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89η/20.10.2022 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  

 

Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

Καθηγητής Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης Καθηγητής Μ. Ζερβάκης 

Αντιπρύτανης Π. Αποστολάκης εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, 

Απόντες:  

Γραμματέας: 

Καθηγητής Μ. Λαγουδάκης Πρύτανης  

Η κα Δ. Χαβρέ  
 

Επίσης, συμμετείχε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δ. 
Παντελάκη για την παρουσίαση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας.  

 
Στη Συνεδρίαση προήδρευσε  ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  Ν. Καλλίθρακας-Κόντος 
λαμβάνοντας υπόψη  την υπ’ αρίθμ. 1947/4-12-2017 Απόφαση του Πρύτανη (ΦΕΚ Β 4472/19.12.2017) περί του 
καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης 
αυτού από τους Αντιπρυτάνεις, στην οποία ορίζεται ότι «Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρύτανης 
αναπληρώνεται από τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Λαγουδάκη, τούτου δε απόντος ή κωλυομένου κατά σειρά από τον Αντιπρύτανη 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Νικόλαο Καλλίθρακα-Κόντο και τον Αντιπρύτανη Έρευνας 
και Διά Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη». 
 
Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 191 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α’/30.07.2022) και την υπ’ 
αριθμ. 4964 Απόφαση (ΦΕΚ 774/τ’.Υ.Ο.Δ.Δ./30.08.2022) της Συγκλήτου, Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει 
οριστεί ο Καθηγητής Μ. Λαγουδάκης από την 01η.09.2022 και έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το 
αργότερο έως την 28η.02.2023. 

 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Έγκριση των από 02.09.2022, 09.09.2022 και 17.10.2022 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης- Ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου 
 
Εγκρίθηκαν 
(α)  Τα από 02.09.2022, 09.09.2022 και 17.10.2022 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος (ως δικαίωμα 
προαίρεσης), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4496/11.07.2022 Διακήρυξη. 

(β)  Η απόρριψη της προσφοράς MAGIC FRESH FACILITY E.Π.Ε. καθώς σύμφωνα με τα αναλυτικά 
αναφερόμενα στα από 09.09.2022 και 17.10.2022 πρακτικά η προσφορά, μετά την παροχή των 
απαιτούμενων εξηγήσεων οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές και σύμφωνα με το άρθρο 88 «Ασυνήθιστα 
χαμηλές προσφορές» του Ν. 4412/2016, διαπιστώθηκε ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή, υπολείπεται του 
ελάχιστου εργατικού κόστους, ως εκ τούτου δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ιδίου Νόμου. 

(γ)  Η απόρριψη της προσφοράς FACILITY EXPERTS Ι.Κ.Ε. καθώς σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα 
στα από 09.09.2022 και 17.10.2022 πρακτικά η προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
υπ΄αριθμ. 4496/11.07.2022 διακήρυξης. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art18_2


 

 
 

(δ)  Η αποδοχή της προσφοράς ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθώς η προσφορά μετά την 
παροχή των απαιτούμενων διευκρινίσεων οι οποίες έγιναν αποδεκτές έχει υποβληθεί στο σύνολό της 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της υπ΄αριθμ. 4496/11.07.2022 διακήρυξης και είναι εντός 
προϋπολογισμού, η ανάδειξη του προσφέροντος οικονομικού φορέα ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ως προσωρινού αναδόχου και η έγγραφη ειδοποίησή του για την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 της υπ΄αριθμ. 4496/11.07.2022 
διακήρυξης. 

 
 
Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ΙΩΣΗΦ 
ΑΘ.ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 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. 603/05.10.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
 
Εγκρίθηκε η ανάθεση για την προμήθεια ειδών για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, 
τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εργαστηρίων – Τμήμα 26, της υπ΄αριθμ. 603/05.10.2022 πρόσκλησης 
για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων της Σχολής 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στην Εταιρεία ΙΩΣΗΦ ΑΘ. ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και το 
περιεχόμενο της προς υπογραφή σύμβασης. 

 
 
11η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (9η του Τακτικού 
Προϋπολογισμού)  

Εγκρίθηκε η 11η τροποποίηση του προϋπολογισμού με θέμα την κατανομή της επιχορήγησης έτους 2022 
για καταβολή στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος 2021-2022 ποσού 625.500,00 €. 

Έγινε ενίσχυση ύψους 125.500,00 € του ΚΑΕ Εσόδων (0136)  Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού 
επιδόματος φοιτητών και ισόποσα του ΚΑΕ Εξόδων (2636.α)  Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού 
επιδόματος φοιτητών, με τελική διαμόρφωση του ποσού στις 625.500,00 ευρώ. 
 
 
 
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
Χαβρέ Δήμητρα 

 


