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57η/07.07.2021  έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη 
 

 
Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης Αντιπρύτανης 

Ελένη Κοκονά,  Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού 

Απόντες: Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Πρύτανης,  

Καθηγητής Μιχαήλ  Ζερβάκης Αντιπρύτανης  

Γραμματέας: Η κα Δήμητρα  Χαβρέ  

 
Επίσης, έχει συνδεθεί με τηλεδιάσκεψη ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. 
Αχιλλέως για την παρουσίαση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
 
 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 56ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της 56ης Συνεδρίασης 

 

 
Θέμα 2ο :  9η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2021 

Δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Σώματος βάσει της εισήγησης της Ο.Υ. για την 9η Τροποποίηση του 
Προϋπολογισμού έτους 2021, η οποία αφορά σε ανακατανομή στο σκέλος των Εξόδων (εσωτερική): 

 
1. Μεταφορά επιπλέον ποσού 20.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 7112.α (Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και 

μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων) προκειμένου να καλυφθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οι 
άμεσες  ετήσιες ανάγκες προμήθειας αυτόνομων συστημάτων κλιματιστικών όπως έχουν καταγραφεί από 
την Τεχνική Υπηρεσία. Το αιτούμενο ποσό θα μεταφερθεί από το υπόλοιπο του ΚΑΕ 0543.α, όπου αρχικά 
είχε διατεθεί για Εκπαιδευτικές Εκδρομές που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω COVID, καθώς και από τον ΚΑΕ 
0429.α που αφορά στη φύλαξη του Ιδρύματος, με ανάκληση του ποσού της διαφοράς που προέκυψε από 
1/1/2021 έως 8/7/2021 λόγω της μη ευόδωσης του Διεθνούς Διαγωνισμού 593/6-10-2020 και της τρέχουσας 
σύμβασης 3394/7-5-2021 για τη φύλαξη.  

2. Επίσης, από τον ίδιο ΚΑΕ 0429.α μεταφέρεται ποσό 600,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0899.α «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» για 
τακτοποίησης της δαπάνης παροχής λογιστικών υπηρεσιών, καθώς και 50,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0261.α 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» λόγω αλλαγής κλιμακίου και αναπροσαρμογής του αντιτίμου 
υπερωριακής απασχόλησης. 

3. Ανακατανομή μεταξύ των Κωδικών Εξόδων προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των Σχολών και της Δ/νσης 
Δικτύων.  

4. Τέλος, μεταφέρεται αδιάθετο υπόλοιπο που έμεινε λόγω των συνθηκών της πανδημίας (COVID) στον ΚΑΕ 
0828.α «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κ' ΦΟΙΤΗΤΩΝ» από τη σύμβαση με το ΚΤΕΛ, προκειμένου να καλυφθεί η 
δαπάνη ύψους 33.000 ευρώ στον ΚΑΕ 7123.α που προκαλεί η αναγκαιότητα μετάβασης των υπηρεσιών E-
mail και Αυθεντικοποίησης χρηστών σε περιβάλλον Cloud, που συζητήθηκε στην 54η/25-5-2021 Συνεδρίαση 
του Πρυτανικού Συμβουλίου  



  
   

 

 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2.γ του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 όπου 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: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών καθαριότητας που ορίστηκε 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 525/7.5.2020 Απόφαση της Συγκλήτου 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι που υπηρετούν στις Διευθύνσεις/ Τμήματα 
Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών δεν δύναται να μετέχουν σε επιτροπές προμηθειών ή να 
ορίζονται διαχειριστές πάγιας προκαταβολής ή υπόλογοι ΧΕΠ», ζητήθηκε η αντικατάσταση του 
αναπληρωματικού μέλους κου Αντωνίου Βιριράκη, Προϊσταμένου του Τμήματος Περιουσίας της Διεύθυνσης 
Οικ. Υπηρεσιών. 

 
Επομένως, η επιτροπή παραλαβής της υπ’ αριθμ. 1546/1.12.2020 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας στους χώρους του Π.Κ., ανασυγκροτήθηκε ως κάτωθι:  
  

Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη  

1  Δούμπος Μιχαήλ, μέλος Δ.Ε.Π.  1 Μανουσάκης Αντώνης, μέλος Δ.Ε.Π.  

2  Κουτσογιαννάκη Ειρήνη, μέλος Ε.ΔΙ.Π.  2 Κρασαδάκη Ευαγγελία, μέλος Ε.ΔΙ.Π.  

3  Αποστολάκης Περικλής, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.  3 Παπαδάκη Μαριάνθη, μόνιμη υπάλληλος 

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 4ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις 

Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παραλαβής (διαπίστωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών) του 
προς προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, 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 και ορισμός επόπτη  

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των επιτροπών ως κάτωθι: 
 
(α) Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

 Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

1 Κοντογιάννης Θωμάς, μέλος ΔΕΠ 1 Μπλέτσας Άγγελος, μέλος ΔΕΠ 

2 Πετράκης Μίνως, μέλος ΔΕΠ 2 Βουλγαράκης Απόστολος, μέλος ΔΕΠ 

3 Σεϊμένης Ευστράτιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ 3 Μάλμου Ιωσηφίνα, μόνιμη υπάλληλος 

4 Κουτσουνάκης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΟΧ 4 Τζούγκαρης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

5 Πετράκης Ευάγγελος, μέλος ΕΔΙΠ 5 Σαρίκα Ροίκα- Ευαγγελία, μέλος ΕΔΙΠ 

6 Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)  
Τρακάκη Σοφία, υπάλληλος ΙΔΑΧ  

6 Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) 
Τσιτωνάκη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

 
(β) Επιτροπή παραλαβής (διαπίστωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών): 

 Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

1 Δελής Ανάργυρος, μέλος ΔΕΠ 1 Γκίκας Πέτρος, μέλος ΔΕΠ 

2 Πετράκη Ελευθερία, υπάλληλος ΙΔΑΧ 2 Νταουντάκη Μαρία, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

3 Σπανουδάκης Νικόλαος (του Ιωάννη), 
μέλος ΕΔΙΠ 

3 Χαιρέτης Νεκτάριος, μέλος ΕΔΙΠ 

 



  
   

 

 
 

(γ) Επόπτης για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης για τη Φύλαξη των χώρων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, προτάθηκε να οριστεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

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. 
 

 

Υπηρεσίες Φύλαξης 

Στην 3η /10.06.2021 Γ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης είχε αποφασισθεί όπως η Εταιρεία Αξιοποίησης καλύψει 
δαπάνη συνολικού ποσού 18.000 ευρώ για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των 
κτηρίων Κ1 και Κ2.   

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό δύναται τελικά να καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, από 
αδιάθετα υλόποιπα που προέκυψαν σε άλλους ΚΑΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
για την 9η τροποποίηση του προϋπολογισμού του ιδρύματος έτους 2021, ενημερώθηκε το Σώμα ότι η 
Εταιρεία Αξιοποίησης  θα κληθεί  να καλύψει άλλη σημαντική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, λόγω της μη ευόδωσης του προκηρυχθέντος ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού. 
 
 
 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα

 


