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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: ΣΤ1/ΠΣ10/17-01-2020 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 10/17-01-2020 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17-01-2020 στις 09.30 στο γραφείο του Πρύτανη 
στο νέο Διοικητήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην έδρα του Ιδρύματος, Κοίλα Κοζάνης, 
μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 3538/15-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη, η οποία 
επιδόθηκε στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 7 μελών. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης   

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης   

Ελισσαίου Α. Εκπρόσωπος διοικητικού 
προσωπικού   

Σεληνιωτάκης Χ. Εκπρόσωπος προπτυχιακών 
φοιτητών   

 
Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΣΤ. Θέματα διοίκησης 
1. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια κληρώσεων αναφορικά με τη διεξαγωγή δημόσιων 
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 
έργων  
Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για τον 
ορισμό τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια κληρώσεων αναφορικά με τη διεξαγωγή δημόσιων 
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 
έργων   
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα του Πρυτανικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας», 
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», 
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 

4610/2019 (Α’ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», 
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4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», 

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 
912/07-10-2019 (Β΄3814/15-10-2019) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν 
οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον  τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε 
Αντιπρύτανη, 

7. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1465/25-10-2019 
(Β΄4160/14-11-2019) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, 

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 2158 
(Β΄4770/24-12-2019 – «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),  

9. Τις διατάξεις των άρθρων 13 – 15 του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

10. Την υπ’ αριθμού 38243/ΔΙΟΕ922/28-09-2014 Υ.Α. «Κατάργηση Επιτροπών και Ομάδων 
Εργασίας» (Β’ 1496), 

11. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (Β’ 
2540) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», 

12. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα», 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζει ομόφωνα να ορίσει την Επιτροπή Κληρώσεων για τη συγκρότηση των επιτροπών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το 2020 ως εξής: 

1. Ντίνας Νικόλαος ως Πρόεδρος (ΕΔΙΠ),  
2. Πασχόπουλος Αστέριος ως μέλος (ΕΤΕΠ),  
3. Πινελόπη Γκάρα ως μέλος (διοικητικός υπάλληλος). 

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 
Επικυρώνεται το πρακτικό 
Κοζάνη, 17-01-2020 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  
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