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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Κ1/ΠΣ13/20-03-2020 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 13/20-03-2020 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20-03-2020 στις 12.00 στο γραφείο του Πρύτανη 
στο νέο Διοικητήριο στα Κοίλα Κοζάνης, μετά την υπ’ αριθμού 5188/19-03-2020 έγγραφη πρόσκληση 
του Πρύτανη, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 5 μελών και την απουσία 2 μελών. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Ελισαίου Α. Εκπρόσωπος διοικητικού 
προσωπικού 

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης Σεληνιωτάκης Χ. Εκπρόσωπος προπτυχιακών 
φοιτητών 

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης   

 
Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Κ. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης 
1. Έγκριση μερικής ανάκλησης ποσού 17.566,66 € από την εγκεκριμένη δέσμευση (Β1/Σ105/14-02-
2020, ΑΔΑ: 6Ψ69469Β7Κ-ΟΨΑ) για τη συνέχιση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με 
αριθμό διακήρυξης 1/2019 για την «Καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
στη Φλώρινα, χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών», με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 73261, ο οποίος βρίσκεται σε 
εξέλιξη (ΑΑΥ 88/20-02-2020 με ΑΔΑ: 6ΝΨΜ469Β7Κ-ΟΝΧ) 
Ο κύριος Ν. Γεωργανάκης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού, εισάγει τα μέλη του 
Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση μερικής ανάκλησης 
ποσού 17.566,66 € από την εγκεκριμένη δέσμευση (Β1/Σ105/14-02-2020, ΑΔΑ: 6Ψ69469Β7Κ-
ΟΨΑ) για τη συνέχιση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 1/2019 
για την «Καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, χρονικού 
διαστήματος δύο (2) ετών», με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 73261, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη (ΑΑΥ 88/20-02-
2020 με ΑΔΑ: 6ΝΨΜ469Β7Κ-ΟΝΧ). 
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 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. Την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΚΓΑ46ΜΤΛΗ-0ΘΔ), 

10. Το άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», περίπτωση γ΄ του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ /08-08-2016),  

11. Τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 1/2019 για την 
«Καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, χρονικού 
διαστήματος δύο (2) Ετών», συνολικού προϋπολογισμού 210.800,00€ με Φ.Π.Α., με αριθμό 
ΕΣΗΔΗΣ 73261, ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα λόγω 
κατάθεσης προδικαστικών προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων, 

12. Την από 28-11-2017 σύμβαση με την εταιρία «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με ΑΔΑΜ 
17SYMB002313320, η οποία παρατάθηκε: 
i. έως 31-01-2020 (2 μήνες) με την από 29-11-2019 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 19SYMV005938638, 
ii. έως 31-03-2020 (2 μήνες) με την από 31-01-2020 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 20SYMV006227963, 

13. Την εισήγηση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικού, 
αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση μερικής ανάκλησης ποσού 17.566,66 € από την εγκεκριμένη 
δέσμευση (Β1/Σ105/14-02-2020, ΑΔΑ: 6Ψ69469Β7Κ-ΟΨΑ) για τη συνέχιση του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 1/2019 για την «Καθαριότητα των κτιρίων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών», με αριθμό 
ΕΣΗΔΗΣ: 73261, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη (ΑΑΥ 88/20-02-2020, ΑΔΑ: 6ΝΨΜ469Β7Κ-ΟΝΧ). Η 
ανάκληση αφορά το διάστημα από 01-04-2020 έως 31-05-2020 λόγω μη ολοκλήρωσης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 
Επικυρώνεται το πρακτικό 
Κοζάνη, 20-03-2020 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
 
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς 

ΑΔΑ: Ψ484469Β7Κ-ΞΗΝ


		2020-03-27T10:01:32+0200
	Athens




