
 
 

  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
Κτήριο Επιστημών, Β’ πτέρυγα,  3ος όροφος,  
Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά, Κρήτη       
Τηλ: +30-28210-37761,   Fax: 28210-37083                                   

 
 
 
31η/15-01-2020 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου   

 
Παρόντες: Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πρύτανης,  

Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης Αντιπρύτανης, 

Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης Αντιπρύτανης, 

Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Ελένη Κοκονά, Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού 
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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1)  Επικύρωση Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 30ης Συνεδρίασης 

2)  Ορισμός Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. έτους 2020 

3)  Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Κ.Η.Σ.Κ. έτους 2020 

4) Ορισμός, από τις Σχολές και τις Υπηρεσίες, μόνιμων επιτροπών παραλαβής ειδών και διαπίστωσης 
παροχής υπηρεσιών απευθείας αναθέσεων (δαπάνες για ποσά έως 20.000,00 € άνευ ΦΠΑ) για το έτος 
2020 

5) Ορισμός 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 139.000,00 €.  Έγκριση του από 10.1.2020 πρακτικού διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

6) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις 

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 30ης   Συνεδρίασης 

Διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 30ης  Συνεδρίασης. 

 

Θέμα 2ο:  Ορισμός Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. έτους 2020 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής 
Ηλεκτρονικών Κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. έτους 2020, με τα κάτωθι μέλη: 

1. Γεώργιος Αχιλλέως, Δντής Τεχνικών Υπηρεσιών (τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του 
ΜΗΜΕΔ) 

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

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



     

 

 
 

Θέμα 3ο:  Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής ΚΗΣΚ έτους 2020 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη σύσταση της Μόνιμης Επιτροπής για τη 
διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων 
(Κ.Η.Σ.Κ.) για το έτος 2020, με τα κάτωθι μέλη: 

1) Μαυρακάκη Θεοδώρα (Διαχειρίστρια του Συστήματος) 

2) Κοββαντζής Κωνσταντίνος 

3) Μαραγκουδάκη Αικατερίνη 
 

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

 
 

Θέμα 4ο: Ορισμός, από τις Σχολές και τις Υπηρεσίες, μόνιμων επιτροπών παραλαβής ειδών και 
διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών απευθείας αναθέσεων (δαπάνες για ποσά έως 20.000,00 € άνευ 
ΦΠΑ) για το έτος 2020 

Ομόφωνα έγιναν δεκτές οι προτάσεις των Σχολών και των Υπηρεσιών για τον ορισμό, μόνιμων επιτροπών 
παραλαβής ειδών και διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών απευθείας αναθέσεων για το έτος 2020. 

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

 

 

Θέμα 5ο: Ορισμός 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 139.000,00 €.  Έγκριση του από 10.1.2020 πρακτικού διενέργειας 
Δημόσιας Κλήρωσης 

 
Ομόφωνα επικυρώθηκε το από 10/01/2020 πρακτικό της διεξαχθείσας δημόσιας κλήρωσης για  

Α) τον ορισμό 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 139.000,00 € και  

Β) τη συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας (αξία χωρίς τον ΦΠΑ) ίσης ή κατώτερης των 60.000,00 €. 

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

 
 

Θέμα 6ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις 

 
 Διαδικασία έγκρισης επισκευής επιστημονικών οργάνων από το Π.Δ.Ε. 

Ομόφωνα αποφασίσθηκε να υιοθετηθεί από τούδε και στο εξής μια ενιαία διαδικασία για την έγκριση 
επισκευής/συντήρησης επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού, από κονδύλια του Π.Δ.Ε. 

 

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

 



     

 

 
 

 Πρόταση για συντήρηση υφιστάμενου συστήματος ελέγχου αντοχής δοκιμίων σε θλίψη του 
Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Αντοχής Υλικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
 

Ομόφωνα έγινε δεκτό αίτημα του Καθ. Κων/νου Προβιδάκη για τη συντήρηση του υφιστάμενου 
συστήματος ελέγχου αντοχής δοκιμίων σε θλίψη για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης 
Μηχανικής και Αντοχής Υλικών της Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ., συνολικής δαπάνης 8.990 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), από τα κονδύλια του Π.Δ.Ε. έτους 2020. 

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

 
 

 Αίτημα για συντήρηση και επισκευή των εκπαιδευτικών μικροσκοπίων “aus Jena” της Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π. 

Ομόφωνα έγινε δεκτό αίτημα το οποίο συνυπογράφεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π. κ.κ. Γ. 
Χρηστίδη και Γ. Αλεβίζο για τη συντήρηση και επισκευή των 20 εκπαιδευτικών μικροσκοπίων ‘aus Jena’ της 
Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π. συνολικής δαπάνης 2.232 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από τα κονδύλια του Π.Δ.Ε. 
έτους 2020. 

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

 

 
 Αίτημα για επισκευή controller μPLC μονάδας κλιματικού θαλάμου τεχνητής γήρανσης υλικών της 

Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π. 

Ομόφωνα έγινε δεκτό αίτημα το οποίο συνυπογράφεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π. κ.κ. Γ. 
Χρηστίδη, Γ. Εξαδάκτυλο και Μ. Γαλετάκη, για την επισκευή του controller μPLC της μονάδας 
προσομοίωσης κλιματικών συνθηκών – κλιματικού θαλάμου τεχνητής γήρανσης υλικών GTS600 (serial 
no7359) συνολικής δαπάνης 1.550 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από τα κονδύλια του Π.Δ.Ε. έτους 
2020. 

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

 
 
 

 Πρόταση για συντήρηση υφιστάμενου λογισμικού Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element Analysis-
FEA) του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Αντοχής Υλικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών  

Ομόφωνα κρίθηκε απορριπτέο αίτημα Καθ. Κων/νου Προβιδάκη για κάλυψη δαπάνης ύψους περίπου 
11.232 € (πλέον ΦΠΑ) για τη συντήρηση ενός λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών με την Μέθοδο των 
Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA) που υπάρχει στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Αντοχής 
Υλικών της Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ. αφού ελήφθη υπόψη ότι η συντήρηση λογισμικού από κονδύλια του Π.Δ.Ε. 
δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.   

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

 
 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


