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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 204 

 

 
 

 

 

 

 

 

Την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου στο Γραφείο του Πρύτανη (7ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης “Κ. 

Καραθεοδωρή”) με φυσική παρουσία των μελών του. 

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, πίνακας Β, σημ. 1 

και 8 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3891/τ.Β’/30-06-2022) 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 

06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 6:00”, καθώς και αυτές της υπό 

στοιχεία 48760/Ζ1/29-04-2022 Κ.Υ.Α. «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 2131/τ.Β’/30-04-2021), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Η συνεδρίαση συγκαλείται εκτάκτως και η πρόσκληση αποστέλλεται σήμερα, Τετάρτη, 27 

Ιουλίου 2022, λόγω κατεπειγόντων θεμάτων (άρθρα 44 παρ. 2 του Ν.4957/2022 και 14 του 

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

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των υπηρεσιών 

συντήρησης - λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών 

εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου του Α.Π.Θ., για το χρονικό διάστημα από 01-06-2022 

έως 30-06-2022. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 90027/27-7-2022 του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής με 

συνημμένο το από 25-7-2022 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) 

 

2. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του αριθμ. 552/2022 διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Φύλαξη κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων 

του ΑΠΘ», για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από 3-9-2023 ή από την υπογραφή 

της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού €4.119.374,35 με Φ.Π.Α., σχετικά με την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν 

στον διαγωνισμό. 

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 27-7-2022) 

(β) Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 89468/25-7-2022 του Τμήματος Προμηθειών με συνημμένα τα πρακτικά της 1ης 

συνεδρίασης/20-5-2022 (με επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση στις 26-5-2022) και της 2ης συνεδρίασης/15-7-2022 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
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3. Έγκριση: α) Πίστωσης ποσού €930.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, της διακήρυξης με αριθμό 581/2022 και γ) Της 

προκήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 581/2022, για την «Προμήθεια  

και τοποθέτηση ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής ασφάλειας 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €930.000,00 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α).   

(α) Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσιακό Σημείωμα με ημερομηνία 27-7-2022) 

(β) Tο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 90046/27-7-2022 του Τμήματος Προμηθειών με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης με αριθμό 581/2022 

(γ) Το από 27-7-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προϋπολογισμού - Απολογισμού 

 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

4. Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των 

ορίων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων 

ισογείου κτηρίου Βιολογίας για τις ανάγκες της Σ.Θ.Ε.» με αριθμό διακήρυξης 49/2022, 

συνολικού προϋπολογισμού €1.630.000,00 με Φ.Π.Α. για την απόρριψη προσφοράς 

οικονομικού φορέα και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

(Το έγγραφο με αριθμό εισερχ. πρωτ. 89853/26-7-2022 του Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης με συνημμένο το από 26-7-2022 πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας του διαγωνισμού με τα συνημμένα του) 

 

          Θεσσαλονίκη,  27-7-2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας   

                       Ο Πρύτανης 
 
 

(υπογραφή)* 

 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 

 
 
 
 


