
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 54 
 

 
Την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των περ. στ' και ζ' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/τ. Α’/25-2-2020), των παρ. 2 και 3 του άρθρου πρώτου της αριθμ. 

ΔΙα/ΓΠ.οικ.20021/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 956/τ.Β’/21-3-2020) και της αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

850/τ.Β’/13-3-2020). 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα Πέμπτη, 9 

Απριλίου 2020, 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 2020 

 

2. Ανάκληση απόφασης έγκρισης οικονομικού αιτήματος οικονομικού έτους 2020 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

Β. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

3. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

ανοικτής διαδικασίας αριθ. 480/2019 για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης 

της Νομικής Σχολής, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αστικό, Αστικό Δικονομικό και 

Εργατικό Δίκαιο”, της Έδρας UNESCO και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών “Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα” του ΑΠΘ», προϋπολογισμού €29.734,06€ - 

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

δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων εταιρειών, καθώς και σε πρόταση 

κατακύρωσης του ως άνω διαγωνισμού 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 22171/7-4-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 3ης 

συνεδρίασης/24-3-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

Γ. ΑΚΑΔΗΜΑΪKA 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

4. Μη έγκριση απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.,  ως προς την 

εγγραφή σε αυτό επιτυχόντα με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων 
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λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. , 

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 

[α) το με αριθμ. πρωτ.   632/05-11-2019  (αρ. πρωτ. εισ. ΑΠΘ  8175/08-11-2019) έγγραφο του Τμήματος 
Φιλολογίας με τα συνημμένα του 
β) η με αριθμ. πρωτ. 8175/13-02-2020  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίαση με αριθμό 37/13-02-
2020) 
γ) το με αριθμ. πρωτ. 1366/03-04-2020 (αρ. πρωτ. εισερχ. 22050/03-04-2020 έγγραφο του Τμήματος Φιλολογίας με 
τα συνημμένα του].    
 
Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
5. Πρόταση σύστασης υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης τηλεκπαίδευσης στο ΚΥΔ για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών που προκύπτουν λόγω των έκτακτων συνθηκών. 
 

 

 

    Θεσσαλονίκη,  9-4-2020 

 

 

 

 

 

 

 

* το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

 

Ο Πρύτανης  
 

(υπογραφή)* 
 
 

   Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 

 


