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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Β4/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 

4. Έγκριση πρακτικού 5/16-09-2022 της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για 

την: «ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή 

ΖΕΠ Κοζάνης», Αρ. Διακ. 2/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 105369,1 

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

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

5/16-09-2022 της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την: «ανάδειξη 

αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», Αρ. 

Διακ. 2/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 105369,1 

 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»), 
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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»), 

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. Το πρακτικό 5/16-09-2022 της Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ανάδειξη 

αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ 

Κοζάνης»», 

15. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, σύμφωνα με την οποία οι προσφορές όλων των 

συμμετεχουσών εταιριών λήγουν την 10/10/2022,  μετά από την πρώτη παράταση 9 μηνών που 

έχουν ήδη προσφέρει κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πανεπιστημίου, και πρέπει να παραταθούν 

εκ νέου, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 97 «Χρόνος ισχύος προσφορών» του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και το 

ομώνυμο άρθρο 2.4.5 της Διακήρυξης 2/2021. Προτεινόμενο χρονικό διάστημα παράτασης είναι 

άλλοι 9 μήνες, ήτοι έως 10/07/2023, 
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αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση πρακτικού 5/16-09-2022 της Επιτροπής του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού άνω των ορίων για την: «ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», Αρ. Διακ. 2/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 105369,1. σχετικά με: 

Α. την τροποποίηση της αρ. Β1/ΠΣ52/20-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΓΕ469Β7Κ-Κ0Π) απόφασης του 

Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και την προσωρινή κατακύρωση του 

διαγωνισμού με αρ. διακήρ. 2/2021 για την «ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού (επίπλων & λοιπού ξενοδοχειακού εξοπλισμού) για τα νέα κτίρια του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», ως εξής: 

Τμήματα Προσωρινός ανάδοχος 

Συνολικό 

τιμή (€) χωρίς 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 

Συνολική 

τιμή (€) με 

24% ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ Β: Βιβλιοθήκες, 

Διαχωριστικά 
SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ 212.286,00 50.948,64 263.234,64 

ΤΜΗΜΑ Ε: Θρανία, 

Πίνακες 
SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΕΠΕ 141.280,00 33.907,20 175.187,20 

ΤΜΗΜΑ Ζ: Λοιπός 

Εξοπλισμός Χώρων 

Αποθήκευσης 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ 32.000,00 7.680,00 39.680,00 

ΤΜΗΜΑ Η: Εξοπλισμός 

Βιβλιοθήκης & 

Κοινόχρηστων Χώρων 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ 78.000,00 18.720,00 96.720,00 

Σύνολα: 463.566,00 111.255,84 574.821,84 

 

Β. να κληθούν μέσω του Τμήματος Προμηθειών οι προσωρινοί ανάδοχοι, να καταθέσουν α) τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο «3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της Διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 80 του 

Ν.4412/2016, και β) δείγματα του προς παράδοση εξοπλισμού προκειμένου να αποφευχθούν οι τυχόν 

αστοχίες και αποκλίσεις των προδιαγραφών κατά την παραλαβή. Τα δείγματα κρίνονται απαραίτητα 

λόγω της μεγάλης ποσότητας, της αντικειμενικής δυσκολίας στην αποθήκευση και του μεγάλου 

χρονικού διαστήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. 

Γ. την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των εταιριών που έχουν αποκλειστεί οριστικά 

από τη συνέχιση του Διαγωνισμού, ήτοι: 

1. MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

2. ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

3. Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ 

 

Δ. στο σημείο αυτό το Πρυτανικό Συμβούλιο διαφοροποιείται από την εισήγηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, η οποία προτείνει την «αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών ή/και των 

προϋπολογισμών και την εκ νέου προκήρυξη των παρακάτω άγονων Τμημάτων» και αντ’ αυτού 

εγκρίνει την επαναπροκήρυξη των παρακάτω άγονων Τμημάτων με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές 
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και τον ίδιο προϋπολογισμό. Αρμόδια επιτροπή για τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού θα είναι η ίδια 

με την επιτροπή του παρόντος διαγωνισμού. Τα άγονα Τμήματα είναι αναλυτικά: 

Τμήματα 

αρχικός 

προϋπολογισμός (€) 

χωρίς Φ.Π.Α. 

αρχικός 

προϋπολογισμός (€) με 

Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ Α: Γραφεία, Τραπέζια 181.650,00 225.246,00 

ΤΜΗΜΑ Γ: Καρέκλες 161.850,00 200.694,00 

ΤΜΗΜΑ Δ: Καναπέδες, Σκαμπώ 8.060,00 9.994,40 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Λοιπός εξοπλισμός βοηθητικών 

χώρων 
7.700,00 9.548,00 

Σύνολα: 359.260,00 445.482,40 

 

Ε. Επιπλέον, μετά από την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, εγκρίνεται η αποστολή αιτήματος προς 

τις εταιρίες που απομένουν στο Διαγωνισμό για την παράταση ισχύος των προσφορών τους, οι οποίες 

λήγουν την 10/10/2022, για χρονικό διάστημα άλλων 9 μηνών, ήτοι έως 10/07/2023, δεδομένου ότι 

η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 97 

«Χρόνος ισχύος προσφορών» του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και το ομώνυμο άρθρο 

2.4.5 της Διακήρυξης 2/2021. 

 

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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