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85η/06.09.2022 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  

 

Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθηγητής Μ. Λαγουδάκης Πρύτανης  

Καθηγητής Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης Π. Αποστολάκης 

εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού 

Απόντες: Καθηγητής Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης  

Γραμματέας: Η κα Δ. Χαβρέ  
 
Επίσης, συμμετείχε η κα Ά. Καρδαμάκη για την παρουσίασης του 3ου θέματος. 

  

 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1) Επικύρωση Πρακτικών της υπ’αριθμ. 84ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 84ης Συνεδρίασης. 

 

2) Έγκριση περιεχομένου σύμβασης για την προμήθεια εντύπων εξετάσεων και χαρτιού εκτύπωσης 
διπλωμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
4943/23.08.2022 ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις  

▪ της παρ. 1θ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022 που ορίζει ότι «θ) 
εγκρίνει το περιεχόμενο των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το 
ΑΕΙ»  

▪ της παρ. 6  του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) σύμφωνα με την οποία 
τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν.4957/2022 και διαμορφώνεται ως εξής «5. 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, καθώς και όσες αρμοδιότητες 
προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό 
Συμβούλιο του ΑΕΙ», 

καθώς και την 4963/23.08.2022 ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών και την μετέπειτα αξιολόγηση 
των προσφορών  με το από 05.09.2022 σημείωμα αξιολόγησης 

ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕ καθώς και το περιεχόμενο της προς σύναψη σύμβασης, το σχέδιο της οποίας αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

3ο) 10η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2022 (4η του 
Π.Δ.Ε.) 

Εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση του ΠΔΕ (10η  του συνολικού προϋπολογισμού έτους 2022) η οποία αφορά 
στην αυξομείωση πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων με ισόποση αυξομείωση των χρεώσεων στο σκέλος 
των εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για την προσαρμογή του προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος με βάση την υπ αρίθμ 105259/Β9/Φ2/252/31-08-20222 (ΑΔΑ: 
ΨΝΑΛ46ΜΤΛΗ-Ε37) απόφαση ανακατανομής πιστώσεων της ΣΑ ΝΑ 346 



 

 
 

4ο) Τροποποίηση του άρθρου 8 της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Αποκατάσταση της Γέφυρας του 
Ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά Π.Ε.Χανίων» ως προς τον ορισμό νέου 
εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  

(i) της παρ. 1.η του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022 που ορίζει ότι «η) 
Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, 
παρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του» 

(ii) της παρ. 6  του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) σύμφωνα με την οποία η παρ. 5 
του άρθρου 448 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) διαμορφώνεται ως εξής «5. 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, καθώς και όσες αρμοδιότητες 
προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό 
Συμβούλιο του ΑΕΙ», 

Ομόφωνα αποφασίστηκε ο ορισμός στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

▪ του Πρύτανη Μιχαήλ Λαγουδάκη, Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, ως τακτικό μέλος  

▪ του Γεωργίου Σταυρουλάκη, Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ως 
αναπληρωματικό μέλος. 

 

 
5ο) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκπόνηση του 
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ  ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021» με 
επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αλκέτα Ουγγρίνη  

Ομόφωνα αποφασίστηκε 

(α) η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ερευνητικές εργασίες και διερεύνηση βέλτιστων 
λύσεων αποκατάστασης- ενίσχυσης του Σχολείου Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης μετά το σεισμό του Σεπτεμβρίου 2021 » με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Αλκέτα Ουγγρίνη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

(β) ο ορισμός στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των μελών που απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα: 

 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Μιχαήλ Ζερβάκης, Καθηγητής,  Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης 

Ευάγγελος Γρηγορούδης, Καθηγητής, Σχολή 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 
Πολυτεχνείο Κρήτης 

 

Τέλος επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) 
τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) και διαμορφώνεται ως 
εξής: «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, καθώς και όσες 
αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης 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». 

 

 



 

 
 

 

6ο) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκπόνηση του 
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΕΜΑΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑΣ-ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο 
Αλκέτα Ουγγρίνη  

Ομόφωνα αποφασίστηκε 

(α) η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για την  
εξασφάλιση της δομικής ακεραιότητας και τη συντήρηση της Γέφυρας Δεμάτι στο Δήμο Μινώας 
Πεδιάδας μετά το σεισμό του Σεπτεμβρίου 2021» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή 
Κωνσταντίνο Αλκέτα Ουγγρίνη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

(β) ο ορισμός στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των μελών που απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα: 

 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Μιχαήλ Ζερβάκης, Καθηγητής,  Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης 

Ευάγγελος Γρηγορούδης, Καθηγητής, Σχολή 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, 
Πολυτεχνείο Κρήτης 

 

Τέλος επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) 
τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) και διαμορφώνεται ως 
εξής: «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, καθώς και όσες 
αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης. 

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». 
 

7) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις - Προτάσεις 

Ενημέρωση για ορισμό Υπευθύνου Ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων (ΥΕΥΕ) 

Ενημερώθηκε το Σώμα ότι με την υπ’ αριθμ. 4733/27.07.2022 απόφαση του Πρύτανη Ευάγγελου 
Διαμαντόπουλου, έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων (ΥΕΥΕ) στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης ο κ. Ευπρέπιος Μπαραδάκης, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής 
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. 

Ο κ. Ευπρέπιος Μπαραδάκης έχει καταχωρηθεί στη σχετική πλατφόρμα https://publicenergysavings.gov.gr 
του ΥΠΕΝ ως Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών, κατόπιν εξουσιοδότησης και ενεργειών του νόμιμου 
εκπροσώπου του Ιδρύματος και Πρύτανη του Π.Κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη, και με την ιδιότητα αυτή θα κληθεί 
να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός του συστήματος εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(καταχώρηση κτιρίων και υποδομών, ορισμός Διοικητικών Υπευθύνων, κ.ο.κ.). 

 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα 

 

https://publicenergysavings.gov.gr/

