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19η/01-03-2019  Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Τακτική Συνεδρίαση) 

 

Παρόντες: 

Πρύτανης: Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος  

Αντιπρύτανης: Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης  

Αντιπρύτανης: Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος 

Αντιπρύτανης: Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης 

Εκπρ. Διοικ. Προσωπικού: Ελένη Κοκονά 

Γραμματέας: Δήμητρα  Χαβρέ  
 
Επίσης, παρευρίσκονται οι κ.κ. Δ. Παντελάκη και Α. Καρδαμάκη για την παρουσίαση των οικονομικών θεμάτων  

 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1) Επικύρωση Πρακτικών της 18ης Συνεδρίασης 

2) Κατανομή πρόσθετης χρηματοδότησης 30.000€ στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Π.Κ. 

χωρίς δίδακτρα  

3) 1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

4) 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 

5) Απολογισμός και Ισολογισμός του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ  Παπαδόπετρου» έτους 2018 

6) Ανάθεση σε εξωτερικό λογιστή-φοροτεχνικό της σύνταξης των εντύπων Ε2 και Ε9  για την ακίνητη 
περιουσία του Πολυτεχνείου Κρήτης   

7) Ορισμός ομάδας εργασίας  για την  καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης στα 
έντυπα Ε2 και Ε9   

8) Αίτημα του κ. Ε. Μπαραδάκη για κάλυψη εξόδων σεμιναρίου εκπαίδευσης χειριστή μη επανδρωμένου 

αεροσκάφους (drone)  

9) Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων στο Κ.Η.Σ.Κ. για το έτος 2019 

10) Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2019 

11) Ορισμός επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, 
σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του 
Φοιτητικού Εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και με δυνατότητα μονομερούς παράτασης (ως δικαίωμα προαίρεσης) για ένα (1) επιπλέον 
έτος/ Ορισμός επιτροπής παραλαβής 
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12) Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παραλαβής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με 
ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία τριών 
(3) αντλιών θερμότητας  ψύξης/θέρμανσης και ενός κυκλοφορητή που είναι απαραίτητος για το Μ1, σε 
αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλιών και του υφιστάμενου ψύκτη που θα ενσωματωθούν στην ήδη 
υπάρχουσα κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού των αμφιθεάτρων Α1 και Γ2 και του κτιρίου 
Μ1 

13)  Μετακινήσεις Προσωπικού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών  

14) Αίτημα για χρηματοδότηση πρότασης ανάδειξης της ζωής των φοιτητών στη Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. 

15) Αιτήματα επιχορήγησης των Φοιτητικών Ομάδων  

-- 15.α. της Ραδιοφωνικής Ομάδας για εγκατάσταση εξοπλισμού εκπομπής FM 

-- 15.β. της Ιστιοπλοϊκής Ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2019  

-- 15.γ. της νεοϊδρυθείσας φοιτητικής ομάδας SPE Student Chapter  

-- 15.δ. της Θεατρικής Ομάδας Πολυτεχνείου Κρήτης    

16)  Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

 

 

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ενημερώθηκε το Σώμα για την εξέταση 
ενός επιπλέον αιτήματος της Μουσικής Ομάδας Ένταση Live, το οποίο κατατέθηκε υπόψη του Πρυτανικού 
Συμβουλίου και το οποίο ομόφωνα αποφασίσθηκε να ενταχθεί στο 15ο θέμα «Αιτήματα επιχορήγησης 
Φοιτητικών Ομάδων» με α/α 15.ε. ως εξής: της Μουσικής Ομάδας Ένταση Live 
 
 

1) Επικύρωση Πρακτικών της 18ης Συνεδρίασης 

Διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της 18ης/17-12-2018 Συνεδρίασης. 
 
 

2) Κατανομή πρόσθετης χρηματοδότησης 30.000€ στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Π.Κ. 
χωρίς δίδακτρα  

Τέθηκαν υπόψη των μελών οι προτάσεις των Γ.Σ. των Σχολών ΜΗΧ.Ο.Π., Η.Μ.Μ.Υ. και Μ.Π.Δ., για τις 
δαπάνες τις οποίες επιθυμούν να καλύψουν με την πρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 10.000 € ανά Σχολή. 

Οι προτάσεις των Σχολών έγιναν ομόφωνα δεκτές και η απόφαση του Π.Σ. θα υποβληθεί προς έγκριση στη 
Σύγκλητο.  

  

3) 1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 1η τροποποίηση του Τακτικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 2/84027/ΔΠΓΛ  (ΦΕΚ 
Β΄5171/16-11-2018) «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης» έγινε δεκτή η χρήση Ταμειακού Υπολοίπου για εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων, 
για αποζημίωση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης υπαλλήλου. Επίσης, έγινε 
κατανομή ποσού 100.000 € για κάλυψη υποχρεώσεων τρέχοντος έτους για τη σίτιση των φοιτητών, 
κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης ύψους 30.000 € για δαπάνες ενίσχυσης Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων, και εγκρίθηκε η χρήση μη απορροφηθέντος ποσού ύψους 110.000 € από τη 
χρηματοδότηση του ΕΛΚΕ έτους 2018, για εξόφληση δαπανών φωτισμού (ΔΕΗ) του έτους 2019. Η 
απόφαση του Π.Σ. θα υποβληθεί  προς έγκριση στη Σύγκλητο.  
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4) 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 

 Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 1η τροποποίηση του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019, για την προσάρτηση ταμειακών 
υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο 
σκέλος των Εξόδων.  Η απόφαση του Π.Σ. θα υποβληθεί  προς έγκριση στη Σύγκλητο.  

 

5) Απολογισμός και Ισολογισμός του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ  Παπαδόπετρου» έτους 2018 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του 
Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρος» για το οικονομικό έτος 2018.   

Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 
6) Ανάθεση σε εξωτερικό λογιστή-φοροτεχνικό της σύνταξης των εντύπων Ε2 και Ε9  για την ακίνητη 

περιουσία του Πολυτεχνείου Κρήτης   

 Ομόφωνα έγινε δεκτή η  ανάθεση σε εξωτερικό λογιστή- φοροτεχνικό της σύνταξης του εντύπου Ε2 και Ε9 
και της ετήσιας φορολογικής δήλωσης έτους 2018 (έντυπο Ν) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο λογιστή της 
Εταιρείας Αξιοποίησης, στο ποσό των 500 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

7) Ορισμός ομάδας εργασίας  για την  καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης στα 
έντυπα Ε2 και Ε9   

Ομόφωνα έγινε δεκτή η συγκρότηση ομάδας εργασίας για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, αποτελούμενη από τους κ.κ. Στυλιανή Μαλανδράκη, υπάλληλο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, Κωνσταντίνο Πατεράκη, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας και κ. Μιχαήλ Μανουσάκη του 
Ευάγγελου, λογιστή της Εταιρείας Αξιοποίησης.  

Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

8) Αίτημα του κ. Ε. Μπαραδάκη για κάλυψη εξόδων σεμιναρίου εκπαίδευσης χειριστή μη επανδρωμένου 
αεροσκάφους (drone)  

Ομόφωνα έγινε δεκτό αίτημα του κ. Μπαραδάκη για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο εκπαίδευσης 
χειριστή μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) και η κάλυψη της σχετικής δαπάνης, ύψους 900,00 €.  

Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

9) Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων στο Κ.Η.Σ.Κ. για το έτος 2019 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικών 
κληρώσεων στο Κ.Η.Σ.Κ. για το έτος 2019, με τα κάτωθι μέλη ως εξής: 

Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων στο Κ.Η.Σ.Κ. για το έτος 2019 

1. Μαυρακάκη Θεοδώρα (Διαχειρίστρια του Συστήματος) 
2. Κακλής Κωνσταντίνος 
3. Μαραγκουδάκη Αικατερίνη 
 
Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

10) Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2019 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συγκρότηση διμελούς Επιτροπής για τη 
διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων ΜΗ.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2019 με τα κάτωθι μέλη, ως εξής: 
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Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων ΜΗ.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2019 

1. Αχιλλέως Γεώργιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

2. Μαυρακάκη Θεοδώρα, υπάλληλος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

11) Ορισμός επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, 
σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του 
Φοιτητικού Εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και με δυνατότητα μονομερούς παράτασης (ως δικαίωμα προαίρεσης) για ένα (1) επιπλέον 
έτος/ Ορισμός επιτροπής παραλαβής 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και της Επιτροπής 
Παραλαβής με τα παρακάτω μέλη: 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

 Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

1 Αλεβίζος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής 1 Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής 

2 Χατζησάββα Δήμητρα, Επικ. Καθηγήτρια 2 Καραμανέα Παναγιώτα, Επικ. Καθηγήτρια 

3 Καρασαββίδης Στέφανος, μέλος ΕΤΕΠ 3 Μπότσης Ιωάννης, μέλος ΕΤΕΠ 

4 Καμαλεδάκη Χριστίνα, Μόνιμος Υπάλληλος 4 Βασιλάκου Βαρβάρα, Μόνιμος Υπάλληλος 

5 Κουλουριδάκης Παύλος, μέλος ΕΔΙΠ 5 Γιολδάσης Νεκτάριος, μέλος ΕΔΙΠ 

6 Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)  

Πρώϊμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

6 Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)  

Τσιτωνάκη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ  

 
 

Επιτροπή Παραλαβής (διαπίστωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών): 

 Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

1 Παπαευθυμίου Σπυρίδων, Αναπλ. Καθηγητής 1 Κονσολάκης Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής 

2 Μπαραδάκης Ευπρέπιος, μέλος ΕΤΕΠ 2 Ανέστης Γεώργιος, μέλος ΕΔΙΠ 

3 Μηλιάκη Στυλιανή, υπάλληλος ΙΔΑΧ 3 Γεωργιακάκη Αργυρώ, μέλος ΕΔΙΠ 

 
Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

12) Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παραλαβής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων 
με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία 
τριών (3) αντλιών θερμότητας  ψύξης/θέρμανσης και ενός κυκλοφορητή που είναι απαραίτητος για το 
Μ1, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων αντλιών και του υφιστάμενου ψύκτη που θα ενσωματωθούν 
στην ήδη υπάρχουσα κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού των αμφιθεάτρων Α1 και Γ2 
και του κτιρίου Μ1 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και της Επιτροπής 
Παραλαβής με τα παρακάτω μέλη: 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

 Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

1 Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής 1 Αντωνιάδης Αριστομένης, Καθηγητής 

2 Μπεκιάρης-Λυμπέρης Νικόλαος, Επικ. 
Καθηγητής 

2 Κανέλλος Φώτιος, Αναπλ. Καθηγητής 

3 Ντουντουνάκης Εμμανουήλ, μέλος ΕΔΙΠ 3 Κιμιωνής Μάρκος, μέλος ΕΔΙΠ 
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4 Τζανάκης Γεώργιος, Μόνιμος Υπάλληλος 4 Κοββαντζής Κωνσταντίνος, Μόνιμος Υπάλληλος 

5 Καπετανάκης Γεώργιος, Μόνιμος Υπάλληλος 5 Κακλής Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

6 Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) 
Κάβαλου Ιωάννα, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

6 Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)  
Τρακάκη Σοφία, υπάλληλος ΙΔΑΧ  

 
 

Επιτροπή Παραλαβής (διαπίστωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών): 

 Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

1 Αποστολάκης Περικλής, υπάλληλος ΙΔΑΧ 1 Σεϊμένης Ευστράτιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

2 Κουτσουνάκης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΟΧ 2 Τζούγκαρης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

3 Γαρεδάκης Ανδρέας, υπάλληλος ΙΔΟΧ 3 Μπαραδάκης Ευπρέπιος, μέλος ΕΤΕΠ 

Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

13)  Μετακινήσεις Προσωπικού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών  

 Τοποθέτηση κας Ελευθερίας Καραγιάννη 

Αφού ελήφθη υπόψη η εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών 
Θεμάτων κας Αθενάκη, ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η κα Ελευθερία Καραγιάννη παραμείνει στο Τμήμα 
Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, με αντικείμενο τα όσα αναγράφονται στην εισήγηση της 
κας Αθενάκη ( ήτοι: Δημιουργία Άτλαντα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δημιουργία Αρχείου 
νομοθεσίας, συγκέντρωση-παρουσίαση σε ιστοσελίδα και επικαιροποίηση των Υποτροφιών που 
προσφέρονται είτε από το Πολυτεχνείο Κρήτης είτε από άλλους φορείς σε προπτυχιακό/μεταπτυχιακό 
επίπεδο) και συμπληρωματικά την ενασχόλησή της με θέματα της ΜΟ.ΔΙ.Π. κατόπιν πρότασης του 
Αντιπρύτανη Μ. Λαγουδάκη.  

 

 Τοποθέτηση κας Μαρίας Ορφανουδάκη  

Ομόφωνα έγινε δεκτή η τοποθέτηση της κας Μαρίας Ορφανουδάκη μονίμου υπαλλήλου, ειδικότητας Τ.Ε. 
Πληροφορικής, η οποία είναι τοποθετημένη στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Δικτύων και Υπολογιστικής 
Υποδομής, στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.  

 

 Τοποθέτηση κου Μάρκου Ντουκάκη 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η μετακίνηση του κ. Μάρκου Ντουκάκη, από το Τμήμα Μισθοδοσίας στο οποίο είχε 
τοποθετηθεί προσωρινά, στο Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων με αντικείμενο 
απασχόλησης θέματα κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+. 

 

14) Αίτημα για χρηματοδότηση πρότασης ανάδειξης της ζωής των φοιτητών στη Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. 

Ομόφωνα εγκρίθηκε το αίτημα του Κοσμήτορα της Σχολής ΜΗ.ΠΕΡ. για δαπάνη ύψους 500,000 ευρώ για 
εκτύπωση φωτογραφιών των φοιτητών σε διάσταση Α1, με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα καλυφθεί 
από τα χρήματα που θα δοθούν επιπλέον στις Σχολές (5.000,00 €/Σχολή), αφού εγκριθεί ο 
Προϋπολογισμός του Πολυτεχνείου Κρήτης για το οικονομικό έτος 2019. 

 

15) Αιτήματα επιχορήγησης των Φοιτητικών Ομάδων  

-- 15.α. της Ραδιοφωνικής Ομάδας για εγκατάσταση εξοπλισμού εκπομπής FM 

Ομόφωνα έγινε δεκτό το αίτημα και η κάλυψη της σχετικής δαπάνης, ύψους 500,00 ευρώ. 
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Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

-- 15.β. της Ιστιοπλοϊκής Ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2019  

Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα καταθέσει εκ νέου πλήρως τεκμηριωμένο αίτημα, με 
αιτιολογημένες τις αιτούμενες δαπάνες, θέτοντας προτεραιότητα π.χ. λόγω βλάβης,  κακής λειτουργίας, 
ανάγκης συντήρησης, κλπ. 

 

-- 15.γ. της νεοϊδρυθείσας φοιτητικής ομάδας SPE Student Chapter  

Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η νεοϊδρυθείσα φοιτητική ομάδα SPE Student Chapter κληθεί να 
υποβάλλει εκ νέου τεκμηριωμένο αίτημα, με αναλυτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης για 
συγκεκριμένες δράσεις. (μη συμπεριλαμβανομένων μετακινήσεων φοιτητών καθώς δεν δύναται να 
καλυφθούν) 

 

-- 15.δ. της Θεατρικής Ομάδας Πολυτεχνείου Κρήτης    

Ομόφωνα αποφασίστηκε η διάθεση ποσού ύψους 600,00 ευρώ για ενοικίαση και εγκατάσταση 
εξοπλισμού (ήχος, φως) για τις θεατρικές παραστάσεις και ποσού ύψους 600,00 ευρώ για την προμήθεια 
υλικών/ αναλωσίμων/ σκηνικών για την παράσταση.  Συνολικό ποσό επιχορήγησης: 1.200,00 ευρώ. 

Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

--  15.ε. της Μουσικής Ομάδας Ένταση Live 

Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η Μουσική Ομάδα κληθεί να υποβάλλει εκ νέου πλήρως τεκμηριωμένο 
αίτημα, με αιτιολογημένες τις αιτούμενες δαπάνες, θέτοντας προτεραιότητα π.χ. λόγω βλάβης, κακής 
λειτουργίας, ανάγκης συντήρησης, κλπ. 

 

16) Ορισμός Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων 

 Ομόφωνα εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής με τα κάτωθι μέλη: 

 Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό μέλος 

Σύλλογος μελών Δ.Ε.Π. 
Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος,  
Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. 

Δανάη Βενιέρη,   
Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. 

Σύλλογος μελών Ε.ΔΙ.Π. 
Μπακατσάκη Μαρία 
Μηχανικός Παραγωγής και 
Διοίκησης,  
Εργαστήριο Υπολογιστικής 
Μηχανικής και Βελτιστοποίησης,  
Σχολή Μ.Π.Δ. 

Ντουντουνάκης Εμμανουήλ, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
Εργαστήριο Αυτοματισμού,  
Σχολή Η.Μ.Μ.Υ. 

Σύλλογος μελών Ε.Τ.Ε.Π. 
Παντίδου Αριάδνη, Π.Ε. Χημικός, 
Εργαστήριο Βιοχημικής  
Μηχανικής και Περιβαλλοντικής 
Βιοτεχνολογίας, Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. 

Κουκουράκη Ελισάβετ, Π.Ε. Χημικός, 
Εργαστήριο Τεχνολογίας και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος,  
Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. 

Σύλλογος μελών 
Διοικητικού 
Προσωπικού  

Ψαράς Θεμιστοκλής,  
υπάλληλος ΙΔΑΧ, Π.Ε. 
Διοικητικού-Οικονομικού,  
ΕΛΚΕ 

Καραγιάννη Ελευθερία,  
υπάλληλος ΙΔΑΧ, Π.Ε.  Διοικητικού-
Οικονομικού,  Διεύθυνση 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων 

Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και ορίζεται για το διάστημα από  1η/03/2019 έως 28/02/2021.   
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Η απόφαση του Π.Σ.  θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

17) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

Καθορισμός κριτηρίων και εσωτερική προκήρυξη για προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού σε 
εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης  

Ομόφωνα αποφασίσθηκαν η διαδικασία υποβολής πρότασης, τα κριτήρια επιλογής, οι περιορισμοί και η 

διαδικασία επιλογής. 

Η εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 
 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


