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34η/26-02-2020 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου   

 
Παρόντες: Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πρύτανης,  

Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης Αντιπρύτανης, 

Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης Αντιπρύτανης 

Θεμιστοκλής Ψαρράς, Αναπληρωτής Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού 

Γραμματέας: Δήμητρα  Χαβρέ  

Επίσης, παρευρέθησαν η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δ. 
Παντελάκη και η κα Α. Καρδαμάκη για την παρουσίαση θεμάτων της αρμοδιότητάς τους (3ο, 4ο 7ο 
και 6ο θέματα αντίστοιχα). 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
 

1)  Επικύρωση Πρακτικών της  33ης Συνεδρίασης  

2) Ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού και παραλαβής για την 
προμήθεια και εγκατάσταση πενήντα οκτώ (58) κλιματιστικών και τριών (3) συστημάτων αδιάλειπτης 
παροχής ρεύματος (UPS) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 

3)  Αίτημα της Θεατρικής Ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης για κάλυψη δαπάνης ύψους 600,00 ευρώ 

4)  Αίτημα της Σκακιστικής Ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης για κάλυψη δαπάνης ύψους 175,00 ευρώ 

5) Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Ειδών  της Δωρεάς από την Εταιρεία Κοπιδάκης Κων/νος & 
ΣΙΑ Ο.Ε. προς την Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ. 

6) Τροποποίηση εγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος έργων Π.Δ.Ε. έτους 2020 

7) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις 

 Εισήγηση για ανάλυση κόστους των  Εκπαιδευτικών Εκδρομών 2020 των Σχολών ΜΗΧ.Ο.Π. – 
ΜΗ.ΠΕΡ.  

 Ενημέρωση για τη σύνταξη των πινάκων του Μ.Π.Δ.Σ.  

 

Θέμα 1ο:  Επικύρωση Πρακτικών της  33ης Συνεδρίασης  

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της 33ης Συνεδρίασης. 

 

Θέμα 2ο: Ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού και παραλαβής 
για την προμήθεια και εγκατάσταση πενήντα οκτώ (58) κλιματιστικών και τριών (3) συστημάτων 
αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης   

Ομόφωνα αποφασίστηκε αφού ελήφθη υπόψη το υπηρεσιακό σημείωμα του κ. Μ. Πρώϊμου, και η 
αναφερόμενη σε αυτό εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  



     

 

 
 

η συγκρότηση των επιτροπών ως εξής: 

Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού  

 Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

1 Βάμβουκα Δέσποινα, μέλος ΔΕΠ 1 Πεντάρη  Δέσποινα, μέλος Δ.Ε.Π. 

2 Κουτσουνάκης Γεώργιος, υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ. 2 Κοββαντζής Κωνσταντίνος,  
μόνιμος υπάλληλος 

3 Οικονόμου Νικόλαος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 3 Μαρινάκης Δημήτριος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 

4 Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)  

(Πρώϊμος Μιχαήλ) 

4 Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)  

(Τσιτωνάκη Παναγιώτα) 

 
Επιτροπή παραλαβής (διαπίστωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών): 

 Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

1 Αποστολάκης Περικλής, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. 1 Γαρεδάκης Ανδρέας, υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ. 

2 Σεϊμένης Ευστράτιος, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. 2 Κουριδάκης Νικόλαος, μόνιμος υπάλληλος 

3 Κρητικάκη Άννα, μέλος Ε.ΔΙ.Π. 3 Καβελάκη Γεωργία,  μέλος Ε.ΔΙ.Π. 

Η απόφαση αυτή θα σταλεί ως εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2.ε 
του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 όπου ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «εισηγείται στη Σύγκλητο 
τη συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της». 

 

Θέμα 3ο:  Αίτημα της Θεατρικής Ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης για κάλυψη δαπάνης ύψους 600,00 
ευρώ 

Εξετάστηκε το με αρ. πρωτ. 3079/18-02-2020 αίτημα της Αικατερίνη Τσάμπαρη, εκ μέρους της Θεατρικής 
Ομάδας, με το οποίο ζητούν υλικοτεχνικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα την προμήθεια τεσσάρων (4) 
προβολέων τύπου Led οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγουν διάφορα χρώματα. Οι 
συγκεκριμένοι προβολείς είναι απαραίτητοι για κάθε παράσταση που ανεβάζει η Θεατρική Ομάδα. 

Το ύψος της δαπάνης ορίζεται σε 600,00 ευρώ. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα και την κάλυψη της δαπάνης 
ύψους 600,00  ευρώ για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων τύπου Led για τις ανάγκες των 
παραστάσεων της Θεατρικής Ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 
Επισημάνθηκαν τα εξής: 
 
Για να προχωρήσει η διαδικασία της προμήθειας είναι αναγκαίο το Αίτημα Προμήθειας να διεκπεραιωθεί 
από το Τμήμα Συντήρησης και ειδικότερα από τον Προϊστάμενο του Τμήματος κ. Περικλή Αποστολάκη - 
κατόπιν συνεννόησης των μελών της Θεατρικής Ομάδας με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης - 
καθώς πριν από οποιαδήποτε δαπάνη πρέπει να προηγείται η ανάλογη ανάληψη υποχρέωσης.   

Εάν δεν προηγηθεί Αίτημα Προμήθειας και η σχετική ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση δαπάνης), η 
προμήθεια δεν θα μπορέσει να προχωρήσει ενώ επίσης η δαπάνη δεν θα μπορέσει να καλυφθεί από 
κονδύλια του Ιδρύματος.  

Η έκδοση των τιμολογίων/σχετικών παραστατικών θα πρέπει να γίνει στα στοιχεία του Πολυτεχνείου 
Κρήτης με ΑΦΜ 090034024 και να έχει ολοκληρωθεί έως την 29/05/2020.  

Εάν η κάλυψη της δαπάνης και η ικανοποίηση του αιτήματος δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της τεθείσας 
προθεσμίας (ήτοι στις 29/05/2020), το αιτούμενο ποσό δεν θα μπορεί να είναι πλέον απαιτητό και θα 
διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών. 



     

 

 
 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα φυλλάσονται στο Τμήμα Συντήρησης, το οποίο θα έχει 
επιπρόσθετα και την αποκλειστική αρμοδιότητα παράδοσης των ειδών στις ενδιαφερόμενες ομάδες 
κατόπιν υπογραφής σχετικών πρωτοκόλλων παράδοσης/ παραλαβής των ειδών.  
 
Η απόφαση αυτή θα προωθηθεί στη Σύγκλητο για λήψη οριστικής απόφασης. 

 

Θέμα 4ο:  Αίτημα της Σκακιστικής Ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης για κάλυψη δαπάνης ύψους 
175,00 ευρώ 

Εξετάστηκε το με αρ. πρωτ. 3149/24-02-2020 αίτημα πέντε (5) μελών της Σκακιστικής Ομάδας του 
Πολυτεχνείου Κρήτης με το οποίο ζητούν την κάλυψη δαπάνης ύψους 175,00 ευρώ για την προμήθεια 
εξοπλισμού και συγκεκριμένα την προμήθεια των κάτωθι ειδών: 

 πέντε (5) σκακιέρες βινιλίου 50Χ50 εκατοστά 

 πέντε (5) σετ πιόνια πλαστικά (χωρίς βάρος με τσόχα στην βάση και με ύψος βασιλιά 9,5 εκ.) 

 πέντε (5) ψηφιακά χρονόμετρα DGT 1002 

 

Το ύψος της δαπάνης ορίζεται σε 175,00 ευρώ. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα και την κάλυψη της δαπάνης 
ύψους 175,00 ευρώ για την προμήθεια των παραπάνω αναφερόμενων ειδών, για τις ανάγκες της 
Σκακιστικής Ομάδας του Ιδρύματος, από την Εταιρεία ΚΑΙΣΣΑ – ΕΛΕΑΝΔ Α.Ε. λόγω συμφερότερης 
προσφοράς. 

Επισημάνθηκαν τα εξής: 
 
Για να προχωρήσει η διαδικασία της προμήθειας είναι αναγκαίο το Αίτημα Προμήθειας να διεκπεραιωθεί 
από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και ειδικοτερα από την Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
κα Δήμητρα Αθενάκη – κατόπιν συνεννόησης των μελών της Σκακιστικής Ομάδας με τη Διεύθυνση 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων - καθώς πριν από οποιαδήποτε δαπάνη πρέπει να προηγείται η ανάλογη 
ανάληψη υποχρέωσης. 

Εάν δεν προηγηθεί Αίτημα Προμήθειας και η σχετική ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση δαπάνης), η 
προμήθεια δεν θα μπορέσει να προχωρήσει ενώ επίσης η δαπάνη δεν θα μπορέσει να καλυφθεί από 
κονδύλια του Ιδρύματος.  

Η έκδοση των τιμολογίων/σχετικών παραστατικών θα πρέπει να γίνει στα στοιχεία του Πολυτεχνείου 
Κρήτης με ΑΦΜ 090034024 και να έχει ολοκληρωθεί έως την 29/05/2020.  

Εάν η κάλυψη της δαπάνης και η ικανοποίηση του αιτήματος δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της τεθείσας 
προθεσμίας (29/05/2020), το αιτούμενο ποσό δεν θα μπορεί να είναι πλέον απαιτητό και θα διατεθεί για 
την κάλυψη άλλων αναγκών. 

Η απόφαση αυτή θα προωθηθεί στη Σύγκλητο για λήψη οριστικής απόφασης. 

 

Θέμα 5ο: Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Ειδών  της Δωρεάς από την Εταιρεία Κοπιδάκης 
Κων/νος & ΣΙΑ Ο.Ε. προς την Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ. 

Ελήφθη υπόψη η εισήγηση του Κοσμήτορα της Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ. κ. Κων/νου Προβιδάκη προς το 
Πρυτανικό Συμβούλιο και προς τη Γενική Συνέλευση της Σχολής για συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής 
παραλαβής των ειδών της δωρεάς από την Εταιρεία Κοπιδάκης Κων/νος & ΣΙΑ Ο.Ε. ως εξής: 

1) Χαράλαμπος Δουλαβεράκης, μέλος Ε.Δ.Ι.Π.  

2) Λάμπρος Σπάρταλης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. 

3) Μαρία Σολινταδάκη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.  



     

 

 
 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση του Κοσμήτορα της Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ. κ. Προβιδάκη και η συγκρότηση 
της τριμελούς επιτροπής με τα παραπάνω μελη. 

Η απόφαση αυτή θα σταλεί ως εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2.ε 
του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 όπου ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «εισηγείται στη Σύγκλητο 
τη συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της». 

 

Θέμα 6ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος έργων Π.Δ.Ε. έτους 2020 

Κατά την 517/18-12-2019 Συνεδρίαση της Συγκλήτου εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα έργων Π.Δ.Ε έτους 
2020 που υλοποιεί το Πολυτεχνείο Κρήτης και το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα της έγκρισης του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 2020. 

Παρουσιάσθηκε από την κα Ά. Καρδαμάκη, με βάση τις οδηγίες της υπ΄ αρίθμ. 20831/Β9/Φ8/76/12-2-
2020 εγκυκλίου κατάρτισης Π.Δ.Ε 2020 του ΥΠΑΙΘ η τροποποίηση του εγκεκριμένου ετήσιου 
προγράμματος έργων Π.Δ.Ε. έτους 2020 καθώς με την παραπάνω αναφερόμενη εγκύκλιο  

προβλέπεται ότι για τα έργα της ΣΑΕ 546 – επαναλαμβανόμενες δράσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να 
προτείνουμε τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων 
και τη δημιουργία νέων έργων, είτε επαναλαμβανόμενων δράσεων με ένταξη στη ΣΑΕ 546 είτε νέων με 
ένταξη στη ΣΑΕ 046. Επιπρόσθετα τυχόν προμήθεια εξοπλισμού εντάσσεται πλέον ως ξεχωριστό έργο 
στη ΣΑΕ 046.  

Βάει των ανωτέρω θα ζητηθεί το κλείσιμο έξι (6) έργων που εντάσσονταν στη ΣΑΕ 546 – 
επαναλαμβανόμενες δράσεις και ενός (1) έργου ενταγμένου στη ΣΑΕ 046 στο ύψος του 
συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού και σε συνέχεια αυτών θα προταθεί η ένταξη τριών (3) νέων 
έργων επαναλαμβανόμενων δράσεων και δύο (2) καινούριων έργων για ένταξη στη ΣΑΕ 046.  

 

Θέμα 7ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις 

 
Εισήγηση για ανάλυση κόστους  των  Εκπαιδευτικών Εκδρομών 2020 των Σχολών ΜΗΧ.Ο.Π.- ΜΗ.ΠΕΡ.  

Ετέθη εισήγηση από την κα Δ. Παντελάκη προς ενημέρωση των μελών για την αύξηση του αρχικά 
προϋπολογισθέντος κόστους των εκπαιδευτικών εκδρομών για τις Σχολές ΜΗΧ.Ο.Π. και ΜΗ.ΠΕΡ. ύψους 
41.000,00 €, κατά 700,00 €  (ήτοι τελικό ποσό προϋπολογισμού 41.700,00 €) λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ομογενοποίησης των προδιαγραφών ορισμένων εκδρομών. 

Επίσης ενημερώθηκαν τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου για την ανάγκη πραγματοποίησης μιας 
εκπαιδευτικής εκδρομής (στα Φαλάσαρνα) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λαμβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκδρομή έχει ιδιαίτερες τεχνικές 
προδιαγραφές, που περιλαμβάνουν εκτός από την μεταφορά συμμετεχόντων, διαμονή σε 
ενοικιαζόμενα δωμάτια στα Φαλάσαρνα και μεταφορά εξοπλισμού. 
   

Ενημέρωση για τη σύνταξη των πινάκων του Μ.Π.Δ.Σ.  

Έγινε ενημέρωση από την κα Δ. Παντελάκη για τη σύνταξη των Πινάκων του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 

 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


