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23η/27-06-2019  Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Τακτική Συνεδρίαση) 

 

 

Πρύτανης: Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος  

Αντιπρύτανης: Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης  

Αντιπρύτανης: Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης 

Εκπρ. Διοικ. Προσωπικού: Ελένη Κοκονά 

Απόντες: Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος 

Γραμματέας: Δήμητρα  Χαβρέ  

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Επικύρωση Πρακτικών της 17ης/14-11-2018 και της 22ης/07-06-2019 Συνεδρίασης 

2)  Αξιολόγηση προτάσεων εσωτερικής προκήρυξης για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού 
μεγάλης κλίμακας σε Εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης 

3) Αίτημα της Ιστιοπλοϊκής Ομάδας για παράταση κατά ένα (1) μήνα της ορισθείσας προθεσμίας για 
απόδοση δαπανών  

4) Αίτημα του Συλλόγου BEST για στέγαση στη Φοιτητική Εστία των 35 συμμετεχόντων φοιτητών στο 
Ακαδημαϊκό σεμινάριο με θέμα “Star Wars: Drones vs Satellites” 

5)  Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

 

 
Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 17ης/14-11-2018 και της 22ης/07-06-2019 Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά των παραπάνω αναφερόμενων Συνεδριάσεων. 
 

 
Θέμα 2ο: Αξιολόγηση προτάσεων εσωτερικής προκήρυξης για την προμήθεια επιστημονικού 
εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας σε Εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Π.Σ. η εισήγηση για την αξιολόγηση των δώδεκα (12) υποβληθεισών 
προτάσεων. 

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

 

 
Θέμα 3ο: Αίτημα της Ιστιοπλοϊκής Ομάδας για παράταση κατά ένα (1) μήνα της ορισθείσας προθεσμίας 
για απόδοση δαπανών  

Ομόφωνα εγκρίθηκε παράταση κατά ένα (1) μήνα στην αρχικά ορισθείσα προθεσμία για την απόδοση των 
δαπανών. Νέα προθεσμία η 31/07/2019. 
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Η απόφαση του Π.Σ. θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

Θέμα 4ο: Αίτημα του Συλλόγου BEST για στέγαση στη Φοιτητική Εστία των 35 συμμετεχόντων φοιτητών 
στο Ακαδημαϊκό σεμινάριο με θέμα “Star Wars: Drones vs Satellites” 

Το αίτημα δεν κατέστη  δυνατόν να ικανοποιηθεί λόγω του ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του 
4ου κτιρίου της Β’ φάσης της Φοιτητικής Εστίας, πριν την έναρξη του Ακαδημαϊκού Σεμιναρίου. 

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

 

 

Θέμα 5ο:  Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

- Ανασυγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου για την παροχή της 
υπηρεσίας  των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Μετά από την εξέταση των αιτημάτων απαλλαγής ορισμένων μελών, αποφασίσθηκε όπως η Επιτροπή 
παραμείνει ως είχε, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 495/10-04-2019 και 497/10-05-2019 Συγκλήτου. 

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

 

- Αίτημα επιχορήγησης του Φοιτητικού Συλλόγου BEST για κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας των 
συμμετεχόντων στο Ακαδημαϊκό Σεμινάριο με θέμα ‘Star Wars: Drones  vs Satellites’                          

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Συλλόγου με το ποσό των 700,00 ευρώ, σύμφωνα με τις υποβληθείσες 
προσφορές. 

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

 

- Αίτημα του Φοιτητικού Συλλόγου BEST για παραχώρηση χώρου για αποθήκευση υλικού για τις 
ανάγκες του Ακαδημαϊκού Σεμιναρίου με θέμα ‘Star Wars: Drones  vs Satellites’ 

Εγκρίθηκε η παραχώρηση προς χρήση της Αίθουσας Ε3.102 για το διάστημα από 5-22 Ιουλίου 2019. 

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

 

- Αίτημα της Θεατρικής ομάδας για παραχώρηση 110 καθισμάτων για τις ανάγκες της παράστασης  

Το αίτημα δεν εγκρίθηκε. 

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

 
 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


