ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κτήριο Επιστημών, Β’ πτέρυγα, 3ος όροφος
Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά, Κρήτη
Τηλ: +30- 28210 37761, Fax: +30- 28210 37843

83η/29.07.2022 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
Παρόντες:
(με τηλεδιάσκεψη)

Γραμματέας:

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

Επίσης, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αχιλλέως για την
παρουσίαση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών κα Δ. Παντελάκη για την παρουσίαση οικονομικού θέματος που εντάχθηκε στις Ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1)

Επικύρωση Πρακτικών της υπ’αριθμ. 82ης Συνεδρίασης

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 82ης Συνεδρίασης.

2) Έγκριση προϋπολογισμού, τευχών και όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»,
προϋπολογισμού € 29.215,13, (πλέον ΦΠΑ 24%) και προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης του άρθρ. 118 του ν.4412/2016
Εγκρίθηκαν
(i) δαπάνη ύψους 29.215,13 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού και των πιστώσεων
του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.) και
συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ
2014ΣΕ54600070, 2014ΣΕ54600009, 2014ΣΕ54600075) (2020ΣΕ54600032)» με ενάριθμο:
2021ΝΑ34600377, KAE: 9322 Ι, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»,
(ii) τα τεύχη και οι όρους δημοπράτησης του έργου
(iii) η ανάθεση του έργου με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του
ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν εργασίες στα κάτωθι κτίρια:
•
•
•

Κτίριο Δ1 «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφορικής»
Αντικατάσταση πόρτας και εργασίες συντήρησης σκάλας εξόδου κινδύνου.
Κτίριο Α1 «Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων»
Αντικατάσταση πόρτας και κατασκευή στεγάστρου
Κτίριο Μ3 «Γραμματεία Τμήματος ΜΗΧΟΠ»
Αντικατάσταση κουφωμάτων στο γραφείο της γραμματείας

•

Κτίριο Κ1 «Αίθουσα συνεδριάσεων»
Αντικατάσταση κουφωμάτων στο γραφείο της γραμματείας

Τέλος, θα αντικατασταθούν φθαρμένες και μη λειτουργικές σίτες, τοποθετούμενες σε σκελετό αλουμινίου,
σε κτίρια των ΧΗΜΗΠΕΡ όπου αυτό κρίνεται ότι απαιτείται. Παράλληλα θα ρυθμιστούν κουφώματα
αλουμινίου τα οποία δε λειτουργούν ορθά με την ταυτόχρονη αντικατάσταση των μηχανισμών λειτουργίας
τους.

3) Έγκριση Πρακτικού Ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας για το υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 7788 όχημα
του Πολυτεχνείου Κρήτης
Εγκρίθηκε το από 21.07.2022 πρακτικό της επιτροπής και αποφασίστηκε να κινηθούν οι διαδικασίας
απόσυρσης του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 7788 οχήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς έχει θέματα που καθιστούν
ασύμφορη τη χρήση του.

4) Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 583/14.02.2022 απόφασης Συγκλήτου για την έγκριση προκήρυξης
νέου 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. Αλλαγή της
διάρκειας της σύμβασης
Επικαιροποιήθηκε η απόφαση της 583/14.02.2022 Συγκλήτου περί έγκριση προκήρυξης νέου 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, με διάρκεια της προ σύναψη σύμβασης οριζόμενη για
δύο (2) έτη.

5) Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για τη διετή ανανέωση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
UNIVERSIS- ΚΑΕ 0895α
Εγκρίθηκε
(α) δαπάνη ύψους 22.320,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 0895 η οποία θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 2022 (3.720,00
€), 2023 (11.160,00 €) και 2024 (7.440,00 €) αντίστοιχα.
(β) η έναρξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την
ανάθεση υπηρεσιών εγκατάστασης, μετάπτωσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
UNIVERSIS για δύο (2) έτη
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) «Έως τη συγκρότηση του
Συμβουλίου Διοίκησης ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην
της περ. κβ της παρ. 1 και της παρ.3 του άρθρου 14, ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ».

6) Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης- KAE
9349Ζ
Εγκρίθηκε
(α) δαπάνη ύψους 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού και των
πιστώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) και συγκεκριμένα του έργου με ενάριθμο: 2021ΝΑ34600140 και

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600009,
2014ΣΕ54600010) (2020ΣΕ04600043)», ΚΑΕ 9349Ζ, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 346 και έχει επαρκές υπόλοιπο για την
υλοποίηση της δαπάνης.
(β) η έναρξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών
σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τα
κτήρια της Φοιτητικής Εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

7) Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την προμήθεια μεταλλικών ράβδων στήριξης κουρτινών σε μπάνια φοιτητικών εστιών
του Πολυτεχνείου Κρήτης- KAE 9322 Ι
Εγκρίθηκε
(α) δαπάνη ύψους 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού και των
πιστώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος
Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600070, 2014ΣΕ54600009, 2014ΣΕ54600075) (2020ΣΕ54600032)» με ενάριθμο:
2021ΝΑ34600377, KAE: 9322 Ι, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 346 και έχει επαρκές υπόλοιπο για την υλοποίηση της δαπάνης.
(β) η έναρξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών
σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια μεταλλικών ράβδων στήριξης
κουρτινών σε μπάνια των φοιτητικών εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

8) Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και μονώσεων των κτηρίων της
Πολυτεχνειούπολης - KAE 1413
Εγκρίθηκε
(α) δαπάνη ύψους 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του
Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2022, ΚΑΕ 1413.
(β) η έναρξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών
σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και
μονώσεων των κτηρίων της Πολυτεχνειούπολης.

9) Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την προμήθεια Κάδων, Καλαθιών και Αξεσουάρ Καθαριότητας για τις ανάγκες του
Ιδρύματος για το 2022- KAE 1381
Εγκρίθηκε
(α) δαπάνη ύψους 5.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του
Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2022, ΚΑΕ 1381.
(β) η έναρξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών
σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και
εξοπλισμού ειδών αξεσουάρ καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος.

10) Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την
προμήθεια υλικών ανελκυστήρων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις εκθέσεις του φορέα πιστοποίησης
TUV AUSTRIA HELLAS - ΚΑΕ 1429

Αναβλήθηκε για επόμενη Συνεδρίαση, καθώς δεν υπεβλήθη σχετική εισήγηση.

11) Έγκριση του από 14.07.2022 πρακτικού της επιτροπής του τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή
διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των φοιτητών από και
προς τους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023- Απόφαση Κατακύρωσης
Εγκρίθηκε
(α) το από 14.07.2022 πρακτικό της Επιτροπής,
(β) η κατακύρωση των υπηρεσιών μεταφοράς των φοιτητών από και προς τους χώρους του Πολυτεχνείου
Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, στην εταιρεία ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.

12) Ματαίωση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν της υπ΄αριθμ. 4367/01.07.2022 ανοιχτής
πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών και εξαρτημάτων για
τη συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού των Τμημάτων
Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής και Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής της Διεύθυνσης
Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης για το τμήμα 3
«Ανταλλακτικά εκτυπωτικών» λόγω μη υποβολής προσφορών. Έγκριση επανάληψης της διαδικασίας
με τους ίδιους όρους, τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό.
Αποφασίστηκε
(i) η ματαίωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν της υπ΄αριθμ 4367/01.07.2022 ανοιχτής
πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για το τμήμα 3 «Ανταλλακτικά
εκτυπωτικών» σύμφωνα με το άρθρο 106 «Ματαίωση διαδικασίας» του Ν. 4412/2016 και
(ii) η επανάληψη της διαδικασίας με τους ίδιους όρους, τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό.

13) Ματαίωση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν της υπ΄αριθμ. 4132/16.06.2022 ανοιχτής
πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επιστημονικών οργάνων για
τα τμήματα 7, 8, 10 και 15. Έγκριση επανάληψης της διαδικασίας με τους ίδιους όρους, τεχνικές
προδιαγραφές και προϋπολογισμό για τα τμήματα 7, 8 και 10.
Αποφασίστηκε
(α) η ματαίωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν της υπ΄αριθμ 4132/16.06.2022 ανοιχτής
πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επιστημονικών οργάνων
για τα τμήματα 7, 8, 10 και 15.
(β) η επανάληψη της διαδικασίας με τους ίδιους όρους, τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό της
υπ΄αριθμ 4132/16.06.2022 πρόσκλησης για τα τμήματα 7 και 10.
(γ) η επανάληψη της διαδικασίας με τους ίδιους όρους, τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό της
υπ΄αριθμ 4132/16.06.2022 πρόσκλησης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς απευθυνόμενη στον
οικονομικό φορέα Βατσολάκης Χαράλαμπος, ΑΦΜ 146343472.

14) Αίτημα του αναδόχου Χ. Βατσολάκη για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών του
τμήματος 6 της υπ΄αριθμ 4047/09.06.2022 σύμβασης για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων-ΚΑΕ
7131»
Εγκρίθηκε το αίτημα και την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών του τμήματος 6 της υπ΄αριθμ.
4047/09.06.2022 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 08.10.2022.

15) Ορισμός Εκκαθαριστή Αποδοχών από την 01.09.2022 λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης του Πρύτανη
Ευάγγελου Διαμαντόπουλου λόγω συνταξιοδότησης
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη
(α) τις διατάξεις του άρθρου 15 «Αρμοδιότητες Πρύτανη» παρ.2 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022)
που ορίζει ότι «2. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ., καθορίζεται η σειρά
αναπλήρωσης του Πρύτανη, από τους Αντιπρυτάνεις, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα
καθήκοντά του, καθορίζεται ο τομέας ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη και μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της
παρ. 1, πλην αυτών της περ. β), σύμφωνα με τον τομέα ευθύνης που ανατίθεται ανά περίπτωση»
(β) τις διατάξεις του άρθρου 15, «Αρμοδιότητες Πρύτανη» παρ. ιβ του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022)
που ορίζει ότι «ιβ) είναι διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι.»
(γ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 448 «Τελικές- Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Β’» του Ν.4957/2022
(ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) που ορίζει ότι «5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και
την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. 1 και της
παρ. 3 του άρθρου 14 ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.»
(δ) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 191 «Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» του Ν.
4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) με τις οποίες προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 5 του Ν.4957/2022
που ορίζει ότι «6. Στην παρ. 5 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του
Κεφαλαίου Β’, μετά από τις λέξεις «της παρ. 3 του άρθρου 14» προστίθεται η φράση «καθώς και όσες
αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης» και η παρ. 5
διαμορφώνεται ως εξής: «5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη
των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. 1 και της παρ. 3 του
άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο
Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.».
(ε) την εισήγηση του Πρύτανη για τον ορισμό του αρμόδιου Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης, Καθηγητή Νικόλαου Καλλίθρακα-Κόντου από την 01η.09.2022 και έως την ανάδειξη των νέων
Πρυτανικών Αρχών, ως εκκαθαριστή αποδοχών του Πολυτεχνείου Κρήτης για τις σταθερές, διαρκείς ή
περιοδικού χαρακτήρα αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
του προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης και ως εκπρόσωπο του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Ε.Α.Π., στον
Ε.Φ.Κ.Α. και στην Α.Α.Δ.Ε.
ομόφωνα συμφώνησε με την παραπάνω πρόταση του Πρύτανη.

16) Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων για την θέση Προϊσταμένου στο Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης
Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) που πολύ πρόσφατα ψηφίστηκε από τη
Βουλή, ο Πρύτανης «μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΕΙ και τοποθετεί το
διοικητικό προσωπικό σε αυτές» [παρ. 1.ιη) του άρθρου 15 «Αρμοδιότητες Πρύτανη»]
ενώ
σύμφωνα με το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/04.08.2017) το Πρυτανικό Συμβούλιο «μεριμνά για την οργάνωση
των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές» [παρ.2. ζ, του
άρθρου 14 «Πρυτανικό Συμβούλιο»].
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα, ομόφωνα αποφασίστηκε να ερωτηθεί η κα Α. Αλιγιζάκη
ποιο όργανο κρίνεται αρμόδιο για την αξιολόγηση και τοποθέτηση ενός εκ των υποψηφίων για την
προκηρυχθείσα θέση.

17) Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του
Πολυτεχνείου Κρήτης και της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και
Τεχνολογικού Πάρκου (ΕΤΕΠ) Κρήτης
Συμφωνήθηκε και αποφασίστηκε επί της αρχής η σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας με το ΙΤΕ, την
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου (ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ)
Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του

Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΙΠ-ΠΚ), το οποίο αποφασίστηκε να σταλεί για τελικό
έλεγχο στη δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας κα Άννα Μπενιουδάκη, προκειμένου
(α) να προστεθεί η ΕΑΔΙΠ-ΠΚ στα συμβαλλόμενα μέρη (να γίνει αναφορά στα συμβαλλόμενα μέρη με την
εξής σειρά: ΙΤΕ, Π.Κ., ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ , ΕΑΔΙΠ-ΠΚ
(β) να αφαιρεθούν οι αναφορές στο κτήριο Παπαδόπετρου και στη Γαλλική Σχολή
(γ) να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες, περί συντονιστών, σε συνεργασία με τον Μιχαήλ
Ζερβάκη, πριν την υπογραφή του.

18) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Πλατανιά, του Οργανισμού
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την υλοποίηση του
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για την αποκατάσταση,
επανάχρηση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων, συνόλων και τόπων στην περιοχή του Ομαλού (τ. Κ.Α.
2020ΕΠ00200049)», που είναι εγγεγραμμένο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ)
Περιφέρειας Κρήτης έτους 2022 με Κ.Α. 2022ΝΠ50200007 της ΝΠ502, συνολικού προϋπολογισμού
125.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Α.Θ. Βαζάκα
Ομόφωνα αποφασίστηκε
(α) η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για την
αποκατάσταση, επανάχρηση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων, συνόλων και τόπων στην περιοχή του
Ομαλού» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο Θεοχάρη Βαζάκα της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(β) ο ορισμός στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των μελών που απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Κλήμης Ασλανίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Δημήτριος Τσακαλάκης, Καθηγητής, Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) «Έως τη συγκρότηση του
Συμβουλίου Διοίκησης ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην
της περ. κβ της παρ. 1 και της παρ.3 του άρθρου 14, ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ».
Στην παρ. ιθ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν. 4957/2022 περιλαμβάνεται «η
έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα».

19) Έγκριση 4ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του
Πολυτεχνείου Κρήτης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου ανάπτυξης πλατφόρμας διαχείρισης
τεχνολογικών κινδύνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ειδικών (Εξωτερικών) Σχεδίων
Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για εγκαταστάσεις SEVESO
στην Περιφέρεια Κρήτης», ως προς το παράρτημα 2 αυτής
Αφού ελήφθη υπόψη η υπ’ αριθμ. 519/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
ομόφωνα εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, ως προς το Παράρτημα 2 αυτής,
με λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης την 31.12.2022, για λόγους αποδοτικότερης εκτέλεσης του έργου
το οποίο χρήζει παράτασης, λόγω των αναγκών για την διαχείριση του φονικού σεισμικού φαινομένου της
27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Αρκαλοχώρι, των ισχυόντων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του COVID-19,
αλλά και της υπό εξέλιξη ανάπτυξης του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS Crete.
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 09.12.2019 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΕΧ37ΛΚ-Ν5Η).
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) «Έως τη συγκρότηση του
Συμβουλίου Διοίκησης ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην
της περ. κβ της παρ. 1 και της παρ.3 του άρθρου 14, ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ».

Στην παρ. ιθ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν. 4957/2022 περιλαμβάνεται «η
έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα».

20) Έγκριση Ιδρυματικού Σχεδίου Δράσης Ισότητας Φύλων (Gender Equality Plan)
Ενημερώθηκε το Σώμα για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στην 599/29.07.2022
Συνεδρίαση της Συγκλήτου, το οποίο θα αναρτηθεί ακολούθως στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στην
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τέλος ενημερώθηκε το Π.Σ. από τον Αντιπρύτανη Μ.
Ζερβάκη ότι θα γίνουν ενέργειες για να μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα και στη συνέχεια θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος και η αγγλική έκδοση αυτού.

21) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκπόνηση
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση δυνατοτήτων συγκρότησης πολιτιστικής διαδρομής
στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων μέσω της προστασίας, ανάδειξης, αποκατάστασης και επανάχρησης
σημαντικών μνημείων του» ως συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας
Κρήτης, του Δήμου Αποκορώνου και του Πολυτεχνείου Κρήτης με επιστημονικά υπεύθυνη την
Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη
Ομόφωνα αποφασίστηκε
(α) η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων συγκρότησης πολιτιστικής
διαδρομής στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων μέσω της προστασίας, ανάδειξης, αποκατάστασης και
επανάχρησης σημαντικών μνημείων του» με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(β) ο ορισμός στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των μελών που απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Δημήτριος Τσακαλάκης, Καθηγητής, Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Στυλιανός Μερτίκας, Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022)
«Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, οι
αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ της παρ. 1 και της παρ.3 του άρθρου 14, ασκούνται από το
Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ».
Στην παρ. ιθ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν. 4957/2022 περιλαμβάνεται «η
έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα».

22) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις - Προτάσεις
❖ Αίτημα Χρηματοδότησης για την καταβολή της δαπάνης των δικαστικών αποφάσεων (Α) 162/2021 του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων (1ο Τμήμα) και (Β) 420/2021 του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων (2ο Τμήμα)
Συμφωνήθηκε η αποστολή προς το ΥΠΑΙΘ αιτήματος χρηματοδότησης, συνολικού ποσού 18.566,01 ευρώ,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4521/2018, αρ. 19 για την πληρωμή δαπάνης σε συμμόρφωση με τις
παραπάνω αναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις 162/2021 και 420/2021.
❖ Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και
ορολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Λαμβάνοντας υπόψη (i) την απόφαση της 599/29.07.2022 Συγκλήτου, (ii) την παρ. 1η του άρθρου 14 του
Ν.4957/2022 και (iii) την παρ. 5 του άρθρου 448 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) σύμφωνα με την οποία ορίζεται
ότι «Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, οι

αρμοδιότητες του άρθρου 14 (πλην της περ. κβ της παρ. 1 και της παρ.3 του άρθρου 14) ασκούνται από το
Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ», ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής
Αποφασίσθηκε η συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων με τα κάτωθι μέλη,
ως εξής:
Πρόεδρος: Αγγελάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ
Μέλη: Βαρουχάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής ΜΗΧΟΠ και Anne McKay μέλος Ε.Ε.Π.
διδάσκουσα αγγλικής γλώσσας

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

