
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 14-03-2022 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4415  

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 158/16-03-2022  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προσκαλείστε στην συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 16 
Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα 
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:30. 
 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Α. Ενημέρωση-συζήτηση 
1. Ενημέρωση Πρύτανη 
 
Β. Οικονομικά θέματα 
1. α) Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων, που αφορούν στο διαγωνισμό για την «ανάδειξη 
αναδόχου/-ων για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για τα έτη 2022 - 2024». (αρ. διακήρ. 6/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 113080), 
ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στο έτος 2022,  

β) ‘Έγκριση αποστολής των Σχεδίων τροποποίησης των παραπάνω συμβάσεων προς το ΣΤ Κλιμάκιο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για έγκριση  
2. α) Έγκριση δαπάνης 13.505,62 € με ΦΠΑ για την παράταση της από 27-04-2021 σύμβασης (με 
ΑΔΑΜ: 21SYMV008538895) με την εταιρία: «ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΑΦΜ: 118545343» 
για την «παροχή υπηρεσιών σταβλικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του αγροκτήματος του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι: από 
01/04/2022 έως 31/05/2022, με τους ίδιους συμβατικούς όρους. (Μηνιαίο ποσό: 6.752,81€ - ΚΑΕ: 
4122) 
 β) ‘Έγκριση μερικής ανάκλησης ποσού 13.505,62 € από τη δέσμευση που εγκρίθηκε με την απόφαση 
Β2/Σ156/23-02-2022 (με ΑΔΑ: 67ΥΨ469Β7Κ-9ΑΦ) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτ. 
Μακεδονίας για διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ανάδειξη αναδόχου 
για υπηρεσίες σταβλικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στη Φλώρινα», με αριθμό διακήρυξης 3/2022 & αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 154681, ο οποίος 
βρίσκεται σε εξέλιξη (ΑΑΥ 128/24-02-2022, με ΑΔΑ: 9ΒΜΠ469Β7Κ-ΨΥ3). Η ανάκληση αφορά το 
διάστημα από 01/04/2022 έως 31/05/2022, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας 
 
 
Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
- - -  
Δ. Θέματα Προσωπικού 
- - - 

mailto:senate@uowm.gr


Ε. Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε. 
1. α) Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταφοράς Τεχνολογίας, β) Αρμοδιότητες – Περιγραφή θέσεων, γ) 
Οργανόγραμμα του ΕΛΚΕ ΠΔΜ 
2. Αίτηση της εταιρίας - τεχνοβλαστού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «INDUSTRY4forENERGY 
I.K.E» για παραχώρηση χώρου στα κτίρια του Πανεπιστημίου 
 
ΣΤ. Θέματα διοίκησης 
- - - 
Ζ. Θέματα τεχνικής υπηρεσίας  
- - - 
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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