
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 16 

 

 

 

Τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

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

Καραθεοδωρή”). 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται, σήμερα, Δευτέρα, 11 

Νοεμβρίου, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του 

Ν.2690/1999) για τα οποία προβλέπονται προθεσμίες. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

                                          

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

 

1. Εγκρίσεις για αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, σύμφωνα με το 

νόμο, προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019 

 

2. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2019 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και 

εξωτερικών χώρων του ΑΠΘ» για το μήνα Οκτώβριο 2019 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 8095/7-11-2019 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το από  

5-11-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των υπηρεσιών «Συντήρησης – λειτουργικής υποστήριξης 

των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για το μήνα Οκτώβριο 

2019  

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 8094/7-11-2019 της Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το από 

5-11-2019 πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

 

5. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού αριθμ. 435/2019 για τη «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών, των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ», προϋπολογισμού 740.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 
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(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7798/6-11-2019 του Τμήματος Προμηθειών, με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

και 2
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  

 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

7. Μετακινήσεις - Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

8. Αίτημα της κ. Αβραάμ Ελένης, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προς 

τον Πρόεδρο του ως άνω τμήματος, Καθηγητή κ. Ζάγκα Θεοχάρη, σχετικά με την λήξη της 

θητείας της κ. Ράγκου Πολυξένης, Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητείας του Τμήματος Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 1694 / 17-9-2019  της κ. Αβραάμ Ελένης, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του 

Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

προς τον Πρόεδρο του ως άνω τμήματος, Καθηγητή κ. Ζάγκα Θεοχάρη) 

                                   

Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA  

9. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
 

 Επικύρωση αποφάσεων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την εγγραφή εισαγομένων-

επιτυχόντων ειδικών κατηγοριών, 

(α) σχετικά έγγραφα Τμημάτων με τα συνημμένα τους και 

(β) συνημμένη κατάσταση 

 

10. Κατανομή νέων θέσεων για την πρόσληψη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 31948 / 4-7-2019  Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 11-11-2019 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

Ο Πρύτανης 
 
 
  (υπογραφή)* 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 


