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77η/10.05.2022 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
Παρόντες:
(με τηλεδιάσκεψη)

Γραμματέας:

Καθ. Ε. Διαμαντόπουλος Πρύτανης
Καθηγητής Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Λαγουδάκης Αντιπρύτανης
Καθηγητής Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης
Π. Αποστολάκης εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού
Η κα Δ. Χαβρέ

Επίσης συμμετείχαν ο κ. Γ. Αχιλλέως για την παρουσίαση θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η
κα Δ. Παντελάκη για την παρουσίαση του 1ου θέματος και η κα Ά. Καρδαμάκη για την παρουσίαση του 7ου
θέματος.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: 6η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονoμικού έτους
2022
Εγκρίθηκε η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 6η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού
του Π.Κ. οικονομικού έτους 2022, η οποία φορά σε ανακατανομή στο σκέλος των εξόδων του Τακτικού Π/Υ
2022 (ως 5η τροποποίηση του Τακτικού π/υ 2022), συνολικού ποσού 56.983,60€.
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 2ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ», αναδόχου εταιρείας Ε. ΚΑΙ Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε.
Αποφασίσθηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:
1. Τσομπανάκης Ιωάννης, μέλος ΔΕΠ, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Μαραγκουδάκη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
3. Τσιναράκης Θεόδωρος, Αρχιτέκτων 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 3ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΝΕΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ)», αναδόχου Ε.Δ.Ε. Παπαδάκη Άννας, Πολιτικού Μηχ/κού
Αποφασίσθηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:

1. Σπανουδάκης Πολυχρόνης, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός, Πρόεδρος
2. Αθουσάκη Ανδριανή, Πολιτικός Μηχανικός
3. Τζούγκαρης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός
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: Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου
επιβατικού αυτοκινήτου στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 6: «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου επιβατικού
αυτοκινήτου» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου
Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» και έχει λάβει
κωδικό MIS 5045955
Αποφασίσθηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:
α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Κουτσουνάκης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΟΧ
Σταυρουλάκης Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Πιπερίδης Σάββας, μέλος ΕΔΙΠ

Αναπληρωματικά Μέλη
Ιψάκης Δημήτριος, μέλος ΔΕΠ
Τζούγκαρης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Χαιρέτης Νεκτάριος, 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 5ο: Ορισμός μόνιμης επιτροπής παρακολούθησης/ παραλαβής υλικών και παραλαβής υπηρεσιών
απευθείας αναθέσεων (αξία ίση ή κατώτερη των 30.000,00 € άνευ ΦΠΑ) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος για το έτος 2022
Αποφασίσθηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:
α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Πατεράκης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Τζούγκαρης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Κακλής Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Καπετανάκης Γεώργιος, μόνιμος υπάλληλος
Κουτσουνάκης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΟΧ
Αθουσάκη Ανδριανή, 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 6ο: Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της/των
προς σύναψη
σύμβασης/συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης για την εύρυθμη λειτουργία των
κτιριακών συγκροτημάτων του Συμπληρωματικού κτιρίου των Σχολών Μηχανικών Παραγωγής &
Διοίκησης και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
589/05.04.2022 Απόφαση Συγκλήτου
Αποφασίσθηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:

α/α
1
2
3

Τακτικά Μέλη
Πατεράκης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Τζούγκαρης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Κακλής Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Καπετανάκης Γεώργιος, μόνιμος υπάλληλος
Κουτσουνάκης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΟΧ
Αθουσάκη Ανδριανή, 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 7ο: Αίτημα της Δ. Βάμβουκα για την επισκευή αντλίας υψηλού κενού φασματογράφου μάζας
Έγινε δεκτό το αίτημα της κας Δ. Βάμβουκα για την επισκευή αντλίας υψηλού κενού φασματογράφου μάζας
που βρίσκεται στο Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων της Σχολής ΜΗΧΟΠ,
συνολικής δαπάνης 4.740,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
(α) εγκρίθηκε η κάλυψη της δαπάνης 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.

Θέμα 8ο: Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου στο Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών
Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και αποφασίστηκε η πλήρωση της θέσης
του Προϊστάμενου στο Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από τον κ. Γεώργιο
Καπετανάκη, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
Επίσης αποφασίστηκε όπως ο κ. Γεώργιος Καπετανάκης αναλάβει καθήκοντα στη νέα θέση από την
16.05.2022, ημέρα Δευτέρα και όπως του χορηγηθεί το επίδομα θέσης ευθύνης από την 16.05.2022.

Θέμα 9ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
Ενημέρωση για τις δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας
Ο Αντιπρύτανης Ν. Καλλίθρακας-Κόντος ενημέρωσε το Σώμα για την πορεία των εξόδων ηλεκτρικής
ενέργειας του Πολυτεχνείου Κρήτης και για την ανάγκη να διερευνηθεί και νομικά η χρέωση των πρόσθετων
αυξήσεων των τελευταίων μηνών στους λογαριασμούς του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

