονίκη ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από 

το κληροδότημα «Θωμά Παπαμιχαηλίδη» με τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης έναντι 

ανακατασκευής. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 22-3-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 56496/21-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.2. Εκμίσθωση διαμερίσματος επί της Πλατείας Ιπποδρομίου 3 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 

του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Τσώπρου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-3-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 51707/1-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.3. Έγκριση των απολογισμών οικον. έτους 2021 κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και 

δωρεών του Α.Π.Θ. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-3-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 52556/3-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με το συνημμένο του 

 

30.4.  Απόρριψη της ένστασης κατά της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμ. 

πρωτ. 45314/3-2-2022 περί επιλογής δικαιούχων της υποτροφίας από τα έσοδα του 

κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Κατσέα» (σπουδαστές ΕΠΑ.Λ.) 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-3-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 51708/1-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.5. Επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της 

νέας σχετικής ανακοίνωσης - πρόσκλησης για την αγορά ακινήτου από το Α.Π.Θ. - 

κληροδότημα «Αναστάσιου Χατζηπαμπούκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 21-3-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 51705/1-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.6. Ανανέωση της εκμίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα 

«Αρχιμανδρίτη Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-3-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 51712/1-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.7. Ανανέωση της εκμίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από τη Δωρεά «Χανανιά 

Αζαριά». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-3-2022)  
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(β) Το έγγραφο με αριθμό 55489/17-3-2022 (ανακ. στο ορθό του αριθμ. 51724/1-3-2022) του Τμήματος 

Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

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

στην οικοδομή στη συμβολή των οδών Εγνατίας 43 & Συγγρού 14 - Θεσσαλονίκη, 

ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 25% του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Αναστασίου 

Αναστασιάδη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-3-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 51729/1-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

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

του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Χρήστου Βράκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-3-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 51730/1-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

30.10. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης γραφείου-επαγγελματικής 

στέγης 2ου ορόφου, στην οικοδομή επί της οδού Φιλελλήνων 11-Καβάλα, ιδιοκτησίας του 

Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Στυλιανού Σαμαρά». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 8-3-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 51745/1-3-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

   

Ζ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

31. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 4-3-2022  

με το συνημμένο του) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

32.  Αλλαγή διακριτικού τίτλου της εταιρείας-τεχνοβλαστού ΜΙΝΤ σε RealMint. 

(Το με αρ. εισερχ. πρωτ. 53988/11-3-2022 έγγραφο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με τα 

συνημμένα του) 

 

Θ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

           Θεσσαλονίκη,  23-3-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 

 (υπογραφή)* 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


