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82η/13.07.2022  έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  

 

Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθηγητής Ε. Διαμαντόπουλος Πρύτανης  

Καθ. Μ. Λαγουδάκης, Αντιπρύτανης 

Καθηγητής Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης 

Καθηγητής Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης  

Π. Αποστολάκης εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού 

Γραμματέας: Η κα Δ. Χαβρέ  

 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1) Επικύρωση Πρακτικών της υπ’αριθμ. 81ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 81ης Συνεδρίασης. 

2)  Αίτημα του Καθ. Γ. Χρηστίδη για τη συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 
σάρωσης H/M (SEM JSM-5400) του οίκου Jeol εφοδιασμένο με σύστημα μικροανάλυσης EDS του 
οίκου Oxford 

Aφού ελήφθησαν υπόψη  

α) οι ανάγκες της Σχολής 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, ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτό το αίτημα της 
επισκευής και να εγκριθεί  

(α) η κάλυψη της δαπάνης, συνολικού ποσού 5.855,28 €, 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 Ν.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε., ο οποίος είναι ο 
αποκλειστικός διανομέας των οίκων Jeol και Oxford στην Ελλάδα, βάσει των βεβαιώσεων που 
συνυποβλήθηκαν. 

 Επίσης επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να οριστεί εκ νέου ένας υπεύθυνος από τη Σχολή ΜΗΧΟΠ για τη 
λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου μετά από την ολοκλήρωση της επισκευής του, λαμβάνοντας 
υπόψη τη συνταξιοδότηση της κας Ε. Ρεπούσκου η οποία είχε οριστεί υπεύθυνη για τη λειτουργία του.   

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

 
3) Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις 

Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.  

 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα 

 


