
 
 

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

 
 

46η/19.11.2020  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  

 
Επίσης, συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. 
Αχιλλέως για την παρουσίαση του 2ου θέματος, η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών κα Δ. Παντελάκη για την παρουσίαση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας και η κα Ά. 
Καρδαμάκη για την παρουσίαση του 3ου, 4ου και 5ου θέματος. 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Επικύρωση Πρακτικών των υπ’ αρ. 44 κ’ 45 Συνεδριάσεων 

2) Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή 
Μονώσεων κτιρίου Στρατώνων» 

3) Αίτημα του Απ. Γιαννή για επισκευή συστήματος φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης της Shimadzu 

4) Αίτημα του Απ. Γιαννή για επισκευή συστήματος μαχαιρόμυλου Fritsch Pulverisette 19 

5) 11η Τροποποίηση του Συνολικού Προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (6η Τροποποίηση του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων) οικονομικού έτους 2020 

6) 12η Τροποποίηση του Συνολικού Προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (6η Τροποποίηση του Τακτικού 
Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2020 

7) Διαδικασία σύνταξης πρότυπων προδιαγραφών για προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών  

8) Έγκριση εισαγωγής στη Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.  Αλλογενών-Αλλοδαπών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

9) Έγκριση εισαγωγής στη Σχολή Μ.Π.Δ. Αλλογενών- Αλλοδαπών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

10) Έγκριση εισαγωγής στη Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. Αλλογενών- Αλλοδαπών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

11) Έγκριση εισαγωγής στη Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ. Αλλογενών- Αλλοδαπών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

12) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών των υπ’ αριθμ. 44 κ’ 45 Συνεδριάσεων  

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά των υπ’ αριθμ. 44 κ’ 45 Συνεδριάσεων. 
 
 

Θέμα 2ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο 
«Επισκευή Μονώσεων κτιρίου Στρατώνων» 

Ομόφωνα αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση της επιτροπής ως εξής: 



  
   

 

 
 

 

1 Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος Δ.Ε.Π. Πρόεδρος 

2 Κωνσταντίνος Πατεράκης, Πολιτικός Μηχανικός Μέλος 

3 Θεόδωρος Τσιναράκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Μέλος 

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 3ο: Αίτημα του Απ. Γιαννή για επισκευή συστήματος φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης της 
Shimadzu 

Κατατέθηκε αίτημα για την επισκευή του συστήματος φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης της 
Shimadzu, συνολικής δαπάνης  612,60 ευρώ.  

Εγκρίθηκε η επισκευή του οργάνου από τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και συγκεκριμένα του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 
2014ΣΕ54600010)» - KAΕ: 9322Θ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 
 
 

Θέμα 4ο: Αίτημα του Απ. Γιαννή για επισκευή συστήματος μαχαιρόμυλου Fritsch Pulverisette 19 

Κατατέθηκε αίτημα για την επισκευή του συστήματος μαχαιρόμυλου Fritsch Pulverisette 19, συνολικής 
δαπάνης  1.227,60 ευρώ.  

Εγκρίθηκε η επισκευή του οργάνου από τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και συγκεκριμένα του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 
2014ΣΕ54600010)» - KAΕ: 9322Θ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 
 
 

Θέμα 5ο: 11η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (6η Τροποποίηση 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων)  οικονομικού έτους 2020 

Ομόφωνα δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Σώματος για την  6η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (11η του συνολικού προϋπολογισμού) η οποία αφορά στη μείωση 
πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων με ισόποση μείωση των χρεώσεων στο σκέλος των εξόδων του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με βάση την 152467/Β9/Φ.2/771/09-11-2020 απόφαση 
ανακατανομής πιστώσεων ΠΔΕ 2020 (ΑΔΑ: ΨΛΡΜ46ΜΤΛΗ-0ΗΨ).  

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 6ο: 12η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (6η Τροποποίηση 
του Τακτικού Προϋπολογισμού)  οικονομικού έτους 2020 

Ομόφωνα δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Σώματος για την  6η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 (12η του συνολικού προϋπολογισμού) η οποία αφορά σε τροποποίηση στο σκέλος 
των Εσόδων αλλά και ανακατανομή στο σκέλος των Εξόδων. 

Στο σκέλος των Εσόδων: 

1. Σε συνέχεια της ενημέρωσης της Συγκλήτου 540/5-11-2020 για την εφάπαξ καταβολή των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων αποδοχών του καταργηθέντος ειδικού μηνιαίου βοηθήματος του άρθρου 71 του ν. 
5343/1932 από τον συνταξιούχο Καθηγητή κ. Βασίλειο Λευθέρη, αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 5520: 
«Επιστροφή Ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται» με το ποσό των 16.050,28€. 



  
   

 

 
 

2. Σύμφωνα με τις  δύο Αποφάσεις Χρηματοδότησης για την Επιχορήγηση Δαπανών Μισθοδοσίας 
Προσωπικού το Πολυτεχνείο Κρήτης έλαβε για το έτος 2021 α) επιχορήγηση ύψους 41.400,00€ με την 
απόφαση με ΑΔΑ: 6ΙΠΩ46ΜΤΛΗ-0ΨΧ  και β) επιχορήγηση ύψους 36.800€ με την απόφαση με  ΑΔΑ: 
9ΗΔΙ46ΜΤΛΗ-ΗΕΠ, οπότε ο τελικός Π/Υ Εσόδων στον ΚΑΕ 0111: «Επιχορηγήσεις για Δαπάνες 
Μισθοδοσίας Προσωπικού» διαμορφώνεται στα 78.200,00€. Το επιπλέον ποσό που εγγράφεται σήμερα 
στον Π/Υ (8.200€) θα αξιοποιηθεί με χρήση ταμειακού υπολοίπου στο επόμενο οικονομικό έτος 2021 
ώστε να προσληφθεί εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση του ΠΔ 407/80 στο εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.  

Στο σκέλος των Εξόδων: 

1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για δαπάνες ΔΕΗ (43.000 €) έξοδα δημοσιότητας (1.000€) και 
δαπάνες τηλεφωνίας (1.000€) αξιοποιήθηκε το ποσό της αύξησης των εσόδων (16.050,28 €) καθώς και 
η εξοικονόμηση πόρων από την κατηγορία δαπάνης για εκπαιδευτικές εκδρομές  (28.949,72 €) 

2. Η αύξηση της επιχορήγησης για εκπαιδευτικό προσωπικό (8.200 €) κατανεμήθηκε στους ΚΑΕ των 
αμοιβών εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

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 7ο: Διαδικασία σύνταξης πρότυπων προδιαγραφών για προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών  

Αναφορικά με τη διαδικασία της Προμήθειας Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών έγινε 
ενημέρωση για τη διαδικασία σύνταξης από τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής 
Υποδομής ενδεικτικών πρότυπων προδιαγραφών για υπολογιστικά συστήματα και περιφερειακά. 

Η λίστα των ειδών και οι ειδικές τεχνικές/οικονομικές προδιαγραφές θα γνωστοποιούνται αρμοδίως από τη 
Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, προκειμένου   

(α) να διευκολύνονται τα μέλη Δ.Ε.Π. στην επιλογή των προς προμήθεια ειδών και  

(β) να αποφεύγονται (κατά το δυνατόν) οι άγονες διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 
Επισημάνθηκε ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής από τα μέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικού είδους από τη 
λίστα, όμως η ευθύνη της σύνταξης των προδιαγραφών θα είναι αποκλειστικά δική τους. Στην περίπτωση 
δε που το είδος του διαγωνισμού βγει άγονο, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επαναπροκήρυξης, μεταφοράς 
του ποσού σε άλλη προμήθεια ή χρήσης του σε μεταγενέστερο οικονομικό έτος. 
 
 

Θέμα 8ο: Έγκριση εισαγωγής στη Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.  Αλλογενών-Αλλοδαπών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 

Εγκρίθηκε η εγγραφή στη Σχολή Η.Μ.Μ.Υ. εννέα (9) εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας Αλλογενών-
Αλλοδαπών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 5ης/12.10.2020 και 7ης/11.11.2020 Συνέλευσης του Τμήματος. 
 
 

Θέμα 9ο: Έγκριση εισαγωγής στη Σχολή Μ.Π.Δ. Αλλογενών- Αλλοδαπών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 

Εγκρίθηκε η εγγραφή στη Σχολή Μ.Π.Δ. τριών (3) εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας Αλλογενών-
Αλλοδαπών, σύμφωνα με την απόφαση της 4ης/13.11.2020 Συνέλευσης του Τμήματος. 
 
 

Θέμα 10ο: Έγκριση εισαγωγής στη Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. Αλλογενών- Αλλοδαπών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 

Εγκρίθηκε η εγγραφή στη Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ. επτά (7) εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας Αλλογενών-
Αλλοδαπών, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/4.11.2020 Συνέλευσης του Τμήματος. 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%A0%CE%A946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-0%CE%A8%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%97%CE%94%CE%9946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%97%CE%95%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%97%CE%94%CE%9946%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%97%CE%95%CE%A0


  
   

 

 
 

Θέμα 11ο: Έγκριση εισαγωγής στη Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ. Αλλογενών- Αλλοδαπών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 

Εγκρίθηκε η εγγραφή στη Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ. έξι (6) εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας Αλλογενών-
Αλλοδαπών, σύμφωνα με την απόφαση της 5ης/12.10.2020 και 7ης/11.11.2020 Συνέλευσης του Τμήματος. 
 
 

Θέμα 12ο:  Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις 

Αίτημα του Νικ. Ξεκουκουλωτάκη για επισκευή οργάνου μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα 

Την ίδια μέρα της Συνεδρίασης κατατέθηκε αίτημα για την επισκευή του οργάνου μέτρησης ολικού 
οργανικού άνθρακα, συνολικής δαπάνης  3.551,36 ευρώ.  

Εγκρίθηκε η επισκευή του οργάνου από τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και συγκεκριμένα του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 
2014ΣΕ54600010)» - KAΕ: 9322Θ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

H απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


