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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 148 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 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 σημ. 1 και 8 του 

άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 57069/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4337/τ.Β’/18-09-2021) «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 

Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00». 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-9-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

2.   Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2021. 

(Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-9-2021 του Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού) 

 

3. Έγκριση της 8ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2021. 

(το αριθμ. πρωτ. 6248/20-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

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

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

 (Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1706/6-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 

5. Αίτημα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

 (Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1870/6-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του) 

 
6. Αίτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας για πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εκδρομών - ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του. 

[Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 2749/8-9-2021 (ανακοινοποίηση στο ορθό του εγγράφου με αρ. εισερχ. 

πρωτ. 1709/6-9-2021) του Τμήματος Προμηθειών με τα συνημμένα του] 
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Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Αύγουστο 2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 836/2-9-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το 

από 2-9-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

Αύγουστο 2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1106/3-9-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το 

από  2-9-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

«Συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για τη χρονική περίοδο από 01-08-2021 έως 15-08-2021. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1141/3-9-2021 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με συνημμένο το 

από 2-9-2021 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

 10.  Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 523/2021 τακτικού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων 

θέρμανσης του ΑΠΘ» διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού €138.446,00 - 

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

οικονομικής προσφοράς της μοναδικής εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., η 

οποία συνεχίζει στο διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-9-2021) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 455/1-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 4ης 

συνεδρίασης/1-9-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

 11. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 491/2021 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων, 

Συστημάτων, Δικτύων και Πυροσβεστήρων του ΑΠΘ», διάρκειας τριών (3) ετών, συνολικού 

προϋπολογισμού €440.437,92 - συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. -, για την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, κατόπιν της κοινοποίησης της αριθμ. πρωτ. 5151/24-8-2021 βεβαίωσης της 

Α.Ε.Π.Π., σχετικά με την ΓΑΚ Α.Ε.Π.Π.999/14-5-2021 υποβληθείσα Προδικαστική 

Προσφυγή. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 13-9-2021) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 561/1-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/26-8-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
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12. Πρόταση του Τμήματος Προμηθειών για έγκριση προσφυγής σε διαδικασία 

προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη διεθνούς 

επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 542/2021) 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 52 του διαγωνισμού 411/2018,)», συνολικού προϋπολογισμού 

€53.000,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 13-9-2021)  

(β) το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 931/2-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το σχέδιο διακήρυξης με 

αριθμό 542/2021 

 

13. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 494/2020 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις ανάγκες των Τμημάτων του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €6.795.751,00 - 

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

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών που υπέβαλαν μοναδική 

προσφορά για τα είδη του διαγωνισμού με α/α: 4-ΥΠ5, 7-ΥΠ8, 8-ΥΠ9, 16-ΥΠ17, 17-ΥΠ18, 

19-ΥΠ20, 24-ΥΠ25, 26-ΥΠ27, 30-ΥΠ31, 34-ΥΠ35, 36-ΥΠ37, 37-ΥΠ38, 38-ΥΠ39, 39-ΥΠ40, 

41-ΥΠ42, 45-ΥΠ46, 46-ΥΠ47, 49-ΥΠ50, 52-ΥΠ53, 55-ΥΠ56, 58-ΥΠ59, 59-ΥΠ60, 61-ΥΠ62, 

64-ΥΠ65, 67-ΥΠ68, 68-ΥΠ69, 69-ΥΠ70, 72-ΥΠ73, 73-ΥΠ74, 82-ΥΠ83, 83-ΥΠ84, 84-ΥΠ85, 

89-ΥΠ90, 91-ΥΠ92, 93-ΥΠ94, 99-ΥΠ100, 100-ΥΠ101, 101-ΥΠ102, 106-ΥΠ107 και 107-

ΥΠ108 καθώς και την παράταση της προθεσμίας υποβολής για τη συμπλήρωσή τους. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 13-9-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 2963/9-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 9ης 

συνεδρίασης/7-9-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

 14. Εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της διαδικασίας της απευθείας συμφωνίας, 

άνευ διαγωνισμού, μίσθωσης ακινήτου, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 

Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-9-2021) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 3889/13-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη την από 10-9-2021 

εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της διαδικασίας απευθείας συμφωνίας, άνευ διαγωνισμού, 

μίσθωσης ακινήτου, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ανωτέρω Τμήματος   

 

15. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 186/2021 συνοπτικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Επέκταση Καλωδιακής Υποδομής Δικτύου 

Δεδομένων του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €52.300,00  - συμπεριλαμβανομένου 

του  Φ.Π.Α. -, σχετικά με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στον ως 

άνω διαγωνισμό. 
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(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-9-2021) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 4782/15-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/27-7-2021 και 13-9-2021 της συνέχειας αυτής της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού 

 

16. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 494/2020 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις ανάγκες των Τμημάτων του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €6.795.751,00 - 

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

οικονομικών προσφορών των εταιρειών που υπέβαλλαν προσφορά σε τμήματα του 

Διαγωνισμού με περισσότερους του ενός συμμετέχοντες για τα είδη με α/α: 5-ΥΠ6, 9-ΥΠ10, 

12-ΥΠ13, 15-ΥΠ16, 27-ΥΠ28, 28-ΥΠ29, 31-ΥΠ32, 33-ΥΠ34, 43-ΥΠ44, 54-ΥΠ55, 63-ΥΠ64, 

75-ΥΠ76, 76-ΥΠ77, 78-ΥΠ79, 80-ΥΠ81, 85-ΥΠ86, 86-ΥΠ87, 87-ΥΠ88, 90-ΥΠ91, 92-ΥΠ93, 

94-ΥΠ95, 96-ΥΠ97, 97-ΥΠ98, 98-ΥΠ99, 104-ΥΠ105 και 105-ΥΠ106. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-9-2021)  

(β) Το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5737/17-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 10ης 

συνεδρίασης/14-9-2021 -επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 15-9-2021- της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

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

Παραλαβής (Π.Ο.Π.) του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου 

Ανάπτυξης – Εκτροφής Ζωικών Προτύπων και Βιοϊατρικής Έρευνας», εργολαβίας ΣΑΒΒΑΣ 

Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»), Αρ. Σύμβασης: 4517/22-

10-2018, Προϋπολογισμός Μελέτης: €631.000,00, Συμβατική Δαπάνη: €290.612,55, 

Χρηματοδότηση: 2017 ΕΠ00810073 (ΟΠΣ 5010862).  

(Tο έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5724/17-9-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα 

του) 

 

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

Προσωρινής Παραλαβής (Π.Π.Π.) του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων 

υγιεινής σε κτίρια του Α.Π.Θ.», Προϋπολογισμός Μελέτης: €700.000,00, Συμβατική Δαπάνη: 

€313.803,79, Χρηματοδότηση: 2014ΣΕ054600062 του ΠΔΕ, Αρ. Σύμβασης: 3229/1-10-2019 

Ανάδοχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 

(Tο έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5735/17-9-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα 

του) 
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19. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής Παραλαβής (Π.Π.Π.) του έργου με τίτλο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στο 

Σεισμολογικό σταθμό του Α.Π.Θ.», Προϋπολογισμός Μελέτης: €148.529,00, Αρχική 

συμβατική Δαπάνη: €81.137,28, Τελική δαπάνη (με Τακτοποιητικό ΑΠΕ): €72.287,42, 

Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062 του ΠΔΕ, Αρ. Σύμβασης: 12717/10-12-2019, 

Ανάδοχος: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ. 

(Tο έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5755/17-9-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα 

του) 

 

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

Παραλαβής (Π.Ο.Π) του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση αμφιθεάτρων στο παλιό κτίριο της 

Σχολής Θετικών Επιστημών και στο Μετεωροσκοπείο του Α.Π.Θ.», Προϋπολογισμός 

Μελέτης: €595.817,00, Συμβατική Δαπάνη: €252.265,95, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 

2014ΣΕ54600025 του ΠΔΕ, Αρ. Σύμβασης: 21327/2019, Ανάδοχος: «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.» - 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

(Tο έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5759/17-9-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα 

του) 

 

21. Πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της συνολικής συμβατικής 

προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Χρωματισμοί χώρων σε κτίρια του Α.Π.Θ.», [Αριθμ. 

Σύμβασης: 32822/28-8-2020, Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2020ΣΕ54600043 (παλαιός ΚΑΕ 

2014ΣΕ54600062) του ΠΔΕ, Ανάδοχος: ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ, Διάρκεια αρχικής Σύμβασης: 

δώδεκα (12) μήνες]. 

(Tο έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5761/17-9-2021 του Τμήματος Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου με τα συνημμένα 

του) 

 

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

Παραλαβής (Π.Ο.Π.) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑμεΑ στο κτίριο 

Αμφιθεάτρων της Ιατρικής Σχολής», [Προϋπολογισμός Μελέτης: €74.291,35, Συμβατική 

Δαπάνη: €69.067,26, Αρ. Σύμβασης: 33408/17-07-2019, Ανάδοχος: ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ 

και ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε)]. 

(Tο έγγραφο με αριθμό πρωτ. 5777/17-9-2021 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.  
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25. Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 48064/23-7-2021 απόφασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου (συνεδρίαση με αριθμό 141/22-7-2021) σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής 

Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών. 

(Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 52245/30-8-2021 του Τμήματος Διοίκησης με τα συνημμένα του) 

 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

26. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 18-07-2021)   

(β) Το με αριθμ. πρωτ. 5295/16-9-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων Καθηγητή 

κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη,  με το συνημμένο του 

 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

27. Προτάσεις του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

27.1. Έγκριση προϋπολογισμών των κληροδοτημάτων, κληροδοσιών και δωρεών του Α.Π.Θ. 

για το οικονομικό έτος 2022. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-9-2021)  

(β) Το έγγραφο με αρ. 309/1-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

27.2.  Έγκριση δαπάνης για επισκευές για τη συντήρηση της μόνωσης της ταράτσας της 

οικοδομής επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 29 – Θεσσαλονίκη, στην οποία το Α.Π.Θ. είναι 

ιδιοκτήτης τεσσάρων διαμερισμάτων από το κληροδότημα «Δημητρίου Τσιακμακόπουλου». 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 20-9-2021)  

(β) Το έγγραφο με αρ. εισερχ. πρωτ. 5268/16-9-2021 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του 

 

Ζ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

28. Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ. ως προς την 

εγγραφή σε αυτό εισαγομένων 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 2020-2021. 

(α) Το με αρ. πρωτ. 155/06-11-2020 (αρ. εισερχ.πρωτ. 5891/06-11-2020) έγγραφο του Τμήματος Θεάτρου  

ανακοινοπ. στο ορθό με το αρ. εισερ. πρωτ. 40706/29-06-2021 έγγραφο με τα συνημμένα του 

(β) Τα με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 1613/06-09-2021 και 1703/06-09-2021 έγγραφα της Γραμματείας του Τμήματος 

Θεάτρου με τα συνημμένα τους 

(γ) Το από 09-09-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. με τα 

συνημμένα του 
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29. Σχετικά με την έγκριση ή μη της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του 

Α.Π.Θ. ως προς την εγγραφή σε αυτό εισαγόμενης 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 2019-2020. 

(α) Το με αριθμ. πρωτ.   457/15-10-2019 (αρ. εισερχ. πρωτ. 5051/15-10-2019) έγγραφο του Τμήματος  Χημείας 

με τα συνημμένα του 

(β)  H με αριθμ. πρωτ. 5051/30-10-2019 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 12/29-

10-2019) 

(γ) Το με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 4384/14-9-2021 έγγραφο της Γραμματείας του Τμήματος Χημείας με τα συνημμένα 

του 

(δ) Το από 17-09-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. με τα 

συνημμένα του 

 

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

           Θεσσαλονίκη,  20-9-2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

    
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


