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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 199 

 

 
 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00 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. 38083/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3367/τ.Β’/30-06-2022) 

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

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και 

ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 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 πίστωσης αιτημάτων, του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2022. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2022 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

2. 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. 80288/23-6-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

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

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 80733/24-6-2022 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

4. Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό 

561/2022 για την εκμίσθωση δύο (2) αγρών έκτασης εκατό (100) και σαράντα (40) 

στρεμμάτων, αντίστοιχα, ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου, τα οποία βρίσκονται στην 
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τοποθεσία Βάλτα της περιοχής Σίνδου - Καλοχωρίου και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες 

του Τμήματος Κτηνιατρικής, σχετικά με τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού.  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 80026/22-6-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το από 21-6-

2022 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού 

 

5. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 559/2022 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και 

ηλεκτρονικών περιοδικών για τις ανάγκες των  Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ» για το έτος 2022, 

συνολικού προϋπολογισμού €475.000,00 με ΦΠΑ, σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των 

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 81517/27-6-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 1ης 

συνεδρίασης/27-5-2022 και της συνέχειας αυτής στις 16-6-2022 (με επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 23-6-

2022) της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων.  

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

8. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

 

9. Εγχειρίδιο της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών σχετικά με τις 

διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης θητείας μέλους Δ.Ε.Π. του 

Α.Π.Θ. 

(Το από 1-7-2022 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη με το συνημμένο 

του) 

 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

10. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

10.1. Ανάδειξη αναδόχου για επισκευαστικές εργασίες σε διαμέρισμα στην οδό Ολύμπου 109 

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

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 79488/21-6-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 
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10.2. Εκμίσθωση ισογείου καταστήματος 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 1-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 79493/21-6-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

10.3. Εκμίσθωση διαμερίσματος στην οδό Λαχανά 24 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. 

από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 79494/21-6-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

10.4. Εκμίσθωση διαμερίσματος στην οδό Γαμβέτα 6 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Α.Π.Θ. 

από το κληροδότημα «Γεωργίου Βάρκα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 79497/21-6-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

10.5. Εκμίσθωση διαμερίσματος στην οδό Παύλου Μελά 40 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 50% 

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

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 79513/21-6-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

10.6. Έγκριση παράτασης του χρόνου ανακατασκευής των ακινήτων στην οδό Ζαλόγγου 8 - 

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

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 79515/21-6-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

10.7. Έγκριση: α) της ανακοίνωσης και β) των όρων εκμίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας του 

Α.Π.Θ. από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Κατσέα». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 79517/21-6-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

10.8. Εκμίσθωση διαμερίσματος στην οδό Καρόλου Ντηλ 20 - Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας 25% 

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

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 1-7-2022)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό 81874/28-6-2022 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

ΣΤ.  ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

11. Σχετικά με την έγκριση ή μη της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών του Α.Π.Θ. ως προς την εγγραφή σε αυτό εισαγομένου με την ειδική κατηγορία 

Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή 

αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

(α)  Το με αριθμ. πρωτ. 36655/22-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τα συνημμένα του 
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(β)  H με αριθμ. πρωτ.  61914/13-04-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό  

184/12-04-2022) 

(γ)  Το με αριθμ. πρωτ.  79786/22-6-2022  έγγραφο της Γραμματείας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με το 

συνημμένο του 

(δ) Το από  23-06-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. με το 

συνημμένο του 

 

12. Επικύρωση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. για την 

εγγραφή σε αυτό εισαγομένων με  την ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, 

τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων 

λυκείων του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

(α) Το με αρ. πρωτ. 17491/21-10-2021 (ανακ. στο ορθό του με αρ. πρωτ. 16755/20-10-2021) έγγραφο του 

Τμήματος Κτηνιατρικής με τα συνημμένα του 

(β) Η με αριθμ. πρωτ. 76632/10-06-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 

194/10-06-2022) 

(γ) Το από 23-06-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. με το 

συνημμένο του 

 

Ζ. ΛΟΙΠΑ 

13. Αίτημα για δωρεά/διάθεση του Εργαστηρίου Συντήρησης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της 

Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας στο Α.Π.Θ. 

 

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  1-7-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


