ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κτήριο Επιστημών, Β’ πτέρυγα, 3ος όροφος,
Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά, Κρήτη
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44η/22.09.2020 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη
Παρόντες:
(με τηλεδιάσκεψη)

Γραμματέας:

Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Πρύτανης,
Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης
Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης Αντιπρύτανης
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης Αντιπρύτανης
Ελένη Κοκονά, Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού
Δήμητρα Χαβρέ

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Επικύρωση Πρακτικών των υπ’ αριθμ. 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 κ’ 42 Συνεδριάσεων
2) Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση- Ανακαίνιση
συστήματος εξαερισμού του Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών», αναδόχου εταιρείας ΕΔΟΚ Α.Ε.
3) 9η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (5η Τροποποίηση του Τακτικού
Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2020
4) Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του ανοιχτού τακτικού
Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη Φύλαξη των Χώρων του Πολυτεχνείου
Κρήτης για ένα (1) έτος με Δυνατότητα Μονομερούς παράτασης (προαίρεση) για ένα (1) έτος
5) Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού για ενεργειακό συμψηφισμό στον περιβάλλοντα χώρο της
Πολυτεχνειούπολης
6) Έγκριση Αιτημάτων προμήθειας Η/Υ και περιφερειακών για το Διαγωνισμό έτους 2020 κατ’ εφαρμογή της
από 510ης /16-10-2019 απόφασης της Συγκλήτου
7) Αίτημα χρηματοδότησης ύψους 1.700 ευρώ από τη Θεατρική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης για κάλυψη
αναγκών θεατρικής παράστασης
8) Αίτημα του Καθ. Νικ. Καλογεράκη για την επισκευή εργαστηριακού Βιοαντιδραστήρα
9) Αίτημα της Καθ. Ελ. Ψυλλάκη για την επισκευή Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογραφίας Μάζας
10) Τροποποίηση εγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2020
11) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών των υπ’ αριθμ. 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 κ’ 42 Συνεδριάσεων
Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά των υπ’ αριθμ. 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 κ’ 42 Συνεδριάσεων.

Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣυντήρησηΑνακαίνιση συστήματος εξαερισμού του Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας
Πρωτοτυποποίησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών», αναδόχου εταιρείας ΕΔΟΚ Α.Ε.
Αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Συντήρηση- Ανακαίνιση συστήματος εξαερισμού του Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας
Πρωτοτυποποίησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» ως εξής:
1
2
3

Αλέξανδρος Βαζάκας, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Πρόεδρος
Γεώργιος Καπετανάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος
Γεώργιος Τζούγκαρης, Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος

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.

Θέμα 3ο: 9η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (5η Τροποποίηση
του Τακτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2020
Ομόφωνα εγκρίθηκε η 9η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος (5η τροποποίηση
του Τακτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2020, η οποία αφορά σε τροποποίηση των εσόδων και
ανακατανομή στο σκέλος των εξόδων.
Αναλυτικά:
1. ενίσχυση με ποσό ύψους 10.000 € του ΚΑΕ Εσόδων (0136) Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού
επιδόματος φοιτητών και ισόποση ενίσχυση του ΚΑΕ Εξόδων (2636.α) Χορηγίες για την καταβολή
στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.
2. Ποσό ύψους 7.330,36 € στο σκέλος των Εξόδων αφορά σε ανακατανομή μεταξύ των κωδικών αριθμών
εξόδων του τακτικού Π/Υ 2020 κατόπιν των αιτημάτων ανακατανομής Π/Υ που υπέβαλαν οι Σχολές και οι
διευθύνσεις του Ιδρύματος ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους έως τη λήξη του Οικονομικού έτους 2020.
Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2.γ του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς
έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 4ο: Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του ανοιχτού
τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη Φύλαξη των Χώρων του
Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος με Δυνατότητα Μονομερούς παράτασης (προαίρεση) για ένα (1)
έτος
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της 5μελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και της
3μελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, με τα κάτωθι μέλη ως εξής:
Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
Τακτικά μέλη
1 Κοντογιάννης Θωμάς, μέλος ΔΕΠ
2 Πετράκης Μίνως, μέλος ΔΕΠ
3 Σεϊμένης Ευστράτιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
4 Κουτσουνάκης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΟΧ
5 Πετράκης Ευάγγελος, μέλος ΕΔΙΠ
6 Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Τρακάκη Σοφία, υπάλληλος ΙΔΑΧ

1
2
3
4
5
6

Αναπληρωματικά μέλη
Μπλέτσας Άγγελος, μέλος ΔΕΠ
Βουλγαράκης Απόστολος, μέλος ΔΕΠ
Μάλμου Ιωσηφίνα, μόνιμη υπάλληλος
Τζούγκαρης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Σαρίκα Ροίκα- Ευαγγελία, μέλος ΕΔΙΠ
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Τσιτωνάκη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (διαπίστωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών):
Τακτικά μέλη
Αναπληρωματικά μέλη
1 Δελής Ανάργυρος, μέλος ΔΕΠ
1 Γκίκας Πέτρος, μέλος ΔΕΠ

2
3

Πετράκη Ελευθερία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
2
Σπανουδάκης Νικόλαος (του Ιωάννη), 3
μέλος ΕΔΙΠ

Νταουντάκη Μαρία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Χαιρέτης Νεκτάριος, μέλος ΕΔΙΠ

Επόπτης για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης για τη Φύλαξη των χώρων του Πολυτεχνείου
Κρήτης, ορίστηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2.ε του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς
έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 5ο: Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού για ενεργειακό συμψηφισμό στον
περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνειούπολης
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση
(α) της 5μελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού απαρτίζεται από τα ίδια μέλη, ως εξής:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τακτικά μέλη
1. Τσούτσος Θεοχάρης, μέλος ΔΕΠ
2. Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος, μέλος ΔΕΠ
3. Κοββαντζής Κωνσταντίνος, μόνιμος υπάλληλος
4. Τζανάκης Γεώργιος, μόνιμος υπάλληλος
5. Σεργάκη Ελευθερία, μέλος ΕΔΙΠ
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου):
Τσιτωνάκη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Κολοκοτσά Διονυσία, μέλος ΔΕΠ
2. Σταυρακάκης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ
3. Αχιλλέως Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
4. Πατεράκης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
5. Πιπερίδης Σάββας, μέλος ΕΔΙΠ
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου):
Τρακάκη Σοφία, υπάλληλος ΙΔΑΧ

(β) της 3μελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής από τα ίδια μέλη, με την μόνη διαφορά ότι το
Πρυτανικό Συμβούλιο προέβη σε αντικατάσταση του κ. Ν. Παπαμανώλη, λόγω συνταξιοδότησης, από την κα
Μανδαλάκη Μαρία.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Τακτικά μέλη
1. Κουτρούλης Ευτύχιος, μέλος ΔΕΠ
2. Παπαευθυμίου Σπυρίδων, μέλος ΔΕΠ
3. Γαρεδάκης Ανδρέας, συμβασιούχος ΙΔΟΧ

Αναπληρωματικά μέλη
1. Κανέλλος Φώτιος, μέλος ΔΕΠ
2. Μανδαλάκη Μαρία, μέλος ΔΕΠ
3. Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ, μέλος ΕΔΙΠ

Λαμβάνοντας υπόψη παρ. 2.ε του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση
στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 6ο: Έγκριση Αιτημάτων προμήθειας Η/Υ και περιφερειακών για το Διαγωνισμό έτους 2020 κατ’
εφαρμογή της από 510ης /16-10-2019 απόφασης της Συγκλήτου
Ενημερώθηκε το Πρυτανικό Συμβούλιο για όλα τα υποβληθέντα αιτήματα για προμήθεια ειδών Η/Υ και
περιφερειακών ‘εκτός λίστας’ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 510η/16.10.2019 Απόφαση Συγκλήτου
και για την ανάγκη διαχωρισμού του διαγωνισμού σε τμήματα, με ποιοτικα κριτήρια.
Για ένα συγκεκριμένο τμήμα, αποφασίσθηκε η διαδικασία της προμήθειας να γίνει με απευθείας ανάθεση,
κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών, διότι είναι είδη που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των Η/Υ
και περιφερειακών και είναι εντός προϋπολογισμού για προμήθεια με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Θέμα 7ο: Αίτημα χρηματοδότησης ύψους 1.700 ευρώ από τη Θεατρική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης
για κάλυψη αναγκών θεατρικής παράστασης
Εξετάστηκε το με αρ. πρωτ. 5752/31.08.2020 αίτημα της κας Νίκης Μπαρμούνη, εκ μέρους της Θεατρικής
Ομάδας του Π.Κ., για επιχορήγηση της Θεατρικής Ομάδας με ποσό ύψους 1.700 ευρώ, για τις ανάγκες
πραγματοποίησης της παράστασης με τίτλο «Το παιχνίδι της Σφαγής», το οποίο προγραμματίστηκε να
ανέβει κατά το διάστημα από 05.10.2020 έως 15.10.2020 εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 1.200 ευρώ, για την εξυπηρέτηση αναγκών της Θεατρικής Ομάδας για την
παράστασή της, με την τήρηση της απαιτούμενης διαδικασίας προμήθειας κατόπιν συνεννόησης με το
Τμήμα Προμηθειών.
Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 8ο: Αίτημα του Καθ. Νικ. Καλογεράκη για την επισκευή εργαστηριακού Βιοαντιδραστήρα
Εξετάστηκε το με αρ. πρωτ. 205/11.09.2020 επείγον αίτημα του Καθ. Ν. Καλογεράκη για την επισκευή
εργαστηριακού Βιοαντιδραστήρα.
Αφού ελήφθησαν υπόψη α) οι ανάγκες της Σχολής για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και για
την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και β) το γεγονός ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο από τη συγκεκριμένη
δράση του Π.Δ.Ε. (Επισκευή επιστημονικών οργάνων) επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης, ομόφωνα
αποφασίστηκε να γίνει δεκτό το αίτημα της επισκευής και να εγκριθεί η κάλυψη της δαπάνης, συνολικού
ποσού 16.120 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί ως εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Θέμα 9ο: Αίτημα της Καθ. Ελ. Ψυλλάκη για την επισκευή Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογραφίας
Μάζας
Εξετάστηκε το με αρ. πρωτ. 281/16.09.2020 αίτημα της Καθ. Ελ. Ψυλλάκη για την επισκευή Υγρής
Χρωματογραφίας- Φασματογραφίας Μάζας.
Αφού ελήφθησαν υπόψη α) οι ανάγκες του Εργαστηρίου και β) το γεγονός ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο από
τη συγκεκριμένη δράση του Π.Δ.Ε. (Επισκευή επιστημονικών οργάνων) επαρκεί για την κάλυψη της
δαπάνης, ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτό το αίτημα της επισκευής και να εγκριθεί η κάλυψη της
δαπάνης, συνολικού ποσού 8.625,44 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί ως εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος έργων Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2020
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος έργων του Π.Δ.Ε. έτους 2020, η οποία
αφορά στα εξής:




Στην ενσωμάτωση στο ενταγμένο έργο του Εθνικού σκέλους: «Εμπλουτισμός του εργαστηριακού
επιστημονικού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης» με ενάριθμο 2019ΣΕ04600038 της προμήθειας
ενός αέριου χρωματογράφου- φασματογράφου μάζας (GC-MS) εξοπλισμένου με αυτόματο ρομποτικό
εισαγωγέα.
Στην υλοποίηση των έργων:
o «Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη»,
προϋπολογισμού: 110.000 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Διαμορφώσεις- ΚατασκευέςΣυντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους» με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της
ΣΑΕΠ 002 της Περιφέρειας Κρήτης

o

«Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πολυτεχνείου
Κρήτης», ΣΑΕ: 046- ενάριθμος: 2020ΣΕ04600098 προϋπολογισμού: 30.790 €

Η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος έργων ΠΔΕ έτους 2020, θα υποβληθεί για τελική έγκριση στη
Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Θέμα 11ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
Έγινε ενημέρωση για το διαγωνισμό καθαριότητας, για τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές και για τη
σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την προσφυγή στη διαδικασία της Ανταγωνιστικής Διαπραγμάτευσης,
με τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

