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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 192 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 25 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. 27397/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2369/τ.Β’/14-05-2022) 

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

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 

06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 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’/30-04-2021), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση της έβδομης (7ης) (εσωτερικής) τροποποίησης εσόδων – εξόδων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2022. 

(Το αριθμ. πρωτ. 70631/23-5-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

2. Έγκριση της όγδοης (8ης) (εξωτερικής) τροποποίησης εσόδων – εξόδων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Το αριθμ. πρωτ. 70634/23-5-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

3.  Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-5-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

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

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-5-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 
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5. 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. 69174/18-5-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

6. 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 01-04-2022 

έως 30-04-2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 68876/17-5-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο 

το από 16-5-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

7. 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. 494.11-ΥΠ12/2021. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 69690/19-5-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της από 

16-5-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού και τη σχετική 

αλληλογραφία 

(γ) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 2320/18-5-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

υλικών και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

10. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

11. Τροποποίηση απόφασης σύστασης Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

(α) Η αριθμ. 61225/11-04-2022 απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (στη συνεδρίασή της με αριθμ. 3099/30-03-

2022) «Σύσταση Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» 

(ΦΕΚ 2090/τ.Β’/28-4-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 70605/23-5-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού -Απολογισμού της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης 
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Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

12. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

12.1. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου Θεσσαλονίκης για υπόθεση κληροδοτήματος «Ιωάννη 

Ιμβριώτη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69203/18-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.2. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής 

ακινήτου, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Θωμά Παπαμιχαηλίδη». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69429/18-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.3. Εκποίηση διαμερίσματος στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα 

«Ουρανίας Παπαχριστοδούλου».  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69440/18-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.4. Έγκριση δαπάνης για απαραίτητες τεχνικές, νομικές και μεσιτικές υπηρεσίες για την 

εκποίηση διαμερίσματος στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα 

«Ουρανίας Παπαχριστοδούλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69441/18-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.5. Έγκριση δαπάνης για αναγκαίες ηλεκτρολογικές εργασίες στο διαμέρισμα του 3ου 

ορόφου της οικοδομής επί της οδού Λαχανά 24 – Θεσσαλονίκη, ενόψει της εκμίσθωσής του, 

ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69465/18-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.6.  Μη χορήγηση σε υποψήφιο υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό 

από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αμύντα Κωνσταντινίδη» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-

2023. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69846/19-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.7. Επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ως υποτρόφου 

από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Λαζαρίδη» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 
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(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69849/19-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.8. Μη χορήγηση σε υποψήφιο υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από 

τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Παπαϊωάννου» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69850/19-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.9. Επιλογή ενός (1) πτυχιούχου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ως υποτρόφου 

από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69854/19-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.10.  Επιλογή ενός (1) προπτυχιακού φοιτητή του Α.Π.Θ. ως υποτρόφου για προπτυχιακές 

σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Τσώπρου» για το ακαδημαϊκό έτος 

2022-2023. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69858/19-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

12.11. Χορήγηση σε υποψήφιους οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας 

«Τηλέμαχου Τζιβόγλου» για το έτος 2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 23-5-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 69859/19-5-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  23-5-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


