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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Β6/ΠΣ80/30-09-2022 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 80/30-09-2022 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30-09-2022 στις 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά 

την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 640/28-09-2022, η οποία επιδόθηκε 

στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 5 μελών και την απουσία 1 μέλους. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης 

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης   

Λιάνα Μαρία 
Εκπρόσωπος διοικητικού 

προσωπικού 
  

Εκπρόσωποι φοιτητών δεν έχουν ακόμη οριστεί. 

 

Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου Δ. Βαβλιάρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Β. Οικονομικά θέματα 

6. Έγκριση παράτασης συμβάσεων, συνολικού ποσού 12.963,56€ με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα 

από 05/10/2022 έως 15/12/2022 

Ο κύριος Γ. Χαϊτίδης, προϊστάμενος των Τμημάτων Προμηθειών και Διαχείρισης Περιουσίας, εισάγει τα 

μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για το διαγωνισμό την έγκριση 

παράτασης συμβάσεων, συνολικού ποσού 12.963,56€ με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 

05/10/2022 έως 15/12/2022.  

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»), 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019 - «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 

με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 

σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 485 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 

σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»), 

8. Τις διατάξεις των ΦΕΚ Β΄4770/24-12-2019 («Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο 

Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας») και Β΄1357/14-04-2020 

(«Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

9. 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, 

10. 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, 

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό Β4/Σ150/29-11-

2021 σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022, 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20201/Β2/22-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΡΜ46ΜΤΛΗ-ΟΨ1) απόφαση της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος 

για το οικονομικό έτος 2022, 

13. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/15-11-

2018 (Β΄5171) σχετικά με την «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των 

λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην 

Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 

(Α΄314)», 

14. Τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την Ανάδειξη αναδόχου για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 

σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά, Φλώρινα & Καστοριά», για χρονικό διάστημα 15 μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης, αρ. διακήρ. 01/2022, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 155217, 

15. Την Προδικαστική προσφυγή της εταιρίας ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η 

οποία κοινοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 06/06/2022 20:47:43 και έλαβε αρ. 

πρωτ. Πανεπιστημίου 6189/07-06-2022, 

16. Την αρ. 1156/2022 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ./πρώην 

Α.Ε.Π.Π.) που κοινοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε αρ. 

πρωτ. Πανεπιστημίου 7432/04-08-2022, 

17. Την Αίτηση Αναστολής και Ακύρωσης που κατέθεσε η εταιρία ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία κοινοποιήθηκε 

νόμιμα στο Πανεπιστήμιο την 19/08/2022 και έλαβε αρ. πρωτ. Πανεπιστημίου 7508/19-08-

2022, καθώς και το γεγονός ότι έχει οριστεί  δικάσιμος ημερομηνία για την παραπάνω αίτηση 

Αναστολής/Ακύρωσης την 10/11/2022, 
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18. Την παρ. 1.γ του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» του ν. 

4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, όπου αναφέρεται ότι: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο 

μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  ……… γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η 

ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από 

μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής 

σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.», 

19. Την απόλυτη ανάγκη για αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών λειτουργίας & συντήρησης των κτιρίων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων και του 

προσωπικού του Ιδρύματος,  

20. Το από 13/09/2022 αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

21. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 886/27-09-2022 με ΑΔΑ: 92Ζ0469Β7Κ-4Ρ2,  

22. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση παράτασης των παρακάτω συμβάσεων συνολικού ποσού 

12.963,56€ με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 05/10/2022 έως 15/12/2022: 

• Της από 04/05/2022 σύμβασης (με ΑΔΑΜ: 22SYMV010489449), ποσού 11.036,00 € με ΦΠΑ, 

με τον «ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, M. ΚΥΡΑΤΣΟΥ 6, Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ, ΑΦΜ: 034426990» 

για «παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε 

Κοζάνη-Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Γρεβενά για διάστημα πέντε (5) μηνών από 05-05-2022 έως 04-

10-2022» (μηνιαίο ποσό σύμβασης: 2.207,20 € με ΦΠΑ. Συνολικό ποσό παράτασης: 5.197,60 € 

με ΦΠΑ) 

• Της από 04/05/2022 σύμβασης (με ΑΔΑΜ: 22SYMV010489607), ποσού 8.289,40 € με ΦΠΑ, με 

τον «ΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 14, Τ.Κ 50100, ΚΟΖΑΝΗ, ΑΦΜ: 140098790» για 

«παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη-

Πτολεμαΐδα και Γρεβενά για διάστημα πέντε (5) μηνών από 05-05-2022 έως 04-10-2022» (μηνιαίο 

ποσό σύμβασης: 1.657,88 € με ΦΠΑ. Συνολικό ποσό παράτασης: 3.904,04 € με ΦΠΑ) 

• Της από 04/05/2022 σύμβασης (με ΑΔΑΜ: 22SYMV010489725), ποσού 8.200,00 € με ΦΠΑ, με 

τον «ΜΑΓΓΟΣ ΕΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, Τ.Κ 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΑΦΜ: 108205064» για «την 

παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Φλώρινα 

και Καστοριά για διάστημα πέντε (5) μηνών από 05-05-2022 έως 04-10-2022» (μηνιαίο ποσό 

σύμβασης: 1.640,00 € με ΦΠΑ. Συνολικό ποσό παράτασης: 3.861,92 € με ΦΠΑ) 

(Έγκριση μερικής ανάκλησης ποσού 3.374,60€ από την ΑΑΥ 325/07-04-2022 με ΑΔΑ: 6ΡΩ7469Β7Κ-

Θ78) 

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 

υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 

Επικυρώνεται το πρακτικό 

Κοζάνη, 30-09-2022 

Ο Πρύτανης 

 

 

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης 

Η γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 

 

 

Δ. Βαβλιάρα 
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