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29η/22-11-2019  Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου   

 
Παρόντες: Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πρύτανης,  

Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης Αντιπρύτανης, 

Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης Αντιπρύτανης, 

Ελένη Κοκονά, Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού 

Απόντες: Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Γραμματέας: Δήμητρα  Χαβρέ  

Παρευρέθηκαν  οι κ.κ. Δ. Παντελάκη και  Ά. Καρδαμάκη για την παρουσίαση του 1ου και 2ου θέματος 
αντίστοιχα. 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Επικύρωση Πρακτικών της 28ης Συνεδρίασης  

2) 7η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

3)  Αίτημα του κ. Νικόλαου Κουριδάκη για χορήγηση πρόσθετης άδειας 

4) Αίτημα της Καθ. Παγώνας Μαραβελάκη για αλλαγή χώρου γραφείου και για στέγαση του «Εργαστηρίου 
Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δόμησης» 

5)  Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 28ης Συνεδρίασης 

Διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της 28ης Συνεδρίασης. 

 

Θέμα 2ο:  7η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

Εγκρίθηκε η 7η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019, η 
οποία αφορά σε  

 κατανομή σε κωδικούς εξόδων της Επιχορήγησης Δαπανών Λειτουργίας  ύψους 27.600€ που έλαβε το 
Πολυτεχνείο Κρήτης με την απόφαση έκτακτης επιχορήγησης ΥΠΑΙΘ με ΑΔΑ: 6Ε1Φ4653ΠΣ-ΤΡΞ - 
«Ανακαθορισμός επιχορήγησης των Πανεπιστημίων της χώρας και της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 
έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/1980, οικονομικού έτους 2019»  

 ανακατανομή στο σκέλος των εξόδων προκειμένου να ενταχθούν στον Π/Υ μας οι απαιτήσεις για τις 
αποζημιώσεις υπαλλήλων (2 υπαλλήλων ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδότησης, ενός υπαλλήλου ΙΔΑΧ για 
υπερωριακή εργασία) 
 

Καθώς στην παρ. 2.γ του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «καταρτίζει 
και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του 
Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς 
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έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της» η απόφαση αυτή θα 
υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος καθώς σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 70 του Ν.4610/2019 η παρούσα τροποποίηση εγκρίνεται με απόφαση Πρύτανη, 
η οποία εκδίδεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. 
 
 

Θέμα 3ο: Αίτημα κ. Νικόλαου Κουριδάκη για χορήγηση πρόσθετης άδειας 

Ετέθη υπόψη των μελών αίτημα του κ. Νικόλαου Κουριδάκη για χορήγηση πρόσθετης άδειας για 
σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, συνοδευόμενο από εισήγηση της Διοικητικής Υπηρεσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατατεθείσα εισήγηση της Διοικητικής Υπηρεσίας, το γεγονός ότι είχε κατατεθεί  
αίτημα από τον κ. Κουριδάκη για χορήγηση άδειας δεκαπέντε (15) ημερών και από τον Πρύτανη, και τις 
διατάξεις του άρθρου 12 εδ. γ΄ του εσωτερικού κανονισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης,  εγκρίθηκε στον κ. 
Κουριδάκη επιπρόσθετη άδεια τριάντα (30) ημερών από το Πρυτανικό Συμβούλιο, για τις ημέρες που 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της Διοικητικής Υπηρεσίας. 

 

Θέμα 4ο: Αίτημα της Καθ. Παγώνας Μαραβελάκη για αλλαγή χώρου γραφείου και για στέγαση του 
«Εργαστηρίου Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δόμησης» 

Εξετάστηκε το αίτημα της κας Μαραβελάκη για  

 δέσμευση χώρου στο ισόγειο του κτιρίου Κ4, για τις ανάγκες του Εργαστηρίου της. Σχετική Απόφαση έχει 
ήδη ληφθεί από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 για κάλυψη δαπάνης για σύνδεση εργαστηριακού εξοπλισμού. Καθώς δεν υπήρξε κοστολόγηση, 
αποφασίσθηκε όπως η αιτούσα  επανέλθει άμεσα με νέο αίτημα, με συλλογή προσφορών για την εκτίμηση 
κόστους, προκειμένου να προβλεφθεί σχετική δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2020. 

 κατασκευή ενός απλού διαχωριστικού από γυψοσανίδα ώστε να απομονώνεται ο χώρος εγκατάστασης 
των μηχανημάτων από τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Έχει προβλεφθεί σε υπό προκήρυξη 
έργο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 προμήθεια 17 σκαμπό για τις ανάγκες των ασκούμενων φοιτητών. Προκειμένου να προχωρήσει ανάλογη 
προμήθεια, αποφασίσθηκε ότι θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα τεκμηριωμένο αίτημα με προδιαγραφές και 
ακριβές κόστος της δαπάνης προκειμένου να συμπεριληφθεί το κόστος στον Προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2020.  

 προμήθεια 4 ζυγαριών ακριβείας για την πραγματοποίηση των ασκήσεων. Επισημάνθηκε ότι στο αίτημα 
δεν αναφέρονται κόστος και προδιαγραφές. Οποιοδήποτε κόστος προκύψει είναι προφανές ότι θα πρέπει 
να καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 

 μετακίνηση σε γραφείο στο κτίριο Κ4. Το Σώμα είδε θετικά το αίτημα για μετακίνηση της κας Μαραβελάκη 
στο κτίριο Κ4, όμως η αιτούσα θα πρέπει να απευθυνθεί στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, η οποία  έχει ακριβή 
εικόνα των διαθέσιμων χώρων του κτιρίου Κ4. 
  
 

Θέμα 5ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις 

Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις- Αιτήσεις – Προτάσεις. 

 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


