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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις 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 και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα Τετάρτη, 2 

Δεκεμβρίου 2020, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του 

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

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

1. Έγκριση οικονομικών αιτημάτων μονάδων του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

 

2. Έγκριση της 10ης τροποποίησης εξόδων (εσωτερική) του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020. 

(το αριθμ. πρωτ. 7434/30-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

3. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2020. 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

«Συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» για τον μήνα  Νοέμβριο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7543/1-12-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 1-12-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 
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5. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών 

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

2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7516/1-12-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 1-12-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

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

Νοέμβριο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 7551/2-12-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 1-12-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

7. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 με αριθμό Διακήρυξης 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 

(4) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού οκτώ (8) μηνών €2.136.044,84 – 

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

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

που συμμετέχουν στην ως άνω διαγωνιστική διαδικασία. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.7445/30-11-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/13-11-2020 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 17-11 και 18-11-2020 - και της 2ης συνεδρίασης 

/20-11-2020 και της συνέχειας αυτής/27-11-2020 της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού). 

 

8. Πρόταση του τμήματος Προμηθειών για ανάκληση της απόφασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου με  αριθμό  συνεδρίασης  83/1-10-2020  για  την υπογραφή συμπληρωματικής 

σύμβασης διάρκειας ενός (1) μηνός, της σύμβασης αριθμ. 406/2018 και της τροποποίησης 

αυτής, για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης - Λειτουργικής υποστήριξης των 

ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 7547/1-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

9. Πρόταση του τμήματος Προμηθειών σχετικά με παράταση κατά δύο (2) μήνες του 

συμβατικού χρόνου, της σύμβασης αριθμ. 406/2018 και της τροποποίησης αυτής, για την 

παροχή υπηρεσιών Συντήρησης- Λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και 

κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.7644/2-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο του) 

 

10. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας με αριθμό 182/2020 για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών, 

Ηλεκτρολογικών-Υδραυλικών-Ξυλείας και Αναλωσίμων Ξυλουργικών, για τις ανάγκες του 
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Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.», συνολικού προϋπολογισμού €62.517,33– 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. –, που αφορά στην κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.7623/2-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 2ης 

συνεδρίασης/2-12-2020 της Επιτροπής  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

Γ. ΛΟΙΠΑ 

11. Συζήτηση για την κατάθεση προτάσεων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Υπουργείου Παιδείας για ένταξη έργων στο υπό συζήτηση σχήμα του “Hellenic Universities II”. 

(το με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 7584/2-12-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης, κ. Χαράλαμπου Φείδα, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

Διοικητικών Υποθέσεων με τα συνημμένα του) 

 

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

13. 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 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 2-12-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

 
  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


