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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 85 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 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 Τρίτη, 6 

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

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

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

1. Πρόταση του Τμήματος Κληροδοτημάτων σχετικά με την κάλυψη οφειλής ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

ακινήτου, του κληροδοτήματος «Αν. Μυσιρλόγλου», από τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού  

(το έγγραφο με αριθμό 130/2-10-2020 του Τμήματος Κληροδοτημάτων με τα συνημμένα του) 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

2. Έγκριση της 8ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εσωτερική) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου, 

οικονομικού έτους 2020 

(το αριθμ. πρωτ. 3200/6-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

3. Έγκριση της 9ης τροποποίησης εσόδων - εξόδων (εξωτερική) του Τακτικού 

Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020 

(το αριθμ. πρωτ. 3201/6-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης με τα συνημμένα του) 

 

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

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
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5. Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης οικονομικών αιτημάτων οικονομικού έτους 2020 

 

Γ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

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

«Συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών 

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

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 2846/2-10-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 1-10-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής  και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

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

Σεπτέμβριο  2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 2862/2-10-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από 1-10-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

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

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

Σεπτέμβριο 2020. 

(το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 2863/2-10-2020 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής, με συνημμένο το 

από  1-10-2020 πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

9. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 485/2020 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

επιστημονικού και ερευνητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του Α.Π.Θ.», 

συνολικού προϋπολογισμού €305.713,00 - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. -, που αφορά 

στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

υποψήφιων ανάδοχων εταιρειών του διαγωνισμού και στην παράταση της προθεσμίας για τη 

συμπλήρωσή τους. 

(το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 3175/6-10-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένο το πρακτικό της 3ης 

συνεδρίασης/2-9-2020 - επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 4-9, 8-9, 11-9 και 16-9-2020 - της Επιτροπής  

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) 

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(συνημμένη κατάσταση) 

 

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

και τη διαπίστωση της μη λειτουργίας υλικών και μηχανημάτων 

(συνημμένη κατάσταση) 
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12. Μετακινήσεις – Τοποθετήσεις Προσωπικού 

 

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

13. Πρόταση της κ. Κορνηλίας Σκαρπέτα, Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων ΑΠΘ, 

Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης για την ενσωμάτωση κειμένου στα e-mail 

που αποστέλλονται από τις διοικητικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ. και ΕΛΚΕ, στα πλαίσια της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας 

των εγγράφων/αιτημάτων που διακινούνται με e-mail. 

(το αρ. πρωτ. εισερχ. ΑΠΘ 2416/29-9-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Κορνηλίας Σκαρπέτα, Υπεύθυνης 

Προστασίας Δεδομένων Α.Π.Θ., Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης) 

 

14. Πρόταση του κ. Παναγιώτη Γιαννακουδάκη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών, Προέδρου της Επιτροπής Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 

ΑΠΘ για την υπαγωγή του Γραφείου Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων Α.Π.Θ. 

στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 

(το από 5-10-2020 - αριθμ. εισερχ. πρωτ. ΑΠΘ 3092/6-10-2020 έγγραφο του κ. Παναγιώτη Γιαννακουδάκη, 

Καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Προέδρου της Επιτροπής Αθλητικών και 

Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.). 

 

 

 

    Θεσσαλονίκη, 6-10-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 

  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
 
 
 
 


