
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 40 

 

 

Την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 8:00 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 Τρίτη, 25 

Φεβρουαρίου 2020, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 

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

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

                                          

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

Α.1. Οικονομικά Αιτήματα 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
 

 

2. Ανάκληση απόφασης έγκρισης οικονομικού αιτήματος οικονομικού έτους 2020 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Α.2. Εκδρομές 
 

3. Αιτήματα του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των φοιτητών του 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 19505/25-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών, με τα συνημμένα του) 
 
 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 

4. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθ. 472/2019, για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών 

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

για τις ανάγκες του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €600.000,00 - 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των εταιρειών 

που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 19476/25-2-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/3-1-2020, 15-2-2020 της 1ης συνέχειας και 13-2-2020 της 2η συνέχειας αυτής και της 2ης 

συνεδρίασης/19-2-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 
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6. Ορισμός Διμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών 

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

7. Πρόταση για ενιαία καθομολόγηση των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. κατά την ανάληψη των 

καθηκόντων τους 

(η με αριθμ. πρωτ. 19419/24-02-2020 εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων κ. Ανδρέα 

Γιαννακουδάκη, Καθηγητή Τμήματος Χημείας) 

 

Δ.   ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του 

Α.Π.Θ. ως προς την εγγραφή σε αυτό επιτυχόντα με την ειδική κατηγορία των 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.  149/14-10-2019 (αρ. πρωτ. εισ. ΑΠΘ 4976/15-10-2019) έγγραφο του Τμήματος Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών με τα συνημμένα του.  

   β) το με αριθμ. πρωτ. 174/22-10-2019 (αρ. πρωτ. εισ. ΑΠΘ 6048/22-10-2019) έγγραφο του Τμήματος Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών  με τα συνημμένα του. 
γ) η με αριθμ. πρωτ.  6048/19-11-2019 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 18/18-11-

2019)].  

 

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

9. Προβληματισμοί για τη διάδοση του κορωνοϊού 

[το από 25-2-2020 (αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 19488/25-2-2020) ηλεκτρονικό μήνυμα της Προϊσταμένης της 

Γραμματείας Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 25-2-2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
 

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 

 


