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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 110 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Την Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη 

συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

πρώτου της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5509/τ. Β'/15-12-2020) «Αντικατάσταση 

της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 

και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)», 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 Πέμπτη, 7 

Ιανουαρίου 2021, λόγω της ανάγκης διεκπεραίωσης κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρο 14 του 

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

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Α. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1. Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με αριθμ. 497/2020 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού για τη διαμόρφωση αποθετηρίου της κεντρικής βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού 660.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που αφορά στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και 

των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 5-1-2021) και 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 9614/31-12-2020 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/6-11-2020, επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις στις 10-11, 13-11, 17-11, 20-11 και 24-11-2020 και της 
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2ης συνεδρίασης/25-11-2020, επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 4-12-2020, της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

2. Σχετικά με α) την Ενδικοφανή Προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«SPECTRAtech Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μελέτης Εγκατάστασης & Επισκευής 

Συστημάτων Εικόνας και Ήχου & Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων 

μετρήσεων και ελέγχου» κατά της με αριθμ. 4381/1-12-2020 απόφασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου που αφορά τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας αριθμ. 

411/2018 για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας των Τμημάτων του Α.Π.Θ.», συνολικού 

προϋπολογισμού 5.331.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για το είδος 52 

«Αυτοκινούμενη ρομποτική πλατφόρμα», με συνολική τιμή κατακύρωσης 34.944,00€ χωρίς 

Φ.Π.Α. (43.330,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και β) την τυχόν επιβολή του δυνητικού 

προσωρινού αποκλεισμού της από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών του Α.Π.Θ.  

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 5-1-2021) 

(β) Το από 4-1-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 35/4-1-2021 του Δικαστικού Γραφείου 

(γ) Η Ενδικοφανής Προσφυγή (κατ’ άρθρο 205 ν.4412/2016)  με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 8991/21-12-2020 της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPECTRAtech Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Μελέτης Εγκατάστασης & 

Επισκευής Συστημάτων Εικόνας και Ήχου & Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων μετρήσεων και 

ελέγχου» και 

(δ) Η επιστολή με αρ. εισερχ. πρωτ. 8174/10-12-2020 της εταιρείας «SPECTRAtech Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας 

Μελέτης Εγκατάστασης & Επισκευής Συστημάτων Εικόνας και Ήχου & Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

Συστημάτων μετρήσεων και ελέγχου».   

 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

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

διενέργεια  τακτικών, πρόχειρων διαγωνισμών ή με απευθείας ανάθεση. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 5-1-2021) και 

(β) Συνημμένη κατάσταση. 

 

Θεσσαλονίκη, 7-1-2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας 

                       Ο Πρύτανης 
 

(υπογραφή)* 
 
  Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


