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90η/02.11.2022 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, συμμετείχε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δ. 
Παντελάκη για την παρουσίαση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας.  

 
Επίσης, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αχιλλέως για την 
παρουσίαση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών κα Δ. Παντελάκη για την παρουσίαση των οικονομικών θεμάτων, η κα Ά. Καρδαμάκη για την 
παρουσίαση του 15ου και του 22ου θέματος και η νομικός κα Ά. Μπενιουδάκη για παροχή διευκρινίσεων 
στο 15ο και στο 18ο θέμα. 

 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, και αφού έχει επιτευχθεί η σύνδεση των μελών, ξεκινά η Συνεδρίαση. 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Επικύρωση Πρακτικών της υπ’αριθμ. 89ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ.  89ης Συνεδρίασης. 

 

Έγκριση του από 21.10.2022 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - 
μελετητή για το 4ο Υποέργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ» προεκτιμώμενης αξίας 22.559,38 € (πλέον 
ΦΠΑ 24%), της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά», στα πλαίσια υλοποίησης του 1ου 
Υποέργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» της 
ανωτέρω Πράξης ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με κωδικό ΟΠΣ 
5045955 

Το θέμα αυτό αποσύρθηκε καθώς υπήρξε ενημέρωση από την διαχειρίστρια της Πράξης «Ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών 
οχημάτων με ηλεκτρικά», στο ΕΣΠΑ, ότι έχει ληφθεί απόφαση από την Διαχειριστική Αρχή, σε όλα τα 
ενταγμένα έργα στα οποία είχαν προβλεφθεί υποέργα για Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή, να μην 
προχωρήσουν οι αναθέσεις των υπηρεσιών αυτών. 

Αναφέρθηκε ότι θα μπορούσε να γίνει τροποποίηση του τεχνικού δελτίου της Πράξης και οι υπηρεσίες 
αυτές να εγκριθούν ως Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου. Το Ίδρυμα θα προβεί στην τροποποίηση του 
Τεχνικού δελτίου της Πράξης και θα εκκινήσει νέα διαδικασία για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου για τις ανάγκες του Υποέργου 1. 
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Έγκριση του περιεχομένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή για το 4ο 
Υποέργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ», αξίας 21.882,60 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), της Πράξης 
«Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση 
συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» με κωδικό ΟΠΣ 5045955,  που θα συναφθεί μεταξύ του Ιδρύματος 
και του κ. Σίμου Σίμου του Βασιλείου Μηχανολόγου Μηχ/κού (παρ. 1θ, άρθρ. 14 του Ν.4957/2022), 
κατόπιν της με αρ. πρωτ. 568/04-10-2022 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευσης 

Ομοίως με παραπάνω. 
 
 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβή του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ 
ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ)», αναδόχου ΕΔΕ Παπαδάκη Άννας του Ιωάννη 

Αφού ελήφθησαν υπόψη  

(1) ο φάκελος με όλα τα στοιχεία του έργου,  
(2) η Βεβαίωση Περαίωσης,  
(3) η εγκριθείσα Τελική Επιμέτρηση, καθώς και   
(4) οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 6  του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) 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», 

 
το Πρυτανικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε  την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Υποδομή 
Νέου Γηπέδου Τένις στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης (Οδοστρωσία, Ασφαλτικά και 
Περίφραξη»  καθώς και το από 12.10.2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του. 
 
 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ», αναδόχου εταιρείας ΕΔΟΚ Α.Ε. 
Αφού ελήφθησαν υπόψη  

(1) τα συμβατικά τεύχη του έργου,  
(2) η Βεβαίωση Περαίωσης,  
(3) η εγκριθείσα Τελική Επιμέτρηση, καθώς και   
(4) οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 6  του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) 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», 

 
το Πρυτανικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την οριστική παραλαβή του έργου «Υψομετρική Διαμόρφωση 
Χώρου Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Πολυτεχνειούπολη», καθώς και το από 20.10.2022 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του. 
 
 
Έγκριση του περιεχομένου της σύμβασης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ FRESNEL», αξίας 15.175,81 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), 
που θα συναφθεί μεταξύ του Ιδρύματος και της ΕΔΕ Παντελάκη Χαρίκλειας του Ευστρατίου Μηχ/κού 
Δομικών Έργων Τ.Ε. 

Εγκρίθηκε το περιεχόμενο της προς υπογραφή σύμβασης με την Ανάδοχο ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΛΑΚΗ ΤΟΥ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 
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FRESNEL», έναντι του ποσού των 15.175,81 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο με ΦΠΑ 18.818,00 Ευρώ) με 
επιβάρυνση της δαπάνης από τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου 
Παιδείας (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600070, 2014ΣΕ54600009, 2014ΣΕ54600075) (2020ΣΕ54600032)» με 
ενάριθμο: 2021ΝΑ34600377, KAE: 9322 Ι και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, το οποίο έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της δαπάνης. 

 

Έγκριση των όρων και των Τευχών Δημοπράτησης εκπόνησης της μελέτης άνω των ορίων του 
Ν.4412/2016 με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», προεκτιμώμενης αξίας 1.339.501,65 Ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ 24%), ενταγμένης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, με κωδικό MIS 5150031 

Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, ομόφωνα ενέκριναν 

(α) δαπάνη ύψους 1.339.501,65 € (ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ένα 
ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» της Πράξης: «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την Ανέγερση νέων κτιριακών 
υποδομών Εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης», ΣΑΕΠ 0021, ενταγμένης στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» 
με κωδικό MIS 5150031, που χρηματοδοτείται από το  ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ 
(ΣΑΕΠ 0021 – ενάριθμος  έργου 2021ΕΠ00210081) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 9362Μ του προϋπολογισμού 
του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

(β) τα τεύχη δημοπράτησης και τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», που θα 
διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Hλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.   

 

Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης για την προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης  

Αποφασίστηκε η συγκρότηση της  επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης 
με τα κάτωθι μέλη: 
 

α/α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1 Σιάχαλου Ελευθερία Κοντογιάννης Παναγιώτης 

2 Λυραντωνάκη Θεανώ Πετράκη Ελευθερία 

3 Ατζαράκης Ιωάννης Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα  

 
 
 
Έγκριση διενέργειας 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 και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) για τις ανάγκες του νέου 
συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ομόφωνα εγκρίθηκε 

(α)  Η υπ΄αριθμ. 461/26.10.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια και 
εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ). 

(β)  Δαπάνη ύψους 75.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και 
τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΤΠΑ)  και συγκεκριμένα 
του έργου της ΣΑΝΑ 346 με κωδικό 2021ΝΑ34600111 και τίτλο ««ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 
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ΚΤΗΡΙΟΥ" ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(2021ΣΕ04600001)» - KAE: 9349ΑΕ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Το έργο της ΣΑΝΑ 346 έχει επαρκές υπόλοιπο προϋπολογισμού για τη κάλυψη της 
δαπάνης. Σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 – άρθρο 5: «Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων». 

(γ)  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 και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) για τις 
ανάγκες του νέου συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

Ορισμός επιτροπής διενέργειας 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 και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) για τις 
ανάγκες του νέου συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης και ορισμός 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης 
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση προκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) για τις ανάγκες του νέου συγκροτήματος 
κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την σημερινή 90η Συνεδρίασή του 

ομόφωνα αποφάσισε 

(α) τον ορισμό επιτροπής διενέργειας του προς προκήρυξη 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 και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους (Η/Ζ) για τις ανάγκες του νέου συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, ως εξής: 

α/α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1 Γυφτάκης Κωνσταντίνος,  Πρόεδρος Ξηρουδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 

2 Τσιναράκη Χρυσή, μέλος ΕΔΙΠ, μέλος Μπατσάκης Σωτήριος, μέλος ΕΔΙΠ, μέλος  

3 Κουτσουνάκης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΟΧ, 
μέλος 

Τζούγκαρης Γεώργιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ, μέλος 

4 Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου  
Σοφία Τρακάκη 

Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου 
Μιχαήλ Πρώιμος 

 
(β)  τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης, ως εξής: 

α/α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1 Σαμολαδάς Βασίλειος, μέλος ΔΕΠ Παπαδοπούλου Ελένη, μέλος ΔΕΠ 

2 Παππάς Νικόλαος, μέλος ΕΔΙΠ Σαράτσης Γεώργιος, μέλος ΕΔΙΠ 

3 Καπετανάκης Γεώργιος, μόνιμος 
υπάλληλος 

Κοββαντζής Κωνσταντίνος, μόνιμος υπάλληλος 

 
 
 
Έγκριση του από 26.10.2022 πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
προσωρινής αναδόχου ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) 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. Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 164466- Απόφαση κατακύρωσης 

Ομόφωνα εγκρίθηκε 
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(α)  το από 26.10.2022 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου 
ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

(β)  η κατακύρωση 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- 
Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 164466 στην εταιρεία ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (αριθ. 
Προσφοράς 296107), στη συνολική τιμή των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ και 
εξήντα λεπτών (166.209,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία είναι εντός του προϋπολογισμού 
και κρίνεται συμφέρουσα για το ίδρυμα. 

 
 
Έγκριση του από 31.10.2022 πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
προσωρινής αναδόχου JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω 
των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια τριδιάστατου σαρωτή 
για μεγάλα αντικείμενα και περιορισμένους χώρους και τριδιάστατου εκτυπωτή, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 173/09.09.2022 Διακήρυξη. Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171937 - Απόφαση κατακύρωσης 

Ομόφωνα εγκρίθηκε 

(α)  το από 31.10.2022 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου JGC 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. 

(β)  η κατακύρωση 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 τριδιάστατου σαρωτή για μεγάλα αντικείμενα και περιορισμένους χώρους και 
τριδιάστατου εκτυπωτή, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 173/09.09.2022 Διακήρυξη (Αριθμός συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ: 171937) στην εταιρεία JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. (αριθ. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 
303818), στη συνολική τιμή των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ 
(44.764,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία είναι εντός του προϋπολογισμού και κρίνεται 
συμφέρουσα για το Ίδρυμα. 

 
Έγκριση αιτήματος της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
εκμετάλλευση του Φοιτητικού Εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για δύο 
(2) έτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4770/29.07.2022 Διακήρυξη για τη χρήση του άρθρου 102 
«Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» του Ν. 4412/2016  
 
Το Πρυτανικό Συμβούλιο ομόφωνα έκανε αποδεκτό το αίτημα της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
για την έγκριση χρήσης του άρθρου 102 «Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» 
του Ν. 4412/2016 προκειμένου να υποβληθούν διευκρινίσεις από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα 
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Ε.Π.Ε. σύμφωνα με όσα αναλύονται στο από 26.10.2022 αίτημα της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Ο προσφέρων θα κληθεί να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής προς 
αυτόν πρόσκληση.  

 
 
Έγκριση μονομερούς παράτασης της υπ΄αριθμ. 1639/15.12.2021 σύμβασης για τη συντήρηση των Η/Μ 
και κτηριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης  

Ομόφωνα εγκρίθηκε 

(α)  η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

(β)  η μονομερή παράταση της υπ΄αριθμ. 1639/15.12.2021 σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) και 
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κτηριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι από 15.12.2022 
έως 14.12.2023 και συμβατικό ποσό 194.518,80 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) και συγκεκριμένα 
του έργου της ΣΑΝΑ 346 με κωδικό 2021ΝΑ34600376 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 
2014ΣΕ54600076) (2020ΣΕ54600031)»  - ΚΑΕ: 9322Η με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Το έργο έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της δαπάνης. Το έργο της ΣΑΝΑ 346 
έχει επαρκές υπόλοιπο προϋπολογισμού για τη κάλυψη της δαπάνης. Σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 – 
άρθρο 5: «Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων». 

(γ)  η αποστολή επιστολής προς τον ανάδοχο για την αποδοχή της ανωτέρω μονομερούς παράτασης.  

 
 
Έγκριση διαδικασίας σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την επισκευή- συντήρηση 
επιστημονικού εξοπλισμού Εργαστηρίων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 
(ΧΗΜΗΠΕΡ)  

Ομόφωνα εγκρίθηκε 

(α) η κάλυψη συνολικής δαπάνης ύψους 36.945,84 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του 
Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με κωδικό 
2021ΝΑ34600378 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600010)  (2020ΣΕ54600033)», - KAE 9322Θ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη τη δαπάνης. 

(β)  η διαδικασία σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 
4412/2016 για την επισκευή / συντήρηση επιστημονικού εξοπλισμού ως εξής: 

• Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον οικονομικό φορέα «Αναλυτικές Συσκευές ΑΕ» για την επισκευή 
φορητού φασματόμετρου (XRF) Tracer 5i της Βruker που είναι εγκατεστημένο στο εργαστήριο 
Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων της Σχολής ΧηΜηΠερ, προϋπολογισμού 18.123,84 € σύμφωνα 
με το από 17.10.2022 (Αρ. Πρωτ. Π.Κ.: 838/19.10.2022) αίτημα του Καθηγητή Μ. Λαζαρίδη. 

• Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον οικονομικό φορέα «Πήγασος Επιστημονικός και Εργαστηριακός 
εξοπλισμός ΑΕ» για την επισκευή εργαστηριακού βιοαντιδραστήρα για τη διεξαγωγή εργαστηριακών 
ασκήσεων του μαθήματος «Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών», προϋπολογισμού 14.322,00 €, 
σύμφωνα με το από 18.10.2022 (Αρ. Πρωτ. Π.Κ.: 843/19.10.2022) αίτημα της Καθηγήτριας Δ. Κολοκοτσά. 

• Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον οικονομικό φορέα «Ν. Αστεριάδης ΑΕ» για την συντήρηση οργάνου 
αέριας χρωματογραφίας Φασματοφωτομετρίας Μάζας (GC- MS), προϋπολογισμού: 4.500,00 € σύμφωνα με 
το από 13.10.2022 (Αρ. Πρωτ Π.Κ.: 884/21.10.2022) αίτημα της Καθηγήτριας Ε. Ψυλλάκη. 

 

Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς στον οικονομικό φορέα ΑΒΑΞ Computer Applications  IKE για την προμήθεια (α) 
βιντεοπροβολέα (ΚΑΕ 7123), (β) για την προμήθεια ανταλλακτικών (ΚΑΕ 1439) και (γ) για την παροχή 
υπηρεσιών επισκευής υπολογιστικών και εκτυπωτικών συστημάτων (ΚΑΕ 887).  
 

Ομόφωνα εγκρίθηκαν 

(α) τα αιτήματα της κας Κων/νας Γλυμιδάκη 

(β)  συνολική δαπάνη ύψους 4.207,32 € η οποία κατανέμεται ως εξής: 

2.728,00 € στον ΚΑΕ 7123  ---    1.082,52 € στον ΚΑΕ 1439  ---  396,80 €  στον ΚΑΕ 887, 
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(γ)  η έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του 
Ν. 4412/2016 κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στον οικονομικό φορέα ΑΒΑΞ Computer 
Applications IKE. 

 
 
Έγκριση περιεχομένου συμβάσεων 

I. Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο τον κ. Ευάγγελο Ψαθογιαννάκη για την προμήθεια υλικών 
καθαριότητας (ΚΑΕ 1381) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 454/27.09.2022 ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 
 

II. Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ για 
την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή υπολογιστών και εκτυπωτών (ΚΑΕ 1439) κατόπιν της 
υπ΄αριθμ. 497/30.09.2022 ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

 

III. Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Βατσολάκη για 
την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή υπολογιστών και εκτυπωτών (ΚΑΕ 1439) κατόπιν της 
υπ΄αριθμ. 497/30.09.2022 ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η σύναψη των παραπάνω συμβάσεων. 

 
Παραλαβή υπηρεσιών καθαριότητας για τους μήνες 6ο/2022 και 7ο/2022 
 
Αφού διαπιστώθηκε απουσία προσωπικού κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο,  ομόφωνα αποφασίστηκε 

(1) Η επιστροφή των ΤΠΥ μηνός Ιουνίου και Ιουλίου 2022 στην Ανάδοχο, τα οποία δεν δύναται να 
διεκπεραιωθούν, λόγω μη τήρησης της διαδικασίας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης.  

(2) να επιβληθεί ρήτρα λόγω των απουσιών προσωπικού  

(3) να προσκομισθούν στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος εκ νέου τα παραστατικά για την εκτέλεση 
των υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Ιουνίου και Ιουλίου 2022, συνοδευόμενα από πιστωτικά 
παραστατικά αξίας ίσης με την επιβολή της ρήτρας. 

 

Αίτημα του Καθ. Μ. Λαζαρίδη για την επισκευή του φορητού φασματόμετρου (XRF) Tracer 5i της Bruker 
για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ 

Το αίτημα αυτό εντάχθηκε στο 15ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 

Αίτημα της Καθ. Δ. Κολοκοτσά για την επισκευή του Εργαστηριακού Βιοαντιδραστήρα της Σχολής 
ΧΗΜΗΠΕΡ 

Το αίτημα αυτό εντάχθηκε στο 15ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Αίτημα της Καθ. Ε. Ψυλλάκη για τη συντήρηση του οργάνου Αέριας Χρωματογραφίας 
Φασματοφωτομετρίας Μάζας (GC-MS) για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Υδατικής Χημείας της Σχολής 
ΧΗΜΗΠΕΡ 

Το αίτημα αυτό εντάχθηκε στο 15ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 
Έγκριση υποβολής αιτήματος ανακατανομής πιστώσεων μεταξύ έργων του ΤΠΑ (εθνικό σκέλος ΠΔΕ) 

Ομόφωνα αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος ανακατανομής πιστώσεων προς το Τμήμα Α' - Κατάρτισης 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τομεακού Προγράμματος 
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Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάμεσα στα παρακάτω έργα του 
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Εθνικού σκέλους ΠΔΕ) κατά το 4ο Τρίμηνο του 2022. 

Α/α Ενάριθμος Τίτλος 

Εγκεκριμένες 
ετήσιες 
πιστώσεις 

Αύξηση 
πιστώσεων 

Μείωση 
πιστώσεων  

Προτεινόμενες 
ετήσιες 
πιστώσεις 

Αιτιολογία 

1 
2021ΝΑ 

34600376 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΠΚ 2014ΣΕ54600076) 
(2020ΣΕ54600031) 

341.345,10 €  32.766 € 308.579,10 € 
Έγκριση 
Πρυτανικού 
Συμβουλίου 

2 
2021ΝΑ 

34600377 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΠΚ 2014ΣΕ54600070, 
2014ΣΕ54600009, 
2014ΣΕ54600075) 
(2020ΣΕ54600032) 

172.336,26 € 32.766 €  205.102,26 € 
Έγκριση 
Πρυτανικού 
Συμβουλίου 

 

 

Εγγραφές εισακτέων ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών - Αλλογενών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

(α) στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

(β) στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, προέκυψε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη 
και ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε η νομιμότητα της Απόφασης της Συνέλευσης της Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ.  και της 
Σχολής Μ.Π.Δ. περί της εγγραφής των εισαγομένων στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

 

Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 27.07.2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του ΕΛΜΕΠΑ, του ΙΤΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκπόνηση 
ερευνητικού έργου με τίτλο «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα 
πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» με 
επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Ε. Γρηγορούδη 

Αφού ελήφθησαν υπόψη   

▪ η υπ’ αριθμ. 321254/19.10.2022 εισήγηση της Περιφέρειας Κρήτης προς την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Κρήτης, για την έγκριση της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, λόγω των 
μέχρι σήμερα καθυστερήσεων και της ανάγκης προσαρμογής των δράσεων της Προγραμματικής 
Σύμβασης στο τριήμερο εκδηλώσεων που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης, με τίτλο InnoDays 2022 
«Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής»             

▪ και οι διατάξεις της παρ. ιθ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» και της παρ. 5 του 
άρθρου 448  του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 
παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) 

 
ομόφωνα εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση της από 27.07.2021 Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση του 
ερευνητικού έργου με τίτλο «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα 
πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης» με επιστημονικά 
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υπεύθυνο τον Καθ. Ε. Γρηγορούδη, ως προς το άρθρο 3 «Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης»  και το 
άρθρο 7 «Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης»  με παράταση της χρονικής διάρκειας της Π.Σ. για 
επιπλέον τέσσερις (4) μήνες αντίστοιχα, καθώς και ως προς το άρθρο 6 «Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης» 
με αναπροσαρμογή/επικαιροποίηση της κατανομής των δαπανών, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές 
ανάγκες υλοποίησης της Π.Σ. για κάθε συμβαλλόμενο.  

Με βάση την 2η τροποποίηση, η χρονική διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ) ορίζεται 
για διάστημα είκοσι οκτώ (28) μηνών, ήτοι έως 27.11.2023.  
 
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η από 27.07.2021 (ΑΔΑ: Ω5ΓΔ7ΛΚ-6ΑΛ, ΑΔΑΜ: 21SYMV008999310) αρχική 
Προγραμματική Σύμβαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 23.12.2021,  1 η τροποποίηση της Π.Σ. (ΑΔΑ: 
ΨΦΛ07ΛΚ-ΙΛΤ,  ΑΔΑΜ: 21SYMV009859230). 

 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Τριδιάστατη Αποτύπωση 
Έκθεσης για τον John Craxton και εικονική περιήγηση στο Studio του Καλλιτέχνη» με επιστημονικά 
Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Δ. Ανδρεαδάκη  

Ομόφωνα αποφασίστηκε 

(α) η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο 
«Τριδιάστατη Αποτύπωση Έκθεσης για τον John Craxton και εικονική περιήγηση στο Studio του 
Καλλιτέχνη» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Δημήτριο Ανδρεαδάκη της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.  

(β) ο ορισμός στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Γιάννη-Νίκου Τσάρα ως τακτικού μέλους και της Μαρίας Σολινταδάκη ως 
αναπληρωματικού μέλους, μέλους ΕΤΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.  

 

 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 

Δήμητρα Χαβρέ 

 

 

 


