
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 05-04-2022 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4853 

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 160/07-04-2022  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προσκαλείστε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 07 
Απριλίου 2022 και ώρα 9:00 μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα 
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 9:30. 
 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Α. Ενημέρωση-συζήτηση 
1. Ενημέρωση Πρύτανη 
 
Β. Οικονομικά θέματα 
1.Μίσθωση κυλικείων  
2. α) Έγκριση δαπάνης 107.498,45 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια και εγκατάσταση 
φοιτητικών εδράνων & καθισμάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην περιοχή 
ΖΕΠ Κοζάνης». Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτ. 
Μακεδονίας, έτους 2022, ΚΑΕ 7111-A.     β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & τεύχους διακήρυξης για 
τον παραπάνω διαγωνισμό. 
3. Έγκριση πρακτικού 5/06-04-2022 της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για 
την: «ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής 
για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», Αρ. Διακ. 
8/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 132824 
 
Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
- - - 
Δ. Θέματα Προσωπικού 
- - - 
Ε. Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε. 
- - - 
ΣΤ. Θέματα διοίκησης 
1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Επιλογής επιμόρφωσης προσωπικού στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ 
 
Ζ. Θέματα τεχνικών υπηρεσιών και μηχανοργάνωσης  

mailto:senate@uowm.gr


1. Έγκριση του 1ου Συγκεντρωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ στα πλαίσια του υποέργου 1 
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ» 
2. Έγκριση αιτήματος παράτασης σύμβασης του Υποέργου 1 της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ» 
3. Έγκριση της Γεωτεχνικής Μελέτης θεμελίωσης του υποέργου 1 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ» 
4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» 
5. Έγκριση του Γ’ Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση, διαρρυθμίσεις κτιριακών 
εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ανακατασκευή υφισταμένων WC & δημιουργία WC 
AMEA» 
 
Η. Θέματα δικαστικών και νομικών διαδικασιών (δικαστικού γραφείου) 
- - - 
Θ. Φοιτητικά θέματα  
- - - 
Ι. Γενικά θέματα 
- - - 
Κ. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 
1. Πρόταση αντικατάστασης μέλους στην Επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών του ΤΜΜ 
2. Έγκριση παράτασης της ισχύος της προσφοράς της εταιρίας που συμμετείχε στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό άνω των ορίων για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υποδομής δικτύων 
(ενσύρματου και ασύρματου) για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή 
ΖΕΠ Κοζάνης», αριθμ. διακήρ. 7/2021, αρ. ΕΔΗΔΗΣ: 132623, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 
τη λήξη της ισχύος της, ήτοι έως 03-10-2022, λόγω μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο «2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών» της Διακήρυξης. 
3. Έγκριση παράτασης της ισχύος των προσφορών των εταιριών που συμμετείχαν στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό άνω των ορίων για την «προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής για 
τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», αριθμ. διακήρ. 
8/2021, αρ. ΕΔΗΔΗΣ: 132824, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της ισχύος τους, ήτοι 
έως 03-10-2022, λόγω μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «2.4.5 
Χρόνος ισχύος των προσφορών» της Διακήρυξης. 
4. Ορισμός επιστημονικά υπευθύνου (Συντονιστικού/εκπαιδευτικού υπευθύνου) του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας για το έργο "Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε 
κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης 
«SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες 
(Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)» – Δράση 16913 
  
 Ο Πρύτανης 
  
 
 Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης 
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