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54η/25.05.2021  Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη 
 

 
Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Πρύτανης,  

Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης Αντιπρύτανης  

Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης Αντιπρύτανης 

Ελένη Κοκονά,  Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού 

Γραμματέας: Δήμητρα  Χαβρέ  

 
 
Επίσης, έχουν συνδεθεί με τηλεδιάσκεψη η κα Ά. Καρδαμάκη για την παρουσίαση του 2ου, 3ου, 4ου κ’ 7ου  
θέματος και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής κ. Ι. 
Ατζαράκης, για την παρουσίαση θέματος που εντάσσεται στις Ανακοινώσεις. 
 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο:  Επικύρωση Πρακτικών της 53ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της 53ης Συνεδρίασης. 
 

Θέμα 2ο :  5η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2021 

Εγκρίθηκε η εισήγηση της Ο.Υ. για την 5η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους 
2021, η οποία αφορά στην αύξηση πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων με ισόποση αύξηση των χρεώσεων 
στο σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και κρίνεται απαραίτητη για τη 
διαμόρφωση του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος στο ύψος των εγκεκριμένων 
ετήσιων πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2021 των ενταγμένων έργων μας στις: 

o ΣΑΕ: 546 (ΨΓΑΣ46ΜΤΛΡ-ΛΔΑ).  
o ΣΑΕ: 046 (6Π7Ζ46ΜΤΛΡ-ΠΣΞ) 
o ΣΑΕ: 0462 (6ΞΙΙ46ΜΤΛΡ-8ΥΒ) 

 
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 3ο : Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
Πολυτεχνείου κρήτης έτους 2021 

Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση για την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος έργων του ΠΔΕ 2021,  η 
οποία αφορά συγκεκριμένα τα εξής: 



  
   

 

 
 

 Την ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) Πολυτεχνείου 
Κρήτης έτους 2021 του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  (ΠΚ 
2014ΣΕ54600009 & 2014ΣΕ54600010) με νέο προϋπολογισμό 448.500 € και επέκταση του φυσικού 
αντικειμένου για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σε προμήθεια εξοπλισμού έτους 2021.  

 Τη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) 
Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2021, ως κατωτέρω. 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Κατανομή προϋπολογισμού ενταγμένων έργων ανά πλαίσιο χρηματοδότησης 

Πλαίσιο χρηματοδότησης 
 

Πλήθος 
ενταγμένων 

έργων 

Νέος Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

έργων σε € 

Πιστώσεις έτους 
2021 σε € 

Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε – ΣΑΕ 546 
επαναλαμβανόμενες δράσεις   

8 6.008.133,77 

2.283.981,80 
Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε – ΣΑΕ 046 6 4.749.811,98 

Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε- ΣΑΜ 046 1 185.380,00 

ΕΤΕΠ - Hellenic Universities I-  ΣΑΕ 0462 2 6.576.865,34 908.551,19 

ΕΣΠΑ 2014-2020- Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 1 1.657.821,08 850.939,24 

ΕΣΠΑ 2014-2020- Ε.Π ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

1 3.214.138,34 198.319,91 

Περιφέρεια Κρήτης (με εκκαθάριση από 
το Περιφερειακό Ταμείο Κρήτης)  

1 110.000,00 110.000,00 

Σύνολο 22.502.150,51 4.351.792,14 

 

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Προτείνεται αύξηση προϋπολογισμού κατά 30 % του ενταγμένου έργου στη ΣΑΕ 046 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600009 & 2014ΣΕ54600010)- Ενάριθμος: 
2020ΣΕ04600043 για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες των Σχολών και των λοιπών οργανωτικών μονάδων με 
βάση τα αιτήματά τους κατά το στάδιο κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους 
2021 κατά την 544/23.12.2020 Συνεδρίαση της Συγκλήτου. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:  

 -  Προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών έτους 2021 με βάση τα αιτήματα των Σχολών και της Διεύθυνσης 
Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Ιδρύματος, όπως εγκρίθηκαν και 
εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Προϋπολογισμός: 97.240 €  

 - Επέκταση χωρητικότητας δικτυακής μονάδας αποθήκευσης τύπου NAS iSCSI Synology -  
Προϋπολογισμός: 6.260 € κατόπιν έρευνας αγοράς και προσδιορισμού των προδιαγραφών από τη 
Διεύθυνση  Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής 

 

Η ανωτέρω τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος έργων του Π.Δ.Ε. έτους 2021 θα υποβληθεί για τελική 
έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 

Θέμα 4ο: Αίτημα του Καθ. Κων/νου Προβιδάκη για την επισκευή της μηχανής MTS 810 για τις ανάγκες του 
εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μηχανικής κ΄Αντοχής Υλικών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

Εγκρίθηκε το αίτημα επισκευής της Μηχανής MTS810 έως του ποσού των 4.960,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ 546 με κωδικό 2020ΣΕ54600033 και τίτλο «Συντήρηση 
Επιστημονικού και Λοιπού Εξοπλισμού Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ 2014ΣΕ54600010)» ΚΑΕ 9322Θ με φορέα 
χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 



  
   

 

 
 

Θέμα 5ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης υλοποίησης έργου, σε εφαρμογή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθ. 
132 του Ν.4763/2020 

Εδόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Σώματος για την υλοποίηση έργου, με προϋπολογισμό 88.429,03€ (ογδόντα 
οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά) και τίτλο «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση 
λειτουργίας υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης» με μέγιστη διάρκεια έως πέντε (5) έτη, το οποίο θα 
υλοποιηθεί με τρία (3) Υποέργα ως ακολούθως: 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 
Τίτλος: «Κατάρτιση Χάρτη Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου & πιλοτική λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου στο Πολυτεχνείο Κρήτης». 
Δαπάνη: Aμοιβές τρίτων 
Ενδεικτικό Κόστος Υποέργου 1:  30.000,00€, το οποίο αναλύεται σε δύο (2) δράδεις. 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 
Τίτλος:  «Ενίσχυση ειδικευμένων εργασιών που αφορούν στην κατοχύρωση ερευνητικών αποτελεσμάτων 
των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ».  
Δαπάνη: Aμοιβές τρίτων 
Ενδεικτικό Κόστος Υποέργου 2:  24.429,03€ 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 
Τίτλος: «Εκπόνηση μελετών αναπτυξιακού χαρακτήρα με την ανάθεσή τους σε εξωτερικό συνεργάτη  και με 
την προμήθεια εξοπλισμού που στοχεύουν στην βελτίωση υποδομών όπου εκπονείται έρευνα και 
εκπαιδευτικές δράσεις». 
Δαπάνη: Aμοιβές τρίτων, αγορά εξοπλισμού 
Ενδεικτικό Κόστος Υποέργου 3:  34.000,00€ 
 
Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου αποφασίστηκε να οριστεί ο Καθηγητής Κων/νος – Αλκέτας Ουγγρίνης, 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. 
 
 
Θέμα 6ο: Προκήρυξη δύο θέσεων που έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμόν 42/30-9-2020 Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 2021  

Με βάση την 42/30-9-2020 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Πολυτεχνείο Κρήτης εγκρίθηκαν 
να προκηρυχθούν οι παρακάτω θέσεις:  

1. Μία θέση ΥΕ Επιμελητών (κωδικός θέσης στο ψηφιακό οργανόγραμμα 2145861258)  

2. Μία θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (κωδικός θέσης στο ψηφιακό οργανόγραμμα 
3811410110)  
 
 

Θέμα 7ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις 

 Άμεση αντικατάσταση διακομιστή φιλοξενίας εικονικών μηχανών λόγω απρόβλεπτης βλάβης 

Εγκρίθηκαν 

α) η ένταξη της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού και των πιστώσεων του εθνικού σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ 546 με κωδικό 2020ΣΕ54600033 
και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 
2014ΣΕ54600010)» - KAE: 9322Θ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως 
έκτακτη βλάβη. Το έργο έχει επαρκές υπόλοιπο προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης. Σύμφωνα με 
το ΠΔ 80/2016 – άρθρο 5: «Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων». 

β) η έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών 



  
   

 

 
 

γ) η έγκριση ανακατανομής πιστώσεων από το έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 300kWp ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600008)- 2020ΣΕ04600042  στο έργο  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600010)»- 
2020ΣΕ54600033 ύψους 13.800 €.  

 

 Ενημέρωση για την αναγκαιότητα μετάβασης των υπηρεσιών E-mail και Αυθεντικοποίησης χρηστών σε 
περιβάλλον Cloud  

Έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί το Ίδρυμα, για να εξασφαλίσει την 
ασφάλεια των συστημάτων του και την επιχειρησιακή συνέχεια των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 
διοικητικών δραστηριοτήτων του, καθώς οι υπηρεσίες που θα φιλοξενηθούν στο Cloud δεν θα επηρεάζονται 
από πιθανές αστοχίες των υποδομών του Ιδρύματος (Servers, Data Center, γραμμές διασύνδεσης με το 
Internet, κλπ), από κυβερνοεπιθέσεις και κακόβουλο λογισμικό.  

 
 

 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


