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  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                       Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ 

 

       

 

 

           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   

Σ Τ Η Ν  ΕΚΤΑΚΤΗ   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Υ 

3047/13-1-2021 

 

Σας προσκαλούμε στη με αριθμό 3047 Έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου την 

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 στις 09:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Σύγκλητος θα 

συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 09:30 με την ίδια ημερήσια διάταξη. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου πρώτου της  υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293 ΚΥΑ (ΦΕΚ 30/τ.Β΄/08-01-2021) 

«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 11 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00», του 

άρθρου δέκατου της αριθμ.115744/Ζ1/04-09-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3707/τ.Β’/04-09-2020) 

«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 κατά τη λειτουργία τους»,  της παρ. 13 του άρθρου 14 του 

ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) και της αριθμ. 429/12-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

850/τ.Β’/13-03-2020), όπως ισχύουν. 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως, λόγω διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων 

(άρθρο 14 του Ν. 2690/1999), για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. 
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Θ Ε Μ Α Τ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του Ν. 4412/2016  με αριθμό 513/2020, για την παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Α.Π.Θ., διάρκειας 

τεσσάρων (4) μηνών από 1-2-2021 και με δυνατότητα παράτασης ακόμη τεσσάρων μηνών 

συνολικού προϋπολογισμού οκτώ (8) μηνών €2.136.044,84 (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση της ως άνω ανταγωνιστικής διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση. 

[α) η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (υπηρεσιακό σημείωμα με ημερομηνία 12-1-

2021), β) το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 649/11-1-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το 

πρακτικό της 3ης συνεδρίασης/28-12-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας με διαπραγμάτευση με αριθμό 513/2020] 

 

2. Πρόταση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 σε συνδυασμό με την παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του 

Ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης - Λειτουργικής υποστήριξης των 

ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ., διάρκειας δύο (2) μηνών, 

συνολικού προϋπολογισμού €127.830,74 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 [α) η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (υπηρεσιακό σημείωμα με ημερομηνία 12-1-

2021), β) το  έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 656/11-1-2021 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένη την 

πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης] 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

3. Συζήτηση σχετικά με τη διενέργεια της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και άλλα φοιτητικά θέματα. 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

4. Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Α.Π.Θ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 

4369/2016. 

[το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού με το συνημμένο του] 
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5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση τριμελών οργάνων αξιολόγησης των αιτημάτων των 

υποψηφίων στο πλαίσιο του κύκλου κινητικότητας 2020. 

[το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού] 

 

 

Σημείωση: 

Παρακαλούνται τα μέλη της Συγκλήτου που δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη να 

ειδοποιήσουν έγκαιρα τα μέλη που τους αναπληρώνουν, διαβιβάζοντάς τους την πρόσκληση, με ό,τι σχετικό τους 

έχει αποσταλεί, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά.         

 

 

 

 

                                                           Θεσσαλονίκη,   12   Ιανουαρίου  2021 

                                                                               Ο Πρύτανης 

                                                            

                                                                               (υπογραφή)* 

 

              Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 


