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88η/17.10.2022 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  
 
Επίσης, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αχιλλέως για την 
παρουσίαση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και η δικηγόρος της νομικής υπηρεσίας κα Ά. 
Μπενιουδάκη για την παρουσίαση του 5ου θέματος. 

 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
 

Επικύρωση Πρακτικών της υπ’αριθμ. 87ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 87ης Συνεδρίασης. 

 

Έγκριση εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για τη μετάθεση του χρόνου 
παράδοσης υλικών της υπ’ αριθμ. 3120/08.04.2022 σύμβασης, με αντικείμενο την προμήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε φωτοβολταϊκού 
σταθμού ισχύος 300Kwp στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν αίτησης της 
ανάδοχου εταιρείας Τ & Τ Τεχνική Ενεργειακή Ι.Κ.Ε.  

Λαμβάνοντας υπόψη το από 6.10.2022 αίτημα του Αναδόχου εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής για (α) την μετάθεση του ενδιάμεσου χρόνου παράδοσης υλικών της έως 
τις 08.12.2022 και (β) τη σχετική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3120/08.04.2022 σύμβασης. 

 

Έγκριση του από 07.10.2022 πρακτικού αποσφράγισης προσφοράς/ελέγχου- αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και ελέγχου- αξιολόγησης οικονομικής 
προσφοράς, για την προμήθεια εργαστηριακού επιστημονικού εξοπλισμού (τριδιάστατου σαρωτή και 
τριδιάστατου εκτυπωτή) για εργαστήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 
173/09.09.2022, Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171937) 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε  

(α)  το από 07.10.2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 

(β)  την κήρυξη του προσφέροντος οικονομικού φορέα JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. ως 
προσωρινού αναδόχου και την πρόσκλησή του για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 173/09.09.2022 διακήρυξη. 

 

Έγκριση περιεχομένου συμβάσεων  

i. Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία LIFT HELLAS AEBE για την προμήθεια 
ανταλλακτικών για τη λειτουργία των ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, (ΚΑΕ 1429) κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 235/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  



 

 
 

ii. Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία Εργαλειοτεχνική 
Κρήτης Μον. Ι.Κ.Ε. για την προμήθεια ειδών για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική 
έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εργαστηρίων (ΚΑΕ 4121) (σιδερένιες κατασκευές) 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 240/15.09.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (Τμήματα 17, 18) 

iii. Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ για την 
προμήθεια ανταλλακτικών για τις ηλεκτρικές συσκευές των Φοιτητικών Εστιών και της Φοιτητικής 
Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης, (ΚΑΕ 1439) κατόπιν της υπ’ αριθμ. 328/20.09.2022 πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών 

iv. Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία LAB SOLUTIONS 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 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 

Εγκρίθηκε το περιεχόμενο των παραπάνω συμβάσεων. 

 

Ενημέρωση για τη διαδικασία άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων κατά της ΔΕΗ λόγω 
καταχρηστικότητας με τη μονομερή τροποποίηση της σύμβασης με το Πολυτεχνείο Κρήτης 

Ομόφωνα αποφασίστηκε να ασκηθεί αγωγή κατά της ΔΕΗ για ακύρωση των χρεώσεων που έχουν έως 
σήμερα επιβληθεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πολυτεχνειούπολη Χανίων, οι οποίες και 
δεν προβλέπονται στην συναφθείσα σύμβασή μας, και για την καταβολή των χρηματικών αυτών ποσών στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης. 

 

Έγκριση του παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ακουστικής αναβάθμισης του κτιρίου Δ1 της 
Βιβλιοθήκης του ΠΚ», για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» 

Αφού ελήφθησαν υπόψη  

(α)  η εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου  

(β)  η 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», 

εγκρίθηκε το παραδοτέο της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ακουστικής αναβάθμισης του κτιρίου Δ1 της 
Βιβλιοθήκης του ΠΚ», προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης του έργου με τίτλο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ». 

 
 
Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ.  

Ελήφθησαν υπόψη η εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου ( 307/06.10.2022 Συνεδρίαση) και το γεγονός ότι 
η αύξηση του προϋπολογισμού της σύμβασης στο ποσό των 315.266,42 € απαιτεί αύξηση του 
προϋπολογισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 1982ΣΕ04600000) (2014ΣΕ54600070)» με ενάριθμο: 2021ΝΑ34600166 
στο ποσό των 480.505,42 €. 

Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε 

(α) η υποβολή αιτήματος τροποποίησης του ΤΔΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 1982ΣΕ04600000) (2014ΣΕ54600070)» με 
ενάριθμο: 2021ΝΑ34600166 με νέο προϋπολογισμού  480.505,42 € 



 

 
 

(β) όπως το θέμα της έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ», επανέλθει σαν θέμα μετά την έγκριση της 
τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 1982ΣΕ04600000) (2014ΣΕ54600070)» με 
ενάριθμο: 2021ΝΑ34600166. 

 
 
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) - Τακτοποιητικού του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ», αναδόχου 
ΕΔΕ κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά, χρηματοδοτούμενου από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, έργο 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» 
με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ002 

Ελήφθη υπόψη η εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου ( 307/06.10.2022 Συνεδρίαση) και εγκρίθηκε ο 2ος 
ΑΠΕ - Τακτοποιητικός του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ». 

 
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) – Τακτοποιητικού του έργου «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΜ. ΣΙΓΑΝΟΣ Η. ΤΟΧΤΑΜΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΤΕ 

Ελήφθη υπόψη η εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου ( 307/06.10.2022 Συνεδρίαση) και εγκρίθηκε ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Τακτοποιητικός του έργου «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ». 

 

Έγκριση σύναψης συμβάσεων και του περιεχομένου αυτών για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων 
στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος για το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 

Εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας ακαδημαϊκών υποτρόφων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης, με δέκα 
(10) φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την απόφαση της 2ης/28.09.2022 Συνέλευσης της Μονοτμηματικής 
Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. θ και του 
άρθρου 15 παρ. θ του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2022). 
 
 
Έγκριση σύναψης συμβάσεων και του περιεχομένου αυτών για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων 
στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-
2023 
Εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας ακαδημαϊκών υποτρόφων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης, με οκτώ 
(08) φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την απόφαση της 4ης/30.09.2022 Συνέλευσης της Μονοτμηματικής 
Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. θ και του άρθρου 15 
παρ. θ του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2022). 
 
 
Έγκριση σύναψης συμβάσεων και του περιεχομένου αυτών για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων 
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 

Εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας ακαδημαϊκών υποτρόφων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης, με πέντε 
(05) φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την απόφαση της 1ης/26.09.2022 και 2ης/12.10.2022 Συνέλευσης της 
Μονοτμηματικής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. θ και του άρθρου 
15 παρ. θ του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2022). 

 
 
Έγκριση σύναψης συμβάσεων και του περιεχομένου αυτών για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων 
στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 



 

 
 

Εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης εργασίας ακαδημαϊκών υποτρόφων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης, με πέντε 
(05) φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των υπ’ αριθμ. 2ης/14.09.2022, 4ης/26.09.2022 και 
5ης/07.10.2022  Συνελεύσεων της Μονοτμηματικής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 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 

Αύξηση του κονδυλίου για επισκευές και συντηρήσεις επιστημονικού εξοπλισμού από το ΤΠΑ 

Αποφασίστηκε η αύξηση του κονδυλίου για επισκευές και συντηρήσεις επιστημονικού εξοπλισμού έως του 
ποσού των 72.000 ευρώ από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για να ικανοποιηθούν επιπλέον αιτήματα 
επισκευής εξοπλισμού. 

 

 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα 

 


