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Καθ. Ε. Διαμαντόπουλος Πρύτανης
Καθηγητής Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης
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Καθηγητής Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης
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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών της υπ’ αριθμ. 71ης Συνεδρίασης
Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 71ης Συνεδρίασης.
Θέμα 2ο: 1η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, οικονομικού έτους
2022
Εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η οποία αποτελείται από δύο
μέρη, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1η Τροποποίηση) και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (1η
τροποποίηση).
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 τη Σύγκλητο του Ιδρύματος για τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του σώματος.
Θέμα 3ο: 2η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, οικονομικού έτους
2022
Εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η οποία αποτελείται από δύο
μέρη, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (2η Τροποποίηση) και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (2η
τροποποίηση).
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 τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Θέμα 4ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΟΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ», αναδόχου εταιρείας Ναούμ Σ.Θ.
ΑΤΕ
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης και Σαμαροδιαβάσεων στην Πολυτεχνειούπολη» με τα παρακάτω μέλη:
1

Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος, μέλος ΔΕΠ Σχολής Μ.Π.Δ., Πρόεδρος

2
3

Αθουσάκη Ανδριανή, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
Μαραγκουδάκη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος

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 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 για την
εκμετάλλευση του Φοιτητικού Εστιατορίου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του
Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και με δυνατότητα μονομερούς παράτασης
(δικαίωμα προαίρεσης) για ένα (1) επιπλέον έτος
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής με τα παρακάτω μέλη:
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τακτικά Μέλη
Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, μέλος ΔΕΠ
Πετράκης Ευάγγελος, μέλος ΔΕΠ
Παντελάκη Όλγα, μέλος ΕΔΙΠ
Αράπη Πολυξένη, μέλος ΕΔΙΠ
Παπαδάκη Μαριάνθη, μόνιμη υπάλληλος
Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου κ.
Μιχαήλ Πρώιμος, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Χρηστίδης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ
Γιαννής Απόστολος, μέλος ΔΕΠ
Βλαμάκη Γεωργία, μέλος ΕΔΙΠ
Παπαδόπουλος Αθανάσιος, μέλος ΕΔΙΠ
Παρτσακουλάκη Μαρία, μόνιμη υπάλληλος
Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου κ.
Παναγιώτη Παϊζάκης, υπάλληλος ΙΔΟΧ

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: Ορισμός (α) επιτροπής παρακολούθησης και (β) επιτροπής παραλαβής της προς σύναψη
σύμβασης κατόπιν του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκμετάλλευση του Φοιτητικού
Εστιατορίου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και με δυνατότητα μονομερούς παράτασης (δικαίωμα προαίρεσης) για ένα
(1) επιπλέον έτος
(α) Επιτροπή παρακολούθησης της προς σύναψη σύμβασης
α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Μηλιάκη Στυλιανή, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Μπαραδάκης Ευπρέπιος, μέλος ΕΤΕΠ
Καλλέργη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΟΧ

(β) Επιτροπή παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης
α/α
Τακτικά μέλη
1
Καμαλεδάκη Χριστίνα, μόνιμη υπάλληλος
2
Βακάκης Νικόλαος, μέλος ΕΔΙΠ
3
Θωμάκης Ζαφείριος, υπάλληλος ΙΔΟΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Καμαλεδάκη Χριστίνα, μόνιμη υπάλληλος
Βακάκης Νικόλαος, μέλος ΕΔΙΠ
Θωμάκης Ζαφείριος, υπάλληλος ΙΔΟΧ

Αναπληρωματικά μέλη
Μηλιάκη Στυλιανή, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Μπαραδάκης Ευπρέπιος, μέλος ΕΤΕΠ
Καλλέργη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΟΧ

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση (α) της Επιτροπής παρακολούθησης της προς σύναψη σύμβασης
και (β) της Επιτροπής παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης με τα παραπάνω μέλη.
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 διενέργειας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 32Α του Ν.
4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου για την παροχή
υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης δυνάμει της υπ΄αριθμ 583/14.02.2022
Απόφασης Συγκλήτου
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας της διαπραγμάτευσης με τα παρακάτω
μέλη:
α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Αθενάκη Δήμητρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Βαφείδης Αντώνιος, μέλος ΔΕΠ
Κουκουράκη Ελισάβετ, μέλος ΕΔΙΠ

Αναπληρωματικά Μέλη
Κουτρώνας Δημήτριος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Βλυσίδης Ανέστης, μέλος ΔΕΠ
Χαμηλάκη Ελένη, 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 8ο: Ορισμός (α) επιτροπής παρακολούθησης και (β) επιτροπής παραλαβής της προς σύναψη
σύμβασης κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 32Α του Ν. 4412/2016 για την
ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των
φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης

(α) Επιτροπή παρακολούθησης της προς σύναψη σύμβασης
α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Μηλιάκη Στυλιανή, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Καπετανάκης Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος
Σταυρουλάκης Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ

(β) Επιτροπή παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης
Τακτικά μέλη
1
Καμαλεδάκη Χριστίνα, μόνιμη υπάλληλος
2
Βακάκης Νικόλαος, μέλος ΕΔΙΠ
3
Θωμάκης Ζαφείριος, υπάλληλος ΙΔΟΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Καμαλεδάκη Χριστίνα, μόνιμη υπάλληλος
Ψαράκη Βασιλική, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Γαρεδάκης Ανδρέας, υπάλληλος ΙΔΟΧ

Αναπληρωματικά μέλη
Μηλιάκη Στυλιανή, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Μπαραδάκης Ευπρέπιος, μέλος ΕΤΕΠ
Καλλέργη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΟΧ

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση (α) της Επιτροπής παρακολούθησης της προς σύναψη σύμβασης
και (β) της Επιτροπής παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης με τα παραπάνω μέλη.
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 διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτές
διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πολυτεχνείου
Κρήτης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 583/14.02.2022 Απόφαση Συγκλήτου
α/α
1.
2.
3.
4.
5.

Τακτικά Μέλη
Βάμβουκα Δέσποινα, μέλος ΔΕΠ
Καβελάκη Γεωργία, μέλος ΕΔΙΠ
Παπαδομανωλάκη Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ
Καμαλεδάκης Ελευθέριος, μόνιμος υπάλληλος
Κουντουράκη Μαρία, υπάλληλος ΙΔΟΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Καραγιάννη Άννα, μέλος ΔΕΠ
Κρητικάκη Άννα, μέλος ΕΔΙΠ
Καστανάκη Ελένη, μέλος ΕΔΙΠ
Τραυλού Ροζαλία, μόνιμη υπάλληλος
Κατάκη Σοφία, υπάλληλος ΙΔΟΧ

6.

Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου κ. Μιχαήλ
Πρώιμος, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου κ.
Παϊζάκης Παναγιώτη, υπάλληλος ΙΔΟΧ

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση (α) της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τα παραπάνω
μέλη.
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: Ορισμός (α) επιτροπής παραλαβής και (β) υπηρεσίας ή επιτροπής παρακολούθησης της προς
σύναψη σύμβασης κατόπιν του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες,
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 583/14.02.2022 Απόφαση Συγκλήτου
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση (α) της Επιτροπής παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης με τα
παρακάτω μέλη και (β) ο ορισμός της Τεχνικής Υπηρεσίας ως αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση
της σύμβασης.
(α) επιτροπή παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης
α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Τέσσας Χρήστος, μέλος ΔΕΠ
Σεϊμένης Ευστράτιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Μαλανδράκης Αναστάσιος, μέλος ΕΔΙΠ

Αναπληρωματικά Μέλη
Γκότσης Αλέξανδρος, μέλος ΔΕΠ
Σταυρουλάκης Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Μακρή Παγώνα, μέλος ΕΔΙΠ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 583/14.02.2022 Απόφαση Συγκλήτου επόπτης για την παρακολούθηση της
σύμβασης έχει οριστεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης κ. Περικλής Αποστολάκης.
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 11ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής - Παράδοσης στο πλαίσιο αλλαγής αναδόχων λειτουργίας
του Φοιτητικού Εστιατορίου και καταγραφής του εξοπλισμού του
α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Κακλής Κωνσταντίνος, μόνιμος υπάλληλος
Μπαραδάκης Ευπρέπιος, μέλος ΕΤΕΠ
Μηλιάκη Στυλιανή, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Καπετανάκης Γεώργιος, μόνιμος υπάλληλος
Ανέστης Γεώργιος, μέλος ΕΔΙΠ
Γεωργιακάκη Αργυρώ, μέλος ΕΔΙΠ

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Παράδοσης - Παραλαβής και καταγραφής του
εξοπλισμού του Φοιτητικού Εστιατορίου στο πλαίσιο αλλαγής αναδόχων μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ανάθεσης με τα παραπάνω μέλη.
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: Υποβολή πρότασης για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με
τίτλο «Δόμηση με Πηλό: Τεχνικές κατασκευής και Αειφόρος Σχεδιασμός» με Ε.Υ. την Επικ. Καθηγήτρια
Μαρία Μανδαλάκη της Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ.

Ομόφωνα εγκρίθηκε η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Δόμηση με Πηλό: Τεχνικές
κατασκευής και Αειφόρος Σχεδιασμός» μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκουρη
Καθ. Μαρία Μανδαλάκη, μέλος ΔΕΠ της Σχολής ΑΡΜΗΧ.
Το τέλος συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €) με εκτιμώμενο
αριθμό είκοσι (20) εκπαιδευόμενων.
Θέμα 13ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
Αίτημα επισκευής θερμοζυγού (TGΑ-6)- φασματογράφου μάζας (Quadstar QMS 422) του Εργαστηρίου
Εξευγενισμού και Tεχνολογίας Στερεών Kαυσίμων της Σχολής ΜΗΧΟΠ
Συζητήθηκε το υπ’αριθμ. 2484/24.02.2022 αίτημα της Καθηγήτριας Δ. Βάμβουκα της Σχολής ΜΗΧΟΠ, το
οποίο συνυπογράφεται από τα μέλη ΔΕΠ κ.κ. Κ. Κομνίτσα, Γ. Χρηστίδη, Δ.Πεντάρη και Μ. Γαλετάκη, και από
τον Κοσμήτορα της Σχολής κ. Γ. Γαλετάκη, για την επισκευή του θερμοζυγού (TGΑ-6)- φασματογράφου μάζας
(Quadstar QMS 422) του Εργαστηρίου Εξευγενισμού και Tεχνολογίας Στερεών Kαυσίμων, που υπέστη βλάβη
ως προς τα συστήματα μέτρησης της μάζας των δειγμάτων και εξόδου των απαερίων.
Εγκρίθηκαν:
(α) η κάλυψη της δαπάνης, συνολικού ποσού 829,56 €, 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, το οποίο έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της δαπάνης.
(β) η απευθείας ανάθεση της επισκευής κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφοράς αναρτημένης στο
ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει) προς τον Οικονομικό Φορέα ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ,
ο οποίος είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να αναλάβει την επισκευή καθώς ο νυν αντιπρόσωπος του
οίκου Perkin Elmer, ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ, δεν μπορεί να το υποστηρίξει λόγω παλαιότητας.
Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί ως εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Ορισμός τριμελούς επιτροπής παραλαβής της σύμβασης εγκατάστασης μαγνητικού φίλτρου στο δίκτυο
αντλιών θερμότητας του Συμπληρωματικού Κτηρίου των Σχολών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των Αμφιθεάτρων Γ2 του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ 2200/03.02.2022 πρόσκληση υποβολής προσφορών με ΑΔΑΜ: 22PROC009997657
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Τακτικά μέλη
Kουτσουνάκης Γεώργιος
Τζούγκαρης Γεώργιος
Καπετανάκης Γεώργιος
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Αναπληρωματικά μέλη
Πατεράκης Κωνσταντίνος
Μαραγκουδάκη Αικατερίνη
Αθουσάκη Ανδριανή

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της παραπάνω σύμβασης με τα
παραπάνω μέλη.
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

