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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Β1/ΠΣ58/07-10-2021 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 

Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό ΠΣ58/07-10-2021 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07-10-2021 στις 10:00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την 

έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμού 872/06-10-2021, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία όλων των μελών. 

Παρόντες Απόντες 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης   

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης   

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης   

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης   

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης   

Ελισαίου Α. 
Εκπρόσωπος διοικητικού 

προσωπικού 
  

Ζανιάς Ε. 
Εκπρόσωπος 

προπτυχιακών φοιτητών 
  

 

Πρακτικά τήρησε η προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου Δ. Βαβλιάρα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Β. Οικονομικά θέματα 

1. Α) Έγκριση του από 06-10-2021 Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ελέγχου τήρησης 

έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού 

προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία», 

Β) έγκριση υπογραφής των σχετικών συμβάσεων για τις παραπάνω υπηρεσίες ελέγχου έκτακτων 

μέτρων, 

Γ) έγκριση ορισμού των επιτροπών παραλαβής των τρεχουσών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης σε κάθε χώρο εγκατάστασης του ΠΔΜ, ως αρμόδιες για την παραλαβή και των νέων 

συμβάσεων υπηρεσιών ελέγχου έκτακτων μέτρων στους αντίστοιχους χώρους 

Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την 

Α) έγκριση του από 06-10-2021 Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ελέγχου τήρησης 

έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού 

προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία». 

ΑΔΑ: ΨΥΓΦ469Β7Κ-1ΓΤ
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Β) έγκριση υπογραφής των σχετικών συμβάσεων για τις παραπάνω υπηρεσίες ελέγχου έκτακτων 

μέτρων. 

Γ) έγκριση ορισμού των επιτροπών παραλαβής των τρεχουσών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης σε κάθε χώρο εγκατάστασης του ΠΔΜ, ως αρμόδιες για την παραλαβή και των νέων 

συμβάσεων υπηρεσιών ελέγχου έκτακτων μέτρων στους αντίστοιχους χώρους. 

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»), 

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017 - «Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»), 

6. 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»), 

7. 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, 

8. Την απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου 21202/23-02-

2021/Β2 (ΑΔΑ: ΩΗ9646ΜΤΛΗ-Β0Π), με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος 

για το οικονομικό έτος 2021, 

9. 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)», 

10. Τις διατάξεις του αρθ.70 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169Α/Α/18-9-2021), 

11. Την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 119200/Β2/22-9-2021, 

με ΑΔΑ: 63ΤΔ46ΜΤΛΗ-ΕΘΠ, 

12. Την με αριθμό Κ1/ΠΣ56/27-09-2021 (με ΑΔΑ: ΩΘΗΑ469Β7Κ-ΑΞΖ) απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

13. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 705/29-09-2021 με ΑΔΑ: 6ΣΜ2469Β7Κ-ΧΨ2 & ΑΔΑΜ: 

21REQ009285316, 

14. Την Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για «Υπηρεσίες ελέγχου τήρησης έκτακτων 

μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού 

προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία», με 

ΑΔΑΜ: 21PROC009314619, η οποία αναρτήθηκε νομίμως και απεστάλη στις εταιρίες παροχής 

ΑΔΑ: ΨΥΓΦ469Β7Κ-1ΓΤ
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υπηρεσιών φύλαξης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά 

και Πτολεμαΐδα την 05-10-2021, 

15. Τις οικονομικές προσφορές των εταιριών που κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο μετά από την 

παραπάνω Πρόσκληση, 

16. Το από 06-10-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, 

17. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

αποφασίζει ομόφωνα:  

Α) την έγκριση του από 06-10-2021 Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ελέγχου τήρησης 

έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού 

προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία»  και 

συγκεκριμένα κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4830/18.9.2021 (ΦΕΚ 169/τ. 

Α΄/18-09-2021), την ανάθεση «υπηρεσιών ελέγχου τήρησης έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των 

φοιτητών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία», για το χρονικό διάστημα από 11/10/2021 έως 

31/03/2022, συνολικού ποσού 170.464,20€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται 

ως εξής: 

Εταιρία φύλαξης Χώροι ΠΔΜ 
Συνολικό ποσό 

με ΦΠΑ (€) 

SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. 

Ε.Π.Ε, Α.Φ.Μ. 099796300 

Κοίλα Κοζάνης, Φλώρινα (Γεωπονική), 

Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα 
114.675,92 

ΓΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΖΕΥΣ SECURITY, 

ΑΦΜ: 024622262 

Κτίρια ΠΔΜ εντός Κοζάνης (ΤΜΜ, 

ΤΗΜΜΥ) 
24.794,78 

CRONOS SECURITY ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΑΦΜ: 

099598725 
Φλώρινα (ΤΕΕΤ, παιδαγωγικό) 30.993,50 

Σύνολο: 170.464,20 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, οικονομικών 

ετών 2021 & 2022, σε βάρος του ΚΑΕ 0892Γ-α. 

Β) την έγκριση υπογραφής των σχετικών συμβάσεων για τις παραπάνω υπηρεσίες ελέγχου έκτακτων 

μέτρων,  

Γ) την έγκριση ορισμού των επιτροπών παραλαβής των τρεχουσών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης σε κάθε χώρο εγκατάστασης του ΠΔΜ, ως αρμόδιες για την παραλαβή και των νέων 

συμβάσεων υπηρεσιών ελέγχου έκτακτων μέτρων στους αντίστοιχους χώρους. 

 

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

υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: 

Επικυρώνεται το πρακτικό 

Κοζάνη, 07-10-2021 

 Ο Πρύτανης  Η γραμματέας της Συγκλήτου  

 

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Δ. Βαβλιάρα  

 

ΑΔΑ: ΨΥΓΦ469Β7Κ-1ΓΤ
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