
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 10-11-2021 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1820  

Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου Προς: Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 
Συγκλήτου Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη 

Πληροφορίες: Δ. Βαβλιάρα 
Τηλ.: 24610-56207, e-mail: senate@uowm.gr 
 
 Κοιν.:  
Συνεδρίαση Συγκλήτου 149/12-11-2021  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προσκαλείστε στην συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Παρασκευή 
12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η 
συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:30. 
 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Α. Ενημέρωση-συζήτηση 
1. Ενημέρωση Πρύτανη 
 
Β. Οικονομικά θέματα 
1. Έγκριση πρακτικού 4/01-10-2021 της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για 
την: «ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας», Αρ. Διακ. 10/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 133378 
2. α) Έγκριση δαπάνης 62.979,60 € με ΦΠΑ για την παράταση της από 30-06-2021 σύμβασης (με 
ΑΔΑΜ: 21SYMV008836263) με την εταιρία: «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε., 
ΑΦΜ: 081442199» για την «καθαριότητα του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας στην 
Κοζάνη», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι: από 01-01-2022 έως 30-06-2022, με τους ίδιους 
συμβατικούς όρους. (Μηνιαίο ποσό: 10.496,60 € - ΚΑΕ: 0845) 

β) Παράταση θητείας της επιτροπής ελέγχου της εν λόγω σύμβασης (που ορίστηκε με την Απ. 
Συγκλήτου του ΠΔΜ με αρ. 3110/20-12-2019 με ΑΔΑ: Ω9ΒΓ469Β7Κ-Κ5Σ και παρατείνεται διαδοχικά 
έως σήμερα) έως 30-06-2022 
3. α) Έγκριση δαπάνης 27.021,54 € με ΦΠΑ για την παράταση της από 30-06-2021 σύμβασης (με 
ΑΔΑΜ: 21SYMV008836465) με την εταιρία: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΦΜ 
055073413» για την «καθαριότητα των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη», για 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι: από 01-01-2022 έως 30-06-2022, με τους ίδιους συμβατικούς 
όρους. (Μηνιαίο ποσό: 4.503,59€ - ΚΑΕ: 0845) 

β) Παράταση θητείας των επιτροπών ελέγχου της εν λόγω σύμβασης (που ορίστηκαν με την Απ. 
Συγκλήτου του ΠΔΜ με αρ. 3110/20-12-2019 με ΑΔΑ: Ω9ΒΓ469Β7Κ-Κ5Σ και παρατείνεται διαδοχικά 
έως σήμερα) έως 30-06-2022 
4. α) Έγκριση δαπάνης 42.341,04 € με ΦΠΑ για την παράταση της από 30-06-2021 σύμβασης (με 
ΑΔΑΜ: 21SYMV008836396) με την εταιρία: «ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Ο.Ε., ΑΦΜ: 998304575» για την «καθαριότητα του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας σε 
Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι: από 01-01-2022 
έως 30-06-2022, με τους ίδιους συμβατικούς όρους. (Μηνιαίο ποσό: 7.056,84 € - ΚΑΕ: 0845) 
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β) Παράταση θητείας των επιτροπών ελέγχου της εν λόγω σύμβασης (που ορίστηκαν με την Απ. 
Συγκλήτου του ΠΔΜ με αρ. 3110/20-12-2019 με ΑΔΑ: Ω9ΒΓ469Β7Κ-Κ5Σ και παρατείνεται διαδοχικά 
έως σήμερα) έως 30-06-2022 
5. α) Έγκριση δαπάνης 85.846,20 € με ΦΠΑ για την παράταση της από 30-06-2021 σύμβασης (με 
ΑΔΑΜ: 21SYMV008838267) με την εταιρία: «SWEDISH SYSTEMS SECURITY Μον. Ε.Π.Ε, ΑΦΜ: 
099796300» για τη «φύλαξη του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, 
Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι: από 01-01-2022 έως 30-
06-2022, με τους ίδιους συμβατικούς όρους. (Μηνιαίο ποσό: 14.307,70 € - ΚΑΕ: 0892) 
 β) Παράταση θητείας της επιτροπής ελέγχου της εν λόγω σύμβασης (που ορίστηκε με την Απ. 
Συγκλήτου του ΠΔΜ με αρ. 4692/25-02-2020 με ΑΔΑ: 9Κ03469Β7Κ-8ΙΨ και παρατείνεται διαδοχικά 
έως σήμερα) έως 30-06-2022 
6. α) Έγκριση δαπάνης 4.890,00 € με ΦΠΑ για την παράταση της από 30-06-2021 σύμβασης (με ΑΔΑΜ: 
21SYMV008838623) με την εταιρία: «ΓΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΖΕΥΣ SECURITY, ΑΦΜ: 024622262» για 
τη «φύλαξη του των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη», για χρονικό διάστημα 
έξι (6) μηνών, ήτοι: από 01-01-2022 έως 30-06-2022, με τους ίδιους συμβατικούς όρους. (Μηνιαίο 
ποσό: 815,00 € - ΚΑΕ: 0892) 

β) αρμόδια επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω σύμβασης θα είναι η «επιτροπή παραλαβής 
συνοπτικών διαγωνισμών & απευθείας αναθέσεων» έτους 2022 
7. α) Έγκριση δαπάνης 13.168,80 € με ΦΠΑ για την παράταση της από 30-06-2021 σύμβασης (με 
ΑΔΑΜ: 21SYMV008838452) με την εταιρία: «CRONOS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΑΦΜ: 099598725» για 
τη «φύλαξη του των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», για χρονικό διάστημα 
έξι (6) μηνών, ήτοι: από 01-01-2021 έως 30-06-2021, με τους ίδιους συμβατικούς όρους. (Μηνιαίο 
ποσό: 2.194,80  € - ΚΑΕ: 0892) 

β) αρμόδια επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω σύμβασης θα είναι η «επιτροπή παραλαβής 
συνοπτικών διαγωνισμών & απευθείας αναθέσεων» έτους 2022 
8. Ορισμός υπόλογων διαχειριστών των λογαριασμών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που 
τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
9. Έγκριση παράτασης θητείας επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών έτους 2021 (που 
ορίστηκε με την αρ. 2249/23-12-2020 με ΑΔΑ: ΨΘΔΣ469Β7Κ-ΧΓΠ Πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας), έως την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού φύλαξης, με αρ. διακήρυξης 
7/2020 και αρ. ΕΣΗΔΗΣ 103755, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα λόγω αναμονής δικαστικών 
αποφάσεων 
10. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την πληρωμή του 
στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου 
11. Έγκριση παράτασης της ισχύος των προσφορών των εταιριών που συμμετείχαν στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη φύλαξη του Πανεπιστημίου Δυτ. 
Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα», με αρ. διακήρ. 7/2020, αρ. 
ΕΣΗΔΗΣ: 103755, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της ισχύος τους (η οποία είναι η 23-
01-2022), ήτοι έως 23-07-2022, λόγω μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο «2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών» της Διακήρυξης 
12. Έγκριση πρακτικού 4/09-11-2021 της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για 
την: «ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υποδομής δικτύων 
(ενσύρματου και ασύρματου) για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή 
ΖΕΠ Κοζάνης», Αρ. Διακ. 7/2021, αρ. ΕΔΗΔΗΣ: 132623 
13. Έγκριση πρακτικού 5/11-11-2021 της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για 
την  «Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα» (Αρ. Διακ. 5/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 



101817) και έγκριση υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο, μετά από τη διενέργεια προσυμβατικού 
ελέγχου από το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
1. Επικύρωση αποτελεσμάτων εγγραφής εισαγομένων ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από 
σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, Ψυχολογίας, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, 
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Μαιευτικής, Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Γεωπονίας της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 
2. Επικαιροποίηση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ 
του Τμήματος Πληροφορικής 
3. Έγκριση Δημιουργίας start-up επιχείρησης Αποφοίτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 
ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου 
 
Δ. Θέματα Προσωπικού 
- - - 
Ε. Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε. 
- - - 
ΣΤ. Θέματα διοίκησης 
- - - 
Ζ. Θέματα τεχνικής υπηρεσίας  
1. Έγκριση της 150ης, 151ης και 152ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Ανάδοχος, «Κ/Ξ ΤΕΝΑ 
ΑΤΕΒΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ»  
 
Η. Θέματα δικαστικών και νομικών διαδικασιών (δικαστικού γραφείου) 
- - - 
Θ. Φοιτητικά θέματα  
- - - 
Ι. Γενικά θέματα 
- - - 
Κ. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 
- - - 
  
 Ο Πρύτανης 
  
 
 Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης 
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