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86η/23.09.2022 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  

 

Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθηγητής Μ. Λαγουδάκης Πρύτανης  

Καθηγητής Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης Καθηγητής Μ. Ζερβάκης 

Αντιπρύτανης Π. Αποστολάκης εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, 

Γραμματέας: Η κα Δ. Χαβρέ  
 

 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Επικύρωση Πρακτικών της υπ’αριθμ. 85ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 85ης Συνεδρίασης. 

 

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης για την προμήθεια χημικών αναλωσίμων (ΚΑΕ 1359)  κατόπιν της 
υπ΄αριθμ. 4940/23.08.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

Βάσει  

▪ 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 της 4940/23.08.2022 ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία CRETA CHEM 
Στέφανος Κουβιδάκης καθώς και το περιεχόμενο της προς σύναψη σύμβασης, το σχέδιο της οποίας 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης για την προμήθεια ειδών της κατηγορίας ΚΑΕ 4121 «Δαπάνες κάθε 
είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των 
εργαστηρίων» του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2022 του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. 230/14.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

Βάσει  

▪ 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 της 230/14.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία CRETA CHEM 
Στέφανος Κουβιδάκης καθώς και το περιεχόμενο της προς σύναψη σύμβασης, το σχέδιο της οποίας 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

Έγκριση προκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής για την προμήθεια  λογισμικού MATLAB με άδεια χρήσης Campus-Wide-Suite για τρία (3) έτη, 
συνολικού προϋπολογισμού αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (44.640,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης 

Ομόφωνα εγκρίθηκε 

(α) δαπάνη ύψους 44.640,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 7123 του τακτικού 
προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

(β) η προκήρυξη ισόποσου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια  του λογισμικού μαθηματικών υπολογισμών MATLAB με 
άδεια χρήσης Campus-Wide-Suite για τρία (3) έτη. 

(γ) η συγκρότηση των επιτροπών ως εξής: 

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

 Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

1 Βαρουχάκης Εμμανουήλ, μέλος ΔΕΠ 1 Δελής Ανάργυρος, μέλος ΔΕΠ 

2 Παπαδομανωλάκη Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ 2 Τσιναράκη Χρυσή, μέλος ΕΔΙΠ 

3 Πολύδωρος Παναγιώτης, μόνιμος υπάλληλος 3 Κοντογιάννης Παναγιώτης, υπάλληλος ΙΔΑΧ  

 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης 

 Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 

1 Δοϊτσίδης Ελευθέριος, μέλος ΔΕΠ 1 Δάρας Τρύφων, μέλος ΔΕΠ 

2 Διακολουκάς Βασίλειος, μέλος ΕΔΙΠ 2 Σαράτσης Γεώργιος, μέλος ΕΔΙΠ 

3 Ατζαράκης Ιωάννης, υπάλληλος ΙΔΑΧ 3 Χαβρέ Δήμητρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

 

 

Έγκριση αιτήματος της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
καθαριότητα των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4496/11.07.2022 
Διακήρυξη (Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 164466), για τη χρήση των άρθρων 88 «Ασυνήθιστα χαμηλές 
προσφορές» και 102 «Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» του Ν. 
4412/2016 

Ομόφωνα έγινε δεκτό το αίτημα της Επιτροπής και εγκρίθηκε  

(α) η χρήση του άρθρου 88 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» του Ν. 4412/2016 προκειμένου να 
υποβληθούν εξηγήσεις από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα MAGIC FRESH FACILITY E.Π.Ε. σχετικά 
με την οικονομική του προσφορά και σύμφωνα με το από 09.09.2022 αίτημα της επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού.  

(β) η χρήση του άρθρου 102 «Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» του Ν. 
4412/2016 προκειμένου να υποβληθούν διευκρινίσεις από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα 
ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σχετικά με την οικονομική του προσφορά και σύμφωνα με 
όσα αναλύονται στο από 09.09.2022 αίτημα της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφέροντες θα κληθούν να απαντήσουν εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
προς αυτούς πρόσκλησης. 



 

 
 

 

Εξέλιξη δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας και διαδικασία εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ Πολυτεχνειούπολης 

Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι θα γίνει εξόφληση του λογαριασμού μηνός Αυγούστου 2022, ως εξής:   

το ποσό του μηνιαίου λογαριασμού που αντιστοιχεί στην αξία του ηλεκτρικού ρεύματος για τον 
συγκεκριμένο μήνα να υπολογίζεται με βάση τις χρεώσεις που προβλέπονται στο εταιρικό τιμολόγιο για τα 
πανεπιστήμια, της πρόσφατης σύμβασης που έχουμε υπογράψει με τη ΔΕΗ (συν τα δημοτικά τέλη κλπ.).  

Η εξόφληση των μελλοντικών λογαριασμών θα γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, στο βαθμό που δεν θα 
υπάρξει εν τω μεταξύ κάποια αλλαγή, με βάση το επιχείρημά μας ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία της 
όχλησης σύμφωνα με το από 49/05.09.2022 εξώδικο του Ιδρύματος και εξακολουθεί να υπάρχει η 
αμφισβήτηση των υπολοίπων ποσών. 

 

Έγκριση: α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για 
ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή, μέσω Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, β) των όρων της Πρόσκλησης και γ) της συγκρότησης τριμελούς επιτροπής 
διαπραγμάτευσης, για το 4ο Υποέργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ», εκτιμώμενης αξίας 22.559,38 € 
(πλέον ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Υποέργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» 
ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με κωδικό ΟΠΣ 5045955, βάσει της με 
αριθμ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203/Β’/25.09.2018) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών 

Εγκρίθηκε η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τα ανωτέρω (α), (β) και (γ) στοιχεία. 

Συγκροτήθηκε Επιτροπή, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 
1. Γεώργιος Καπετανάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος 
2. Κωνσταντίνος Πατεράκης, Πολιτικός Μηχανικός 
3. Γεώργιος Κουτσουνάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός 

Αναπληρωματικά μέλη 
1. Γεώργιος Τζούγκαρης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως μέλος και αναπληρωτής Προέδρου 
2. Αικατερίνη Μαραγκουδάκη, Πολιτικός Μηχανικός 
3. Κωνσταντίνος Κακλής, Μεταλλειολόγος Μηχανικός 
 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η αποσφράγιση την καθορισμένη ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί 
εγκαίρως προσφορά, χωρίς υπαιτιότητα του καλούμενου προσφέροντα, ομόφωνα αποφασίστηκε και 
εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, να καθορίσει νέα 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς και ημερομηνία αποσφράγισης.   

 

Έγκριση ανάθεσης στην Τεχνική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης της επίβλεψης και παραλαβής των 
απαιτούμενων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο κτίριο της πρώην Γαλλικής Σχολής 
του Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της 
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής 
Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3- Διαμόρφωση Χώρου TUC Lab», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82621, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 634/01.09.2022 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 

Ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε  

(α) η ανάθεση στην Τεχνική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης της διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, 
για την επιλογή αναδόχου για την επίβλεψη και παραλαβή των απαιτούμενων οικοδομικών και 



 

 
 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο κτίριο της πρώην Γαλλικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  

(β) η με απευθείας ανάθεση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν.4957/2022, 
σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο.  

 

Έγκριση σύναψης συμβάσεων και του περιεχομένου αυτών για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων 
στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 

Ομόφωνα εγκρίθηκε 

▪ η σύναψη σύμβασης εργασίας ακαδημαϊκών υποτρόφων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης, με επτά φυσικά 
πρόσωπα, σύμφωνα με την απόφαση της 21ης/24.08.2022 Γ.Σ της Σχολής ΜΗΧΟΠ και τις διατάξεις του 
άρθρου 14 παρ. θ και του άρθρου 15 παρ. θ του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2022)  και  

▪ μικρή διαμόρφωση του κειμένου (μίας παραγράφου) η οποία θα ισχύει για όλες τις συμβάσεις που θα 
συναφθούν. 

 

Ανακοινώσεις – Αιτήσεις - Προτάσεις 

❖ Πρόταση του Αντιπρύτανη Ν. Καλλίθρακα-Κόντου για την κοινοποίηση των προσκλήσεων του 
Πρυτανικού Συμβουλίου και στη Σύγκλητο 

Κατόπιν πρότασης του Αντιπρύτανη Ν. Καλλίθρακα-Κόντου, για την κοινοποίηση των προσκλήσεων του 
Π.Σ. στα μέλη της Συγκλήτου, ώστε να είναι ενήμερα τα μέλη της Συγκλήτου για τα θέματα που 
συζητούνται στο Π.Σ, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί 

(α) ένας φάκελος στο Filebox με θέμα «Προσκλήσεις Πρυτανικού Συμβουλίου» και εκεί να ανεβάζει η 
Γραμματέας κα Χαβρέ τις προσκλήσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου. Στον φάκελο αυτό θα έχουν 
πρόσβαση μόνο τα μέλη της Συγκλήτου. 

(β) ένα νέο θέμα συζήτησης μέσα στην Ενότητα «ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ» στο φόρουμ του Π.Κ. με θέμα 
«Προσκλήσεις Πρυτανικού Συμβουλίου» και εκεί θα αναρτώνται οι προσκλήσεις του Πρυτανικού 
Συμβουλίου. Στο θέμα αυτό θα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Συγκλήτου.  

 
 

❖ Ανάγκη Ανασυγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών  

Ενημερώθηκε το Σώμα για την ανάγκη ανασυγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών, λόγω αντικατάστασης του 
Σπυρίδωνα Παπαευθυμίου (αρχικά ορισθέντος αναπληρωματικού μέλους - καθώς θα είναι σε 
εκπαιδευτική άδεια για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2022-2023) από τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
Γεώργιο Αραμπατζή. 

 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα 

 


