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81η/06.07.2022  Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  

 

Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθ. Μ. Λαγουδάκης, Αντιπρύτανης 

Καθηγητής Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Καθηγητής Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης  

Π. Αποστολάκης εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού 

Απόντες: Ο κ. Ε. Διαμαντόπουλος Πρύτανης 

Γραμματέας: Η κα Δ. Χαβρέ  
 

Στη Συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 
Μέριμνας  Μ. Λαγουδάκης λαμβάνοντας υπόψη  την υπ’ αριθμ. 1947/4-12-2017 Απόφαση του Πρύτανη Ευάγγελου 
Διαμαντόπουλου  (ΦΕΚ 4472/τ.Β’/19-12-2017) περί του καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης αυτού από τους Αντιπρυτάνεις, στην οποία ορίζεται 
ότι «Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρύτανης αναπληρώνεται από τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Λαγουδάκη...» 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Επικύρωση πρακτικών της υπ’ αριθμ. 76ης , 77ης, 79ης,  και 80ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 76ης , 77ης, 79ης και 80ης Συνεδρίασης. 

 
2) 7η τροποποίηση  του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2022 
 
Εγκρίθηκε η 7η Τροποποίηση  του συνολικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022  η οποία αφορά σε 
ανακατανομή στο σκέλος των εξόδων του Τακτικού Π/Υ 2022 (ως 6η τροποποίηση του Τακτικού π/υ 2022), 
συνολικού ποσού 2.500€, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τροποποίησης που υποβλήθηκαν για 
να καλυφθούν ανάγκες των σχολών και του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. 

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. 
 
 
3) Αίτημα της Ε. Ψυλλάκη για τη συντήρηση/επισκευή συστήματος παραγωγής αζώτου 

Αφού ελήφθησαν υπόψη  

α) οι ανάγκες του Εργαστηρίου  

β) το γεγονός ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο από τη συγκεκριμένη δράση του Π.Δ.Ε. (Επισκευή επιστημονικών 
οργάνων) επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης, ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτό το αίτημα 
της επισκευής και να εγκριθεί  

(α) η κάλυψη της δαπάνης, συνολικού ποσού 5.834,20 €, 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 ΙΤΟ ΕΠΕ, καθώς έχει ήδη 
διενεργηθεί έρευνα αγοράς και επείγει η επισκευή/ συντήρηση του εξοπλισμού με βάση το αίτημα της 
κας Ψυλλάκη.  

Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί ως εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 
 
 
 
4) Αίτημα του Α. Βαζάκα για την επισκευή, με αντικατάσταση της φιάλης, του Laser Cutter του 

Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης 

Αφού ελήφθησαν υπόψη  

α) οι ανάγκες του Εργαστηρίου και  

β) το γεγονός ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο από τη συγκεκριμένη δράση του Π.Δ.Ε. (Επισκευή επιστημονικών 
οργάνων) επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης (το οποίο μετά από την έγκριση του υπ’ αριθμ. 
4076/10.06.2022 αιτήματος της κας Ψυλλάκη διαμορφώνεται σε  8.180,52 € )  

ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτό το αίτημα της επισκευής και να εγκριθεί  

(α) η κάλυψη της δαπάνης, συνολικού ποσού 3.534,00 €, 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 ATLAS DIGITAL Α.Ε., ο 
οποίος είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της εταιρείας Universal Laser Systems για 
αντίστοιχα συστήματα στην Ελλάδα με βάση τη βεβαίωση που συνυποβάλλεται.  

Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί ως εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 
 
 
5) Αίτημα του Καθ. Ε. Διαμαντόπουλου για την επισκευή του φασματογράφου μάζας του συστήματος 

αέριας χρωματογραφίας (GC/MS) του οίκου SHIMADZU 

Αφού ελήφθησαν υπόψη  

α) οι ανάγκες του Εργαστηρίου και  

β) το γεγονός ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο από τη συγκεκριμένη δράση του Π.Δ.Ε. (Επισκευή επιστημονικών 
οργάνων) επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης (το οποίο μετά από την έγκριση του υπ’ αριθμ. 
4076/10.06.2022 αιτήματος της κας Ψυλλάκη και του υπ’ αριθμ. 4112/15.06.2022 αιτήματος του κ. 
Βαζάκα διαμορφώνεται σε 4.646,52 € )  

ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτό το αίτημα της επισκευής και να εγκριθεί  

(α) η κάλυψη της δαπάνης, συνολικού ποσού 910,00 €, 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 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ A.E., ο οποίος 
είναι ο αποκλειστικός διανομέας της εταιρείας SHIMADZU Europa GmbH στην Ελλάδα και είναι 
εξουσιοδοτημένος για την τεχνική υποστήριξη και δικαιούται να παρέχει συντήρηση και επισκευή στα 
συστήματα της εταιρείας SHIMADZU, με βάση τη βεβαίωση που συνυποβλήθηκε.   

Η απόφαση αυτή θα υποβληθεί ως εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 
 

 
6) Αίτημα χρηματοδότησης της Φοιτητικής Ομάδας SPE TUC Student Chapter 

Εξετάστηκε το υπ’ αριθμ. 3845/27.05.2022 αίτημα της Φοιτητικής Ομάδας SPE TUC Student Chapter της 
Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων για την έγκριση δαπάνης ύψους 400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για την προμήθεια 30 καπέλων και 30 t-shirts με εκτυπωμένο το λογότυπο της Φοιτητικής Ομάδας και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον ΚΑΕ 2659 «Λοιπές Χορηγίες για Εκπαιδευτικούς 
Σκοπούς» αποφασίστηκε να γίνει δεκτό το αίτημα της φοιτητικής ομάδας SPE TUC Student Chapter και 
εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια 30 καπέλων και 30 t-
shirts. 

Η προμήθεια θα γίνει με διαδικασία της Αίτησης προμήθειας ειδών/ παροχής υπηρεσιών ήσσονος αξίας του 
Τμήματος Προμηθειών. 

Τα αιτήματα προμήθειας αποφασίστηκε να διεκπεραιώνονται δια της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, 
σε συνεργασία με την Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, κα Δήμητρα Αθενάκη, (τηλ. 28210-37271) (η 
οποία και θα υπογράψει τα σχετικά έγγραφα) και το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών, καθώς πριν από 
οποιαδήποτε δαπάνη πρέπει να προηγείται η ανάλογη ανάληψη υποχρέωσης.  

Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στη Σύγκλητο του Ιδρύματος για τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του 
Σώματος. 

 

7) Έγκριση διαδικασίας για είσπραξη ποσού από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού 
Περιεχομένου (ΕΚΤ) μέσω της Ε.Α.ΔΙ.Π. 

Εγκρίθηκε η διαδικασία είσπραξης ποσού, ύψους 4,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% μέσω της 
ΕΑΔΙΠ, λόγω της μη δυνατότητας έκδοσης φορολογικών παραστατικών (Εσόδων) από την Οικονομική 
Υπηρεσία. Η ΕΑΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης θα εκδώσει το ζητούμενο παραστατικό προς το ΕΚΤ. 

 

8) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις  

❖ Αύξηση του κονδυλίου του ΠΔΕ για επισκευές και συντηρήσεις επιστημονικού εξοπλισμού  

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη  

(α) την ενημέρωση από την κα Ά. Καρδαμάκη για την δυνατότητα αύξησης του κονδυλίου για τις επισκευές 

και συντηρήσεις επιστημονικού εξοπλισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από 25.000 ευρώ 

σε 37.000 ευρώ,  

(β) την πληθώρα των αιτημάτων για επισκευές και συντηρήσεις επιστημονικού εξοπλισμού,  

(γ) το γεγονός ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο για τη δράση αυτή (μετά και από την έγκριση τριών αιτημάτων, 

συνολικού ύψους 10.278,20 ευρώ, στην παρούσα συνεδρίαση) ανέρχεται σε 3.736,52 ευρώ, 

Ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Σύγκλητο την αύξηση του κονδυλίου του Π.Δ.Ε. για τη δράση της 

επισκευής επιστημονικών οργάνων κατά 12.000 ευρώ. Με την αύξηση αυτή, το κονδύλι διαμορφώνεται στο 

ύψος των 37.000 ευρώ. 

 

https://www.tuc.gr/fileadmin/various/entypa/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A01_%CE%AE%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82.docx


 

 
 

❖ Αίτημα χρηματοδότησης του φοιτητικού οργανισμού BEST Chania Πολυτεχνείου Κρήτης 

Εξετάστηκε το από 4424/06.07.2022 αίτημα του φοιτητικού οργανισμού BEST Chania  του Πολυτεχνείου 
Κρήτης στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Καλοκαιρινού Ακαδημαϊκού Σεμιναρίου με τίτλο “ConVert or 
ConServe: The Energy Edition” η θεματολογία του οποίου είναι η μελέτη πάνω στην αξιοποίηση της 
ενέργειας τόσο στο σήμερα όσο και στο αύριο, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Ιψάκη της Σχολής ΜΠΔ, για 
την οικονομική στήριξη της διοργάνωσης, και εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 1.100 ευρώ. 

 

Η προμήθεια θα γίνει με διαδικασία της Αίτησης προμήθειας ειδών/ παροχής υπηρεσιών ήσσονος αξίας του 
Τμήματος Προμηθειών. 

Τα αιτήματα προμήθειας αποφασίστηκε να διεκπεραιώνονται δια της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, 
σε συνεργασία με την Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, κα Δήμητρα Αθενάκη, (τηλ. 28210-37271) (η 
οποία και θα υπογράψει τα σχετικά έγγραφα) και το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών, καθώς πριν από 
οποιαδήποτε δαπάνη πρέπει να προηγείται η ανάλογη ανάληψη υποχρέωσης.  

Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στη Σύγκλητο του Ιδρύματος για τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του 
Σώματος. 

 
 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα 

 

https://www.tuc.gr/fileadmin/various/entypa/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A01_%CE%AE%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82.docx

