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

53η/07.04.2021 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη

Παρόντες:
(με τηλεδιάσκεψη)

Γραμματέας:

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

Επίσης έχουν συνδεθεί με τηλεδιάσκεψη η Αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα
Δ.Παντελάκη και η κα Α. Καρδαμάκη για την παρουσίαση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 52ης Συνεδρίασης
Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της 52ης Συνεδρίασης.
Θέμα 2ο: Καθορισμός όρων χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων
Έγινε συζήτηση και καθορίστηκαν οι Υπηρεσίες του ιδρύματος που θα κάνουν χρήση των Ηλεκτρικών
Ποδηλάτων, κατά την πιλοτική χρήση. Αρχικά προτάθηκε να δοθούν για χρήση στο Τμήμα Συντήρησης, στην
Τεχνική Υπηρεσία και στο προσωπικό των αναδόχων για τη φύλαξη (φύλακες) και για τη συντήρηση των
Η/Μ εγκαταστάσεων με χρέωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Έγινε ενημέρωση για το ετήσιο κόστος συμβολαίου συντήρησης με την Προμηθεύτρια Εταιρεία, για την
ανάγκη αναβάθμισης του λογισμικού τους ανά έτος, για την αναγκαιότητα προμήθειας για τέσσερα κράνη
καθώς. Η διαχείριση και συντήρηση των ποδηλάτων θα ανατεθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η
διαχείριση του λογισμικού και του Mobile Application στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και
Υπολογιστικής Υποδομής. Ορίστηκε ως χώρος στάθμευσης και φόρτισης των ποδηλάτων ο στεγασμένος
χώρος κοντά στην Υπηρεσία Ταχυδρομείου του Ιδρύματος, που βρίσκεται ουσιαστικά κάτω από το ΚΕ.Γ.Ε.Π.
Θέμα 3ο : 4η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2021
Εγκρίθηκε η εισήγηση της Ο.Υ. για την 4η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, (2η
τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού) έτους 2021, η οποία αφορά σε ανακατανομή στο σκέλος των
Εξόδων.
Καθώς στην παρ. 2.γ του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «καταρτίζει και
αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του
Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς

έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της» η απόφαση αυτή θα
υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Θέμα 4ο : Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής παραλαβής σύμβασης για τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη συντήρηση των
κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα έτος με
δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα επιπλέον έτος ως δικαίωμα προαίρεσης, συνολικού
προϋπολογισμού 398.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ετήσιος Προϋπολογισμός 199.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφασίστηκε όπως οι επιτροπές απαρτίζονται από τα κάτωθι
μέλη, ως εξής:
(α) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
Τακτικά μέλη
1 Κουϊκόγλου Βασίλειος, μέλος Δ.Ε.Π.
2 Μανουσάκης Αντώνιος, μέλος Δ.Ε.Π.
3 Τσακιρίδου Σοφία, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
4 Καπετανάκης Γεώργιος, μόνιμος
υπάλληλος
5 Τζανάκης Γεώργιος, μόνιμος υπάλληλος
6 Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Πρώϊμος Μιχαήλ

1
2
3
4
5
6

(β) Επιτροπή παραλαβής της σύμβασης
Τακτικά μέλη
1 Τσάρας Ιωάννης-Νίκος, μέλος Δ.Ε.Π.
2 Αποστολάκης Περικλής, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
3 Ανδρονικίδης Νικόλαος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

1
2
3

Αναπληρωματικά μέλη
Τζομπανάκης Αλέξιος, μέλος Δ.Ε.Π.
Μπούχερ Ματτίας, μέλος Δ.Ε.Π.
Φραντζής Ξενοφών, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Κουτσουνάκης Γεώργιος, υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ.
Κοββαντζής Κων/νος, μόνιμος υπάλληλος
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Τσιτωνάκη Παναγιώτα

Αναπληρωματικά μέλη
Δούμπος Μιχαήλ, μέλος Δ.Ε.Π.
Σεϊμένης Ευστράτιος, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
Ψυχής Σπύρος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

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 5ο : Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης η οποία θα υπογραφεί μετά την
ευόδωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Φοιτητικού
Εστιατορίου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με
την υπ΄αριθμ 2962/31.3.2021 διακήρυξη
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η επιτροπή έχει ως εξής:
Επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης
1
2
3

Τακτικά μέλη
Αθενάκη Δήμητρα
Καμαλεδάκη Χριστίνα
Σεϊμένης Ευστράτιος

1
2
3

Αναπληρωματικά μέλη
Τραυλού Ροζαλία
Μηλιάκη Στυλιανή
Μάλμο Ιωσηφίνα

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 6ο : Αίτηση απαλλαγής της Σπυριδάκη Αθηνάς από την επιτροπή διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για
την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης
στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίστηκε η απόρριψη του αιτήματος. Ως εκ τούτου, η συγκρότηση της
Επιτροπής παραμένει ως έχει σύμφωνα με την απόφαση της 547/08.02.2021 Συγκλήτου (ΑΔΑ:
Ω5ΘΜ469Β6Ν-ΖΤ3).
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 7ο: Αίτηση της Καθ. Ε. Ψυλλάκη για προμήθεια αέριου χρωματογράφου – φασματογράφου μάζας
Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί η παραπάνω αιτούμενη προμήθεια στο ήδη
ενταγμένο έργο στο Π.Δ.Ε., ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί το αίτημα της κας Ψυλλάκη στη
Σύγκλητο με την εισήγηση ότι η κα Ψυλλάκη θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχετική αίτηση στην
επόμενη ανοιχτή πρόσκληση που θα δημοσιευτεί κατά το φθινόπωρο του 2021.
Θέμα 8ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις
Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων και Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για τη χορήγηση δύο
(2) υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020
Αποφασίστηκε όπως η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων και Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης
απαρτίζεται από τους κ.κ. Καλλίθρακα-Κόντο Νικόλαο Αντιπρύτανη, Λαγουδάκη Μιχαήλ Αντιπρύτανη και
Παπαδάκη Μαριάνθη, υπάλληλο στο Τμήμα Σπουδών της Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.
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.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

