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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών της υπ’ αριθμ. 69ης Συνεδρίασης
Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 69ης Συνεδρίασης.
Θέμα 2ο: Αίτημα της Ελευθερίας Καραγιάννη για μεταφορα κανονικής άδειας έτους 2021 στο έτος 2022
Απορρίφθηκε λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της υπ’ αριθμ. 546/29.01.2021 Συγκλήτου περί της μη
μεταφοράς αδειών προηγούμενων ετών στο επόμενο έτος.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 208 «Παραλαβή υλικών» και 219 «Παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σύμφωνα με
τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9.3.2021)
Ενημερώθηκε το Σώμα για τις αλλαγές που φέρνει ο Νόμος 4782/2021 στο Νόμο 4412/2016, όσον αφορά
στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, με αξία ίση ή μικρότερη του ποσού των 30.000 € άνευ ΦΠΑ,
δηλαδή οι απευθείας αναθέσεις.
Για τις διαδικασίες αυτές προβλέπεται πλέον η δυνατότητα να μην συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής (για τις προμήθειες) και επιτροπή παραλαβής (για τις υπηρεσίες) και η παραλαβή να γίνεται
με σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα
αγαθά ή της υπηρεσίας που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση ανάθεσης.
Ορίστηκε η κα Αγγελοπούλου Παναγιώτα υπεύθυνη για την παραλαβή (προμηθειών /υπηρεσιών απευθείας
αναθέσεων) για την Οικονομική Υπηρεσία, το Τμήμα Λογιστηρίου και το Τμήμα Προμηθειών.
Για τα Εργαστήρια των Σχολών, ως υπεύθυνοι παραλαβής ορίστηκαν οι εκάστοτε Διευθυντές των
Εργαστηρίων ή οι υπεύθυνοι των Ερευνητικών Μονάδων, δηλαδή μέλη ΔΕΠ.

Θέμα 4ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης τεχνολογίας ανοιχτού κώδικα με
ανάδοχο την εταιρεία MICROBASE IKE για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως 31.12.2022
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:

Τακτικά Μέλη
Κοντογιάννης Παναγιώτης, Υπάλληλος ΙΔΑΧ
Πετράκη Ελευθερία, Υπάλληλος ΙΔΑΧ
Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Σιάχαλου Ελευθερία, Υπάλληλος ΙΔΑΧ
Λυραντωνάκη Θεανώ, Μόνιμη Υπάλληλος
Ατζαράκης Ιωάννης, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

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 παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
του Πολυτεχνείου Κρήτης από 1.2.2022 έως 31.10.2022, άλλως για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:
α/α
Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
1
Γκίκας Πέτρος, μέλος ΔΕΠ
Δελής Ανάργυρος, μέλος ΔΕΠ
2
Νταουντάκη Μαρία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Πετράκη Ελευθερία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
3
Χαιρέτης Νεκτάριος, μέλος ΕΔΙΠ
Σπανουδάκης Νικόλαος (του Ιωάννη) μέλος ΕΔΙΠ
Επόπτης της σύμβασης θα είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης. Σε περίπτωση απουσίας του, θα αναπληρώνεται προσωρινά από άλλον υπάλληλο του Τμήματος, ο
οποίος θα ορίζεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2.ε του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 που ορίζει 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 ως εισήγηση στη Σύγκλητο του
Ιδρύματος.
Θέμα 6ο : Ορισμός μόνιμης επιτροπής διενέργειας κλήρωσης ισότιμων και ισοδύναμων προσφορών
απευθείας αναθέσεων για το έτος 2022
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:
Τακτικά Μέλη
Κρασαδάκη Ευαγγελία/ μέλος ΕΔΙΠ
Πρώιμος Μιχαήλ/ υπάλληλος ΙΔΑΧ
Γαυγιωτάκης Νικόλαος/ υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Κρητικάκης Γεώργιος/ μέλος ΕΔΙΠ
Παϊζάκης Παναγιώτης/ υπάλληλος ΙΔΟΧ
Τσιμπινού Δήμητρα/ υπάλληλος ΙΔΑΧ

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 : Ορισμός επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ άνευ Φ.Π.Α.
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:

1
2
3
4

Τακτικά Μέλη
Δοϊτσίδης Ελευθέριος, μέλος ΔΕΠ
Φραγκεδάκη Ερασμία, μόνιμη υπάλληλος
Αποστολάκης Περικλής, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Τρακάκη Σοφία, υπάλληλος ΙΔΑΧ

1
2
3
4

Αναπληρωματικά Μέλη
Χριστόπουλος Διονύσιος, μέλος ΔΕΠ
McKay Anne, μέλος ΕΕΠ
Αγγελοπούλου Παναγιώτα, μόνιμη υπάλληλος
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ

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 8ο: Ορισμός μόνιμης επιτροπής διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή και ανακύκλωση
επικίνδυνων αποβλήτων των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2022
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:
α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Γιώτης Ανδρέας/ μέλος ΔΕΠ
Μαραβελάκη Παγώνα/ μέλος ΔΕΠ
Τυροβολά Κωνσταντίνα/μέλος ΕΔΙΠ

Αναπληρωματικά Μέλη
Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος/ μέλος ΔΕΠ
Παναγιωτοπούλου Παρασκευή/ μέλος ΔΕΠ
Κρητικάκης Γεώργιος/ μέλος ΕΔΙΠ

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 9ο: Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των ειδών της προς σύναψη σύμβασης
για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις
ανάγκες των Σχολών και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 179/14.9.2021
διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009204001)
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:
α/α
Τακτικά Μέλη
1
Κουλουριδακης Σπυρίδων, υπάλληλος ΙΔΑΧ
2
Σαραβελάκη Αδαμαντία, μόνιμη υπάλληλος
3
Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Σταματάκης Αλέξανδρος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Κοντογιάννης Παναγιώτης, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Κονταξάκης Ιωσήφ, μέλος ΕΤΕΠ

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 10ο: Αίτημα επισκευής/συντήρησης του υγρού χρωματογράφου HPLC του εργαστηρίου Βιοχημικής
Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ
Εγκρίθηκαν
(α) η κάλυψη της δαπάνης, συνολικού ποσού 4.237,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% από τις
πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος
Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με κωδικό 2021ΝΑ34600378 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600010)
(2020ΣΕ54600033)», - KAE 9322Θ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
(β) η απευθείας ανάθεση της επισκευής κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφοράς αναρτημένης στο
ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει) προς τον Οικονομικό Φορέα Ν.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΕ, ο
οποίος είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από την εταιρεία SHIMADZU EUROPA GmbH να παρέχει
επισκευή και συντήρηση στα συστήματα Shimadzu.
Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί ως εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Καθώς δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2022, η διαδικασία
ανάθεσης θα μπορέσει να ξεκινήσει μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από το Υπουργείο, το οποίο
αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Θέμα 11ο: Ορισμός επιτροπής ή επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των ειδών των προς
σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού του συμπληρωματικού κτηρίου των Σχολών ΜΠΔ και
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 4171/29.6.2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ:
21PROC008858296
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση μίας επιτροπής ως εξής:
α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Τσιναράκης Θεόδωρος, υπάλληλος ΙΔΟΧ
Παπαευθυμίου Σπυρίδων, μέλος ΔΕΠ
Δουλαβεράκης Χαράλαμπος, μέλος ΕΔΙΠ

Αναπληρωματικά Μέλη
Κοββαντζής Κωνσταντίνος, μόνιμος υπάλληλος
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, μέλος ΔΕΠ
Σολινταδάκη Μαρία, μέλος ΕΤΕΠ

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 12ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις - Αιτήσεις - Προτάσεις.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

