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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 106 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 8:45 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 Δευτέρα, 21 

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. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2020. 

 
3. Έγκριση της 12ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2020. 

(το αριθμ. πρωτ. 9001/21-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 
4. Έγκριση της 13ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εξωτερική) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020. 

(το αριθμ. πρωτ.  9002/21-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

  
5. Έγκριση του Αρχικού Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ. για το οικονομικό έτος 2021. 

(το αριθμ. πρωτ. 9003/21-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τη συνημμένη κατάσταση) 

 
Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

6. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού 28.741,09 €  – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 185/2020 και γ) Της 
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Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ για τις ανάγκες 

των Σχολών του Α.Π.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού 28.741,09 € - συμπεριλαμβανομένου 

του  Φ.Π.Α. -. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 8835/18-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 185/2020) 

 

7. Έγκριση αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς 

φορείς  για  την  προκήρυξη  διεθνούς  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, με αριθμό  διακήρυξης 

508/2020, με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενοποίηση των 

Βιβλιοθηκών των Σχολών Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικής του Α.Π.Θ.» συνολικού 

προϋπολογισμού 56.370,30 € - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α .-. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 8833/18-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών) 

 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 
9. Ορισμός Διμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό των προς απόσυρση-εκποίηση υλικών 

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

10.  Πρόταση του Τμήματος Κληροδοτημάτων / Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων 

σχετικά με: 

10.1. προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής, τουλάχιστον του 30% του 

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, μισθωτών των ακινήτων του Α.Π.Θ., 

λόγω της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή της απόφασης Α 1225. 

(το έγγραφο με αριθμό 408/21-12-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

 

Θεσσαλονίκη, 21-12-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


