
 
 

  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
Κτήριο Επιστημών, Β’ πτέρυγα,  3ος όροφος,  
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30η/17-12-2019 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  

Επίσης, παρευρέθηκαν  οι κ.κ. Δ. Παντελάκη και  Ά. Καρδαμάκη για την παρουσίαση θεμάτων της 
αρμοδιότητάς τους. 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1)  Επικύρωση Πρακτικών των υπ’ αριθμ. 27 κ’ 29  Συνεδριάσεων  

2)  Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

3)  Ορισμός Επιτροπής για κλήρωση Επιτροπών έτους 2020 

4) Παράταση ισχύος των μόνιμων επιτροπών παραλαβής ειδών και διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών 

απευθείας αναθέσεων (δαπάνες για ποσά έως 20.000,00 € άνευ ΦΠΑ) του έτους 2019 έως και τον 

Ιανουάριο του έτους 2020  

5) Παράταση ισχύος των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής ειδών/ 

διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2020 εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) 

έκαστος ίσης ή κατώτερης των 144.000,00 € έως τη διεξαγωγή νέας κλήρωσης και έως την επικύρωση 

του πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης 

6) Ορισμός μόνιμης επιτροπής διενέργειας κλήρωσης ισότιμων και ισοδύναμων προσφορών (Άρθρο 90 Ν. 
4412/2016) απευθείας αναθέσεων για το έτος 2020 

7) Ορισμός μόνιμης επιτροπής παραλαβής/ διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή και 
ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2020 

8)  Αίτημα της Καθ. Παγώνας Μαραβελάκη για δέσμευση ποσού ύψους 2.800 € για συναρμολόγηση 

υφιστάμενων εργαστηριακών πάγκων στο ισόγειο του κτιρίου Κ4  

9)  Αίτημα ένταξης δαπάνης ύψους 5.000 € στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για την 
προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού Europractice  για τις ανάγκες της Σχολής ΗΜΜΥ 

10) Αίτημα της κας Μαρίας Βογιατζάκη  για χορήγηση πρόσθετης άδειας πέντε (5) ημερών 

11)  Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

 



     

 

 
 

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών των υπ’ αριθμ. 27 κ’ 29 Συνεδριάσεων 

Διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα Πρακτικά των υπ’ αριθμ. 27 κ’ 29 Συνεδριάσεων. 

 

 

Θέμα 2ο:  Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση για τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020. 

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

 
 
 

Θέμα 3ο:  Ορισμός Επιτροπής για κλήρωση Επιτροπών έτους 2020 

 
Αποφασίστηκε η διενέργεια δημόσιας κλήρωσης  

Α) για τη συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής ειδών/ 
διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2020 εκτιμώμενης αξίας έκαστος ίσης ή 
κατώτερης των 144.000,00 € (αξία άνευ ΦΠΑ) και   

Β)  για τον ορισμό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  
 
Για τους διαγωνισμούς άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 αξίας ανώτερης των 144.000 €  
(αξία άνευ ΦΠΑ) η συγκρότηση των Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής 
ειδών/ διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2020  θα γίνεται με απόφαση του 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου, ήτοι της Συγκλήτου.  

 
Η Επιτροπή Διενέργειας της Δημόσιας Κλήρωσης αποφασίστηκε ότι θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη 
ως εξής: 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

1. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, μέλος ΔΕΠ 1. Λαγουδάκης Μιχαήλ, μέλος ΔΕΠ 

2. Παντελάκη Δέσποινα, υπάλληλος ΙΔΑΧ 2. Ζερβάκης Μιχαήλ, μέλος ΔΕΠ 

3. Μαλανδράκη Στυλιανή, υπάλληλος ΙΔΑΧ 3. Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

 

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

 
 
 

Θέμα 4ο: Παράταση ισχύος των μόνιμων επιτροπών παραλαβής ειδών και διαπίστωσης παροχής 
υπηρεσιών απευθείας αναθέσεων (δαπάνες για ποσά έως 20.000,00 € άνευ ΦΠΑ) του έτους 2019 έως 
και τον Ιανουάριο του έτους 2020  

 
Αποφασίστηκε η παράταση ισχύος των μόνιμων επιτροπών παραλαβής ειδών και διαπίστωσης παροχής 
υπηρεσιών απευθείας αναθέσεων (για ποσά έως 20.000,00 € άνευ ΦΠΑ) κατά ένα μήνα, έως και τον  
Ιανουάριο του έτους 2020. 

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

 
 



     

 

 
 

Θέμα 5ο: Παράταση ισχύος των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής ειδών/ 
διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2020 εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) 
έκαστος ίσης ή κατώτερης των 144.000,00 € έως τη διεξαγωγή νέας κλήρωσης και έως την επικύρωση 
του πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης 

 
Αποφασίστηκε παράταση ισχύος των ορισθέντων επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών 
παραλαβής ειδών/ διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2020 εκτιμώμενης 
αξίας (άνευ ΦΠΑ) έκαστος ίσης ή κατώτερης των 144.000,00 € έως τη διεξαγωγή νέας κλήρωσης και έως 
την επικύρωση του πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης από τη Σύγκλητο. 

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

 

 

Θέμα 6ο: Ορισμός μόνιμης επιτροπής διενέργειας κλήρωσης ισότιμων και ισοδύναμων προσφορών 
(Άρθρο 90 Ν. 4412/2016) απευθείας αναθέσεων για το έτος 2020 

 
Αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

Κρασαδάκη Ευαγγελία/ μέλος ΕΔΙΠ Κρητικάκης Γεώργιος/ μέλος ΕΔΙΠ 

Πρώιμος Μιχαήλ/ υπάλληλος ΙΔΑΧ Παϊζάκης Παναγιώτης/ υπάλληλος  ΙΔΟΧ 

Γαυγιωτάκης Νικόλαος/ υπάλληλος ΙΔΑΧ Τσιμπινού Δήμητρα/ υπάλληλος ΙΔΑΧ 

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

 
 

Θέμα 7ο: Ορισμός μόνιμης επιτροπής παραλαβής/ διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή και 
ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2020 

Αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής, ως εξής: 
 

Τακτικά Μέλη  Αναπληρωματικά Μέλη  

Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος/ μέλος ΔΕΠ Γιώτης Ανδρέας/ μέλος ΔΕΠ 

Παναγιωτοπούλου Παρασκευή/ μέλος ΔΕΠ Μαραβελάκη Παγώνα/ μέλος ΔΕΠ 

Κρητικάκης Γεώργιος/ μέλος ΕΔΙΠ Τυροβολά Κωνσταντίνα/μέλος ΕΔΙΠ 

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

 
 

Θέμα 8ο: Αίτημα της Καθ. Παγώνας Μαραβελάκη για δέσμευση ποσού ύψους 2.800 € για 
συναρμολόγηση υφιστάμενων εργαστηριακών πάγκων στο ισόγειο του κτιρίου Κ4  

 

Ομόφωνα εγκρίθηκε το αίτημα της κας Μαραβελάκη για δέσμευση δαπάνης ύψους 2.800 ευρώ για 
επανασυναρμολόγηση εργαστηριακών πάγκων στο ισόγειο του Κ4 για κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου 

Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δόμησης, με την επισήμανση ότι η δαπάνη   

α) έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. έτους 2020 με επιβάρυνση των πιστώσεων του έργου 
«Επιστημονικός Βασικός Εξοπλισμός και Συντήρηση Εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ 
2005ΣΕ04600054-2014 ΣΕ54600010) και  

β) θα μπορέσει να υλοποιηθεί μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 από το 
Υπουργείο Παιδείας.  

 
 



     

 

 
 

Θέμα 9ο: Αίτημα ένταξης δαπάνης ύψους 5.000 € στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για την 
προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού Europractice  για τις ανάγκες της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. 

Ομόφωνα έγινε δεκτό το αίτημα και ακολούθως η ένταξη ποσού ύψους 5.000 € στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2020 για την προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού Europractice για 
τις ανάγκες της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. 
 
 

Θέμα 10ο: Αίτημα της κας Μαρίας Βογιατζάκη για χορήγηση πρόσθετης άδειας πέντε (5) ημερών  

Ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση πρόσθετης άδειας με αποδοχές στην κα Βογιατζάκη Μαρία, για πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει τμηματικά, όποτε προκύψει ανάγκη. 

 
 

Θέμα 11ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις 

 
Εγκρίθηκε ο ετήσιος προγραμματισμός έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2020 
καθώς αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 

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

 

 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


