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42η/29-06-2020 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη 

 
Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Πρύτανης,  

Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης Αντιπρύτανης 

Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης Αντιπρύτανης  

Ελένη Κοκονά, Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού 

Γραμματέας: Δήμητρα  Χαβρέ  

 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των φοιτητών από και προς τους χώρους του 
Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  

2) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

 

Θέμα 1ο: Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ 
για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των φοιτητών από και προς τους χώρους του 
Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη το από 26.06.2020 Υπηρεσιακό Σημειώμα του Αναπλ. 
Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών κ. Μ. Πρώϊμου για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των φοιτητών από και προς τους  χώρους του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και τα παρακάτω αναφερόμενα: 

(α) την υποβολή εισήγησης εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών στην επόμενη Συνεδρίαση Συγκλήτου για 
την έγκριση έναρξης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς των φοιτητών από και προς τους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, 

(β) τις διατάξεις του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση» του Ν. 4412/2016, 

(γ) τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης (η οποία καλύπτει την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης) γίνεται από τριμελές 
όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για 
κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης, 

Ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Σύγκλητο τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

1) Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος 1) Λαγουδάκης Μιχαήλ 

2) Μανούτσογλου Εμμανουήλ 2) Τσουρβελούδης Νικόλαος 

3) Αθενάκη Δήμητρα 3) Κοκονά Ελένη 

 



  
   

 

 
 

Καθώς στην παρ. 2.ε του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «εισηγείται στη 
Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές της» η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 
 

Στη Συνεδρίαση επισημάνθηκε ότι στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2020, 
έχει προβλεφθεί και εγκριθεί ποσό ύψους 75.000 € (το οποίο κυμαίνεται στα περυσινά επίπεδα) για την 
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των φοιτητών για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  
 
 

Θέμα 2ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις 

Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις – Αιτήσεις - Προτάσεις. 

 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


