
 
 

     
   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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87η/06.10.2022 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. 86ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 86ης Συνεδρίασης. 

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση του χρόνου αποσφράγισης προσφορών στο 
πλαίσιο του 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- Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 173119. 

Βάσει  

▪ της υπ΄αριθμ. Α.Π 38837 ΕΞ 2022/29.09.2022 ανακοίνωση του Τμήματος Διαχείρισης και Υποστήριξης 
λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης, και Υποστήριξης του Εθνικού 
Συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα «Διακοπή λειτουργίας και 
αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 
14.10.2022». 

▪ 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», 

ομόφωνα αποφασίστηκε 

(α) η μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του 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 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 173119) από τις 18 Οκτωβρίου 2022, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 22:00 που ήταν αρχικά, για την 26η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

22:00. 

(β) η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», από τις 21 Οκτωβρίου 

2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. που ήταν αρχικά, για την 01η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10:00 π.μ. 



 

 
 

 

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΙΝΑΡΑΚΗ Ο.Ε. 
ΡΟΜΒΟΣ για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (ΚΑΕ 1261) κατόπιν της 
υπ΄αριθμ. 149/08.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών.  

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 149/09.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΙΝΑΡΑΚΗ Ο.Ε. ΡΟΜΒΟΣ καθώς και το περιεχόμενο της προς σύναψη 
σύμβασης, το σχέδιο της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

  

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε., για την προμήθεια υλικού προβολής και δημοσιότητας (μπλοκ σημειώσεων, banner) (ΚΑΕ 
0859) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 96/06.09.2022 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 96/06.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. καθώς και το περιεχόμενο της προς σύναψη σύμβασης, το σχέδιο της οποίας αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΤΣΟΝΗΣ-
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Scripta Creative) για την προμήθεια υλικού προβολής και δημοσιότητας 
(δημιουργία, σχεδίαση, εκτύπωση φακέλων) (ΚΑΕ 0859) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 97/06.09.2022 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (Τμήμα 1) 

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 97/06.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΙΤΣΟΝΗΣ SCRIPTA- CREATIVE, καθώς και το περιεχόμενο της προς σύναψη σύμβασης, το σχέδιο της οποίας 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΛΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. PLEXIARTSHOP για την προμήθεια υλικού προβολής και δημοσιότητας (μπρελόκ plexiglass 
διπλής όψης) (ΚΑΕ 0859) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 97/06.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
(Τμήμα 2) 

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 97/06.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΤΗΛΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. PLEXIARTSHOP, καθώς και το περιεχόμενο της προς σύναψη σύμβασης, το σχέδιο της 
οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ANALAB ΕΠΕ για την 
προμήθεια ειδών του ΚΑΕ 4121  «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την 
επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εργαστηρίων» κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
242/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

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 242/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ANALAB 
Ε.Π.Ε., καθώς και το περιεχόμενο της προς σύναψη σύμβασης, το σχέδιο της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

 

 



 

 
 

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία SERVION E.E. για την 
προμήθεια ειδών του ΚΑΕ 4121  «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την 
επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εργαστηρίων» κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
242/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

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 242/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  
 

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

 

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ΑΓΑΠΗΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
για την προμήθεια ειδών του ΚΑΕ 4121  «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την 
επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εργαστηρίων» κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
242/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

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 242/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  
 

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

 

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ΥΙΟΙ ΟΔΥΣΣΕΑ 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΟΕ για την προμήθεια ειδών του ΚΑΕ 4121  «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση 
των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εργαστηρίων» κατόπιν της 
υπ΄αριθμ. 239/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

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 239/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  
 

ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ΥΙΟΙ 
ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ Ο.Ε. καθώς και το περιεχόμενο της προς σύναψη σύμβασης, το σχέδιο της 
οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΙΚΕ για 
την προμήθεια ειδών του ΚΑΕ 4121  «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την 
επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εργαστηρίων» κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
242/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

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 242/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  
 

ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία 
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.,  καθώς και το περιεχόμενο της προς σύναψη σύμβασης, το σχέδιο της οποίας αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

 

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων: α) Αρχικές εγκαταστάσεις 
Πολυτεχνείου Κρήτης Γ’ Φάση και β) Συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης Γ’ Φάσης 
Εγκαταστάσεων Πολυτεχνείου Κρήτης, αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη 

▪ την με αρ. Πρωτ. Τ.Υ. 454/05.10.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Γ. Αχιλλέως  με θέμα «Κλείσιμο παλαιών έργων της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και 
επιστροφή των εγγυητικών επιστολών τους» 

▪ το υπ αριθμ.  278/16.09.2022 έγγραφο της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

καθώς και  

(i) την 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) την παρ. 1.λ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022 που ορίζει ότι «λ) 
Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του» 

(iii) την 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 αποφάσισε  τη συγκρότηση της  επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω 
δύο (2) έργων  

▪ Αρχικές Εγκαταστάσεις Πολυτεχνείου Κρήτης Γ’ Φάση   
▪ Συμπληρωματικές Εργασίες Αποπεράτωσης Γ΄ Φάσης Εγκαταστάσεων Πολυτεχνείου Κρήτης.   

με τα κάτωθι μέλη: 

1) Τζομπανάκης Αλέξιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος 
2) Καπετανάκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος  
3) Πατεράκης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος  

 

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Υψομετρική διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης 
Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πολυτεχνειούπολη», αναδόχου εταιρείας ΕΔΟΚ Α.Ε. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη 

▪ το αρ. Πρωτ. 329/20.09.2022 αίτημα του Ιωάννη Λιοδάκη της Αναδόχου Εταιρείας ΕΔΟΚ Α.Ε. του έργου 
«Υψομετρική Διαμόρφωση Χώρου Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πολυτεχνειούπολη» για 
τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου 

▪ ότι το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου εγκρίθηκε στην 574/13.10.2021 Συνεδρίαση της 
Συγκλήτου και ότι ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης έληξε στις 22.05.2022. 

καθώς και  

(i) την 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) την παρ. 1.λ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022 που ορίζει ότι «λ) 
Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του» 

(iii) την 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 αποφάσισε τη συγκρότηση της  επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Υψομετρική 
Διαμόρφωση Χώρου Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πολυτεχνειούπολη» με τα κάτωθι μέλη: 
 

1) Ρότσιος Δημήτριος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρόεδρος 
2) Αθουσάκη Ανδριανή, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος 
3) Τζούγκαρης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος 

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτρολογικές εργασίες 
εργαστηρίων ΜΠΔ», αναδόχου εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη  
▪ το φάκελο με όλα τα στοιχεία του έργου,  
▪ τη Βεβαίωση Περαίωσης,  
▪ την εγκριθείσα Τελική Επιμέτρηση,  
 



 

 
 

ομόφωνα ενέκρινε την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ηλεκτρολογικές Εργασίες 
Εργαστηρίων ΜΠΔ», καθώς και το από 26.09.2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του. 

 

Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων για τα μαθήματα της κινεζικής γλώσσας 

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων για τα μαθήματα της 
κινεζικής γλώσσας, ως εξής: 

1. Μιχαήλ Λαγουδάκης, Πρύτανης, Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ 
2. Anne McKay, μέλος ΕΕΠ, διδάσκουσα αγγλικής γλώσσας 
3. Wenjia Zhang, διδάσκουσα της κινεζικής γλώσσας 

 

 

Αίτημα του Διευθυντή του Εργαστηρίου Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών 
Συστημάτων κ. Ε. Πετράκη για διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του Εργαστηρίου 

Εξετάστηκε το από 04.10.2022 αίτημα του Καθ. Ε. Πετράκη, το οποίο έγινε αποδεκτό για τη διαμόρφωση 
των εσωτερικών χώρων του Εργαστηρίου Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών 
Συστημάτων. 

Ομόφωνα αποφασίστηκε 

(1) να γίνει αυτοψία από μέλη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει μία εκτίμηση του 
κόστους των προς εκτέλεση εργασιών, και έγκριση των προτεινόμενων εργασιών όσον αφορά θέματα 
ασφάλειας κ.λ.π. 

(2) να εξεταστεί η ένταξή του (κατά πάσα πιθανότητα) σε κάποιο έργο του ΠΔΕ  

 

Έγκριση σύναψης συμβάσεων και του περιεχομένου αυτών για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων 
για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας στις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης ακαδημαϊκών υποτρόφων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης, με δύο 

(2) φυσικά πρόσωπα, , για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας στις Σχολές Η.Μ.Μ.Υ. και 

ΜΗΧ.Ο.Π., για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, σύμφωνα με την απόφαση της 

601ης/31.08.2022 Συγκλήτου και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. θ και του άρθρου 15 παρ. θ του ν. 

4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2022). 

 

Ανακοινώσεις 

Προμήθεια Υγραερίου για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης 

Έγινε ενημέρωση για την επείγουσα ανάγκη προμήθειας υγραερίου για τις ανάγκες της Φοιτητικής Λέσχης. 

Με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου (αλλά και του Προέδρου του Δ.Σ. της 
ΕΑΔΙΠ) αποφασίστηκε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες της προμήθειας υγραερίου, από την εταιρεία 
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΜ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΕΠΙΧ., δια του 
Προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης κ. Περικλή Αποστολάκη, με επιβάρυνση της δαπάνης, ύψους έως 
του ποσού των 2.000 ευρώ από την ΕΑΔΙΠ.  

 

 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα 

 


