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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 189 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί 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. 23983/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2137/τ.Β’/30-4-2022) 

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

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 

06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00”, καθώς και αυτές της υπό στοιχεία 

48760/Ζ1 /29-04-2022 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 2131/τ.Β’/30-04-2022), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1.  Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-5-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

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

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-5-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

3. Αίτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 61954/13-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

4. Αίτημα του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 62453/14-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

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

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 63291/18-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 
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6. Αίτημα του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - 

ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 64450/27-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

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

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 65738/4-5-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

8. 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. 66844/10-5-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Καθαριότητας κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για τον μήνα 

Απρίλιο 2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 65721/4-5-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 4-5-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ.» για τον μήνα Απρίλιο 

2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 65724/4-5-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 4-5-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

11. 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 τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας και την κατακύρωση 

του ως άνω διαγωνισμού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 18-4-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 61725/12-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 4ης 

συνεδρίασης/11-4-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
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12. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 536/2022, για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, laptop, οθονών, scanner, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και προβολικών 

συστημάτων για τις ανάγκες του  Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €179.031,18  - 

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 18-4-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 62487/14-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/18-3-2022 με επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 28-3-2022 και 5 & 12-4-2022 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

13. 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 παράταση της προθεσμίας υποβολής για 

τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης εταιρειών που συμμετέχουν στον ως 

άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 18-4-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 62523/14-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/13-4-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

14. Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αριθμ. 494/2020 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, 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. 494.56-

ΥΠ57/2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-5-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 63434/18-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της από 

13-4-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού και τη σχετική 

αλληλογραφία 

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1785/18-4-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

15. Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αριθμ. 494/2020 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, 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. 494.22-

ΥΠ23/2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-5-2022) 
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(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 63693/19-4-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της από 

18-4-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού και τη σχετική 

αλληλογραφία 

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1837/19-4-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

16. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς επαναληπτικού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 546/2022, για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού 

μετασχηματισμού του Α.Π.Θ. (για το τμήμα με Α/Α2-ΥΠ3 του διαγωνισμού αριθμ. 

498/2020)», συνολικού προϋπολογισμού €520.000,00 - 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 10-5-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 66781/10-5-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/8-4-2022 με επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 14 & 20-4-2022 και 5-5-2022 της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

17. Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων, του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο Αριστοτέλειο Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης», με αριθμό διακήρυξης 45/2022, συνολικού 

προϋπολογισμού €200.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά με την ανάδειξη 

μειοδότη (προσωρινού αναδόχου) της σύμβασης του ως άνω έργου. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (Υπηρεσιακό Σημείωμα με 

ημερομηνία 10-5-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 66065/6-5-2022 του Τμήματος Γραμματείας της ΓΔΤΥ&Μ με συνημμένο το από 

4-5-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (έργο με 

αρ. διακήρυξης 45/2022) 

 

18. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του 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: 

«Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ».  

[Αριθμός Σύμβασης: 11333/2-12-2019, Χρηματοδότηση: K.A.E. 2018ΕΠ00810155 του 

Π.Δ.Ε. ενταγμένο στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5030620, 

Ανάδοχος: «Β.ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε. (δ.τ. 

ΜΕΚ Ο.Ε.)», Αρχική Σύμβαση: €909.460,32 (με Φ.Π.Α.), 1ος Α.Π.Ε.: €895.440,78 (με Φ.Π.Α.) 

εγκεκριμένος, 2ος Α.Π.Ε.: €895.440,78 (με Φ.Π.Α.) προτεινόμενος] 
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(Τα έγγραφα με αριθμό πρωτ. 59730/4-4-2022 και 66751/9-5-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού 

Συμβουλίου με τα συνημμένα τους) 

 

19. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση: α) της μελέτης και των 

τευχών δημοπράτησης, β) πίστωσης ποσού €33.087,08 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

για τη μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας Τεχνικού Συνεργείου και 

Κεντρικού Λεβητοστασίου Α.Π.Θ.», γ) του σχεδίου διακήρυξης με αριθμ. 46Μ/2022 της εν 

λόγω μελέτης και δ) της δημοπράτησής της. 

(α) Το από 10-5-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 66735/9-5-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα 

συνημμένα του 

 

20. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ηλεκτρολογική σύνδεση εξοπλισμού του Κέντρου Αριστείας 

για τις Μελλοντικές Περιβαλλοντικές Επιδόσεις των Οχημάτων - FuVEP» [Αριθμός 

Σύμβασης: 244695/20-11-2020, Ανάδοχος: «Στυλιανός Κ. Φουντουλάκης», Χρηματοδότηση: 

ΚΕ 71392, ΕΣΠΑ 2014-2020 ΚΕ: 2020ΣΕ11910015, Συμβατικό ποσό: 52.284,79€  (με 

Φ.Π.Α.)]. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 66741/9-5-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου, με τα 

συνημμένα του) 

 

21. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παράτασης συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ».  

[Αριθμός Σύμβασης: 11333/2-12-2019,  Χρηματοδότηση: K.A.E. 2018ΕΠ00810155 του 

Π.Δ.Ε. ενταγμένο στο Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5030620, 

Ανάδοχος: «Β.ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Ο.Ε. (δ.τ. 

ΜΕΚ Ο.Ε.)», Αρχική Σύμβαση: €909.460,32 (με Φ.Π.Α.), 1ος Α.Π.Ε.: €895.440,78 (με Φ.Π.Α.) 

εγκεκριμένος, Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: δεκαεπτά (17) μήνες. 1η Παράταση Συνολικής 

Προθεσμίας:  είκοσι (20) εβδομάδες, 2η Παράταση Συνολικής Προθεσμίας: τρεις (3) μήνες, 

3η Παράταση Συνολικής Προθεσμίας: εβδομήντα (70) ημέρες, 4η Παράταση Συνολικής 

Προθεσμίας: εξήντα (60) ημέρες]  

(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 66744/9-5-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα 

του) 

 

22. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση παράτασης συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Διάνοιξη δύο (2) υδρογεωτρήσεων στο 

Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».  

[Αριθμός Σύμβασης: 43469/27-1-2022,  Χρηματοδότηση: Κ.Α.Ε. 2017ΣΕ04620015 του 

Π.Δ.Ε. (έχει ενταχθεί στο έργο “Hellenic Universities 1”), Εργολάβος: ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αρχική Σύμβαση: €123.450,22 (με Φ.Π.Α.), Διάρκεια αρχικής 

Σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες]   
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(Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 66749/9-5-2022 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα 

του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

25. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

26. Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και 

ορισμός υπευθύνων διαχείρισης COVID-19 για την εφαρμογή του στο Α.Π.Θ. κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

[Άρθρο 6 της αριθμ. 48760/Z1/29-04-2022 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 

2131/τ.Β’/30-4-2022)] 

 

ΣΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - 

Α.Π.Θ.)  

27. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Κέντρου 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.  

(Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 63715/19-4-2022 έγγραφο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με το 

συνημμένο του) 

 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

28. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

28.1. Ορισμό τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τη διενέργεια των γραπτών διαγωνισμών 

των κληροδοτημάτων «Χρήστου Βράκα» και «Παγκρατίου Ιβηρίτη Σαβράνη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 9-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 64602/27-4-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

28.2. Έγκριση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

κατά πρώην μισθωτή και εγγυητή μίσθωσης ακινήτου στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. 

από το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 64615/27-4-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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28.3. Έγκριση δαπάνης για τη λήψη προσωρινών μέτρων ασφαλείας του ακινήτου στην οδό 

Εγνατίας 43 & Συγγρού 14 – Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 25% του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα 

«Αναστασίου Αναστασιάδη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 64622/27-4-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

28.4. Έγκριση δαπάνης για αναγκαίες ηλεκτρολογικές εργασίες στο διαμέρισμα του 2ου 

ορόφου επί της Πλατείας Ιπποδρομίου 3 – Θεσσαλονίκη, ενόψει της εκμίσθωσής του, 

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

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 10-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 64630/27-4-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

28.5. Εκμίσθωση ακινήτου στην οδό Εγνατίας 43 & Συγγρού 14 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 

25% του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Αναστασίου Αναστασιάδη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 9-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 65367/3-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

Η.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

29. Πρόσκληση υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση που ενδιαφέρονται να 

λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες 

εξετάσεις 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 Α.Π. 6/3-5-2022 - αριθμό εισερχ. πρωτ.  65285/3-5-2022 της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων 

του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με συνημμένο σχέδιο ανακοίνωσης-πρόσκλησης) 

 

30. Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. 

(Το έγγραφο με Α.Π. 5/3-5-2022 - αρ. εισερχ. πρωτ. Α.Π.Θ. 65283/3-5-2022- της Επιτροπής Εισιτηρίων 

Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με συνημμένο σχέδιο προκήρυξης) 

 

31. Έγκριση αποφάσεων για τον ορισμό επιτροπών: α) παραλαβής και ελέγχου 

δικαιολογητικών και β) βαθμολόγησης έργων υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική 

προδιάθεση,  για συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις 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.   

(Οι με αριθμό εισερχ. πρωτ.  65289/3-5-2022 και  65290/3-5-2022 αποφάσεις της Επιτροπής Εισιτηρίων 

Εξετάσεων Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με τις συνημμένες σε αυτές ονομαστικές 

καταστάσεις) 
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32. Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή 

εισαγομένων - επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακά Σημειώματα με ημερομηνία 21-4-

2022, 4-5-2022 και 6-5-2022  με τα συνημμένα τους) 

(β) Σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους 

(γ) Συνημμένη κατάσταση 

 

Θ. ΛΟΙΠΑ 

33. Απολογισμός οικονομικού έτους 2021 του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών «Ίδρυμα 

Μανόλης Τριανταφυλλίδης». 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 64779/28-4-2022 του Ιδρύματος με τα συνημμένα του) 

 

34. Σχετικά με τα έξοδα μεταφοράς οκτώ φοιτητών του Τμήματος Κινηματογράφου του 

Α.Π.Θ. στο Καστελλόριζο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ 

Καστελλόριζου  «Πέρα από τα Σύνορα». 

(Η με αριθμό εισερχ. πρωτ. 65118/3-5-2022 επιστολή της κ. Ελευθερίας Θανούλη, Προέδρου του Τμήματος 

Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.) 

 

Ι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

           Θεσσαλονίκη,  10-5-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


