
 
 

     
   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
    Κτήριο Επιστημών, Β’ πτέρυγα, 3ος όροφος 
    Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά, Κρήτη       

Τηλ: +30- 28210 37761,  Fax: +30- 28210 37843                               
  

79η/06.06.2022  Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  

 

Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθ. Ε. Διαμαντόπουλος Πρύτανης 

Καθηγητής Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Λαγουδάκης Αντιπρύτανης 

Καθηγητής Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης  

Π. Αποστολάκης εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού 

Γραμματέας: Η κα Δ. Χαβρέ  
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση μόνιμης επιτροπής αξιολόγησης 
προσφορών στις απευθείας αναθέσεις έργων, έτους 2022 (άρθρ. 118 του Ν.4412/2016) 

 
Αποφασίσθηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής, βάσει της από 421/24.05.2022 εισήγησης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
Τακτικά μέλη: 
1. Καπετανάκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος 
1. Αθουσάκη Ανδριανή, Πολιτικός Μηχανικός 
2. Βασιλάκου Βαρβάρα, Μηχανολόγος Μηχανικός 
 
Αναπληρωματικά μέλη: 
1.  Τζούγκαρης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός ως μέλος και Αναπληρωτής Προέδρου  
2. Πατεράκης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός,  
3. Κακλής Κωνσταντίνος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός 

Τα αναπληρωματικά μέλη θα καλούνται με την ως άνω σειρά αναπλήρωσης, προς αναπλήρωση 
οποιουδήποτε από τα απόντα ή κωλυόμενα τακτικά 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. 

 
 
2) Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση κοινής επιτροπής για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή παλαιών έργων του αναδόχου ΕΔΕ κ. Τσόντου Μιχαήλ  
 
Αποφασίσθηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής, βάσει της από 423/26.05.2022 εισήγησης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και της πρότασης του Π.Σ. για τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής: 
 

1) Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, Πρόεδρος 

2) Γεώργιος Καπετανάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός και 

3) Κωνσταντίνος Πατεράκης, Πολιτικός Μηχ/κός 



 

 
 

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. 
 
 
3) Εισήγηση συγκρότησης ειδικής επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας του υπ’ 

αριθμ. ΚΗΥ 7788 οχήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης  
 
Αποφασίσθηκε η συγκρότηση της επιτροπής ως εξής, βάσει της από 425/30.05.2022 εισήγησης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και της πρότασης του Π.Σ. για τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής: 
 

1. Χαιρέτης Νεκτάριος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Μ.Π.Δ., Πρόεδρος 
2. Γεώργιος Κουτσουνάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός 
3. Περικλής Αποστολάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης 

 
 
 
4) Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ονοματοδοσία του Κτηρίου Δ2 της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών στη Μνήμη Αλέξανδρου Πετούση 
 
Έγινε δεκτή η υπ’ αριθμ. 425/30.05.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αποφασίσθηκε 
η ονοματοδοσία του κτηρίου Δ2 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε Κτήριο ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ’ 
(‘ALEXANDROS PETOUSIS’ Building) σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς του στο Πολυτεχνείο Κρήτης 
καθώς από τη θέση του πρώτου επιλεγμένου Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών επιλήφθηκε κρίσιμων και 
ιδιαίτερα κομβικών αποφάσεων για την ανέγερση των κτιριακών υποδομών του Ιδρύματος και την 
ανάπτυξη της Πολυτεχνειούπολης.  

Αποφασίστηκε προς τούτο η οργάνωση μίας μικρής τελετής, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί σε 
συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διοίκηση του Ιδρύματος. 

 
 
5) Εξέταση αιτημάτων της Ελευθερίας Καραγιάννη για χορήγηση άδειας  

Εξετάστηκαν αιτήματα της κας Ε. Καραγιάννη για χορήγηση άδειας, και ομόφωνα αποφασίστηκε να της 
χορηγηθεί άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 59 του Ν.3528/2007, για 
το διάστημα από 27.06.2022 έως 05.08.2022 προς πραγματοποίηση συναντήσεων επιστημονικού 
χαρακτήρα στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίνης, στο Βέλγιο. 

 
 
6) Αίτημα της Μαρίας Βογιατζάκη για χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Εσωτερικού 

Κανονισμού του Π.Κ.  
 
Ομόφωνα έγινε δεκτό το αίτημα της κας Μ. Βογιατζάκη και αποφασίστηκε να της χορηγηθεί πρόσθετη άδεια 
με αποδοχές, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Κ. για το διάστημα από 
19.05.2022 έως και 16.06.2022, συνολικής διάρκειας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. 
 
 
 
7) Αίτημα χρηματοδότησης της ομάδας Formula Students του Πολυτεχνείου Κρήτης (FS-TUC) 

Εξετάστηκε το υπ’ αριθμ. 3913/01.06.2022 αίτημα του Καθηγητή της Σχολής Μ.Π.Δ. Ιωάννη Νικολού και 
Υπεύθυνου της Ομάδας Formula Students του Πολυτεχνείου Κρήτης (FS-TUC) για τη διάθεση δαπάνης 
τουλάχιστον 7.000 ευρώ είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισμό είτε από τον ΕΛΚΕ για τη χρηματοδότηση 
άμεσων αναγκών (αγοράς εξοπλισμού και υποσυστημάτων του υπό ανάπτυξη αγωνιστικού οχήματος) της 
νεοσύστατης ομάδας FS-TUC.  
 



 

 
 

Αποφασίστηκε η χρηματοδότηση της νεοσύστατης ομάδας Formula Students του Πολυτεχνείου Κρήτης (FS-
TUC) με το ποσό των 3.000 ευρώ από το πρόγραμμα του ΕΛΚΕ με κωδικό 81878 και τίτλο «Προβολή και 
διάχυση Εκπαιδευτικών - Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης» με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον Καθηγητή Μ. Λαγουδάκη.  
 
Έγινε σύσταση όπως τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην Ομάδα (κ.κ. Ι. Νικολός, Φ. Κανέλλος και Α. Γκότσης) 
διεκδικήσουν χρηματοδότηση, μέσω της Σχολής τους, από τα κάτωθι προγράμματα στον ΕΛΚΕ, για την 
κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων με την ερευνητική δραστηριότητά τους.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

Ε.Υ. 

Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης (δαπάνες για publications fees, conference fees, μελέτες πεδίου και 
δαπάνες ενίσχυσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, 
ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και των φοιτητών των Σχολών κατόπιν απόφασης ΓΣ)  ΜΠΔ   

 
82238 

 
Γρηγορούδης 

Ευάγγελος 

Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης (δαπάνες για publications fees, conference fees, μελέτες πεδίου και 
δαπάνες ενίσχυσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, 
ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και των φοιτητών των Σχολών κατόπιν απόφασης ΓΣ)  ΗΜΜΥ   

 
82237 

 
Καρυστινός 

Γεώργιος 

Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης (δαπάνες για publications fees, conference fees, μελέτες πεδίου και 
δαπάνες ενίσχυσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, 
ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και των φοιτητών των Σχολών κατόπιν απόφασης ΓΣ)  ΜΗΧΟΠ   

 
82235 

 
Γαλετάκης  

Μιχαήλ 

 
Η παρούσα απόφαση, θα τεθεί υπόψη της Συγκλήτου για τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του Σώματος. 
 
 
 
8) Αίτημα χρηματοδότησης της Θεατρικής Ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης  

Εξετάστηκε το υπ’ αριθμ. 3914/01.06.2022 αίτημα της Θεατρικής Ομάδας του Π.Κ. για χρηματοδότησή της  
για την κάλυψη των συνολικών εξόδων για τη διεκπεραίωση της φετινής θεατρικής παράστασης με τίτλο 
«Θηλιά» του Γιώργου Σκούρτη. 
 

Αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε δαπάνη ύψους έως του ποσού των 800,00 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών 
για τις ανάγκες της Θεατρικής Ομάδας για την φετινή της παράσταση. 

 

Τα αιτήματα προμήθειας αποφασίσθηκε να διεκπεραιώνονται δια της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, 
σε συνεργασία με την Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, κα Δήμητρα Αθενάκη, (τηλ. 28210-37271) 
καθώς πριν από οποιαδήποτε δαπάνη πρέπει να προηγείται η ανάλογη ανάληψη υποχρέωσης. 
Αποφασίστηκε επίσης όλη η διαδικασία της προμήθειας να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 
15.07.2022. 

 
9) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις. 
 
 
 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα 

 


