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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Αριθμός απόφασης: Β1/ΠΣ14/27-03-2020 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από την έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 14/27-03-2020 

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27-03-2020 στις 12.00 στο γραφείο του 
Πρύτανη στο νέο Διοικητήριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην έδρα του Ιδρύματος, Κοίλα 
Κοζάνης, μετά την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμού 5288/26-03-2020, η οποία 
επιδόθηκε στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών και την απουσία 1 μέλους. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Ελισαίου Α. Εκπρόσωπος διοικητικού 
προσωπικού 

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης 
(τηλεδιάσκεψη)   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης 
(τηλεδιάσκεψη)   

Σεληνιωτάκης Χ. Εκπρόσωπος προπτυχιακών 
φοιτητών (τηλεδιάσκεψη)   

 
Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Β. Οικονομικά θέματα 
1. Έγκριση δαπάνης ποσού 59.270€ χωρίς ΦΠΑ (73.500€ με ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού 
αναφορικά με την υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευση  
Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την 
έγκριση της δαπάνης ποσού 59.270€ χωρίς ΦΠΑ (73.500€ με ΦΠΑ) για την προμήθεια εξοπλισμού 
αναφορικά με την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εισηγείται την έγκριση της δαπάνης. 
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», 

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», 
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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 απόφαση 15876/4-2-2020/Β2 (ΑΔΑ 97Τ146ΜΤΛΗ-Μ1Χ) του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

10. Την απόφαση 39216/19-3-2020/Β2 (ΑΔΑ 6ΚΓΑ46ΜΤΛΗ-0ΘΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
12. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄27 - «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, 

άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»), 
13. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της από 11-3-2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, με τις οποίες καθορίζονται οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας 
εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού, για την 
υποστήριξη αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  

14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 της από 14-3-2020 (ΦΕΚ 64 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 
με τις οποίες καθορίζονται οι διαδικασίες προμήθειας απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού 
και εξοπλισμού πληροφορικής, για την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας και της πραγματοποίησης 
τηλεδιασκέψεων, 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 65 της από 20-3-2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 
με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στα ΑΕΙ να κάνουν χρήση των ταμειακών τους διαθεσίμων, 
μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), χωρίς προηγούμενη έγκριση του 
Υπουργού Οικονομικών, αποκλειστικά για την προμήθεια ειδών της παραγράφου 4 του άρθρου 12 
της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και του 27ου άρθρου της από 14-3-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 

16. Την εισήγηση του Πρύτανη, 
αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση α) της δαπάνης ποσού 73.500,00€ με ΦΠΑ για την κατεπείγουσα 
προμήθεια εξοπλισμού, απαραίτητου λόγω των εκτάκτων περιστάσεων (covid-19) στην  υλοποίηση της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΚΑΕ: 7123Α) και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και πρόσκλησης για την παραπάνω διαδικασία. 
 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 
υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 
Επικυρώνεται το πρακτικό 
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Κοζάνη, 27-03-2020 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
 
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  
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