
 
 

 
    

   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    Κτήριο Επιστημών, Β’ πτέρυγα, 3ος όροφος 
    Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά, Κρήτη       
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92η/11.11.2022 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  

 

Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

 

Απόντες: 

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 νομική σύμβουλος κα Α. Αλιγιζάκη για 
παροχή διευκρινίσεων στο 7ο θέμα. 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Επικύρωση Πρακτικών της υπ’αριθμ.90ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 90ης Συνεδρίασης. 

 

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Μεταλλικές κατασκευές 
οικοδομών Πολυτεχνείου Κρήτης» 

Αποφασίστηκε η συγκρότηση της  επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής, ως εξής: 
 
Ξενοφώντας Φραντζής, Πρόεδρος 
Μαραγκουδάκη Αικατερίνη, μέλος 
Κοββαντζής Κωνσταντίνος, μέλος 

 

Ανασυγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και 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 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Τ.Υ. 466/10.11.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για 

αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Καπετανάκη από τον κ. Γεώργιο Τζούγκαρη, μηχανολόγο μηχανικό, 

ομόφωνα αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση της  επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

κάτωθι 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) Τζούγκαρης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος  
3) Πατεράκης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος  
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3η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) – Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας ή για συντομία ΕΜΠ-ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) με τίτλο «Πιλοτική έρευνα για την 
μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων με την μέθοδο της αεριοποίησης» και με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον Καθηγητή Πέτρο Γκίκα, ως προς τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 αυτής 

Ομόφωνα αποφασίστηκε η 3η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Πιλοτική έρευνα για 
την μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων με την μέθοδο της αεριοποίησης» ως προς τα άρθρα 
4, 5, 6 και 7 αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ και την απόφαση της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Π.Σ.  Με την 3η τροποποίηση, ισχύουν τα εξής: 

Άρθρο 4 «Στάδια εκτέλεσης του έργου», γίνεται αντικατάσταση παραδοτέων (Νο3 και Νο5) με προσθήκη 
ενός νέου παραδοτέου (Νο6)  

άρθρο 5 «Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης», λήξη αυτής την 31.12.2022 

άρθρο 6 «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης», ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης σε 
είκοσι εννέα (29) μήνες, ήτοι έως την 14.12.2022 

άρθρο 7 «Πόροι- Χρηματοδότηση», γίνεται επικαιροποιημένη αναφορά στην καταβολή της αμοιβής προς 
το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης όπως αυτή διαμορφώνεται με την προσθήκη της φάσης 6 (παραδοτέο 
Νο6) 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 14.07.2020 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης. 

 

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο  

λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εκλογές που διενεργήθηκαν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 για τους 
αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου εκλέχτηκαν οι εξής: 

Μόνιμοι υπάλληλοι:  

• Μαλανδράκη Γαλάτεια και  

• Πολύδωρος Παναγιώτης 

ΙΔΑΧ υπάλληλοι:  

• Ατζαράκης Ιωάννης και  

• Τζούγκαρης Γεώργιος ως  τακτικά μέλη 

• Αθενάκη Δήμητρα ως αναπληρωματικό μέλος 

προχώρησε στη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζοντας: 

Ως Πρόεδρο την κα Αικατερίνη Χοχλάκη, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α’,  Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ως Αναπληρώτρια Προέδρου την κα Βαϊδάκη Αργυρώ, ΠΕ 
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α’, Δ/ντρια της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. 

Ως Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου την κα Κωνσταντακάκη Ελένη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος ΔΕΠ της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

 

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

(Α) στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 
(Β) στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  

Διαπιστώθηκε η νομιμότητα της Απόφασης της Συνέλευσης της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ και της Απόφασης της 
Συνέλευσης της Σχολής ΗΜΜΥ περί της εγγραφής των εισαγομένων στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος και στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 
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Έγκριση του Κανονισμού Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών 
δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και κάθε είδους εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ. (άρθρο 126 του Ν.4957/2022) 

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αποδοχών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών. 

 

Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την 
ανανέωση αδειών χρήσης της σουίτας λογισμικών νέφους MS Office 365, διάρκειας ενός (1) έτους 

Ομόφωνα εγκρίθηκε 

(α)  δαπάνη ύψους 28.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0895α του τακτικού 
προϋπολογισμού, 

(β)  η έκδοση απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ύψους 28.500,00 € που προβλέπεται να 
βαρύνει τον  προϋπολογισμό του ΚΑΕ 0895.α  του οικονομικού έτους 2023, 

(γ)  η έναρξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών για 
την ανανέωση των αδειών χρήσης της σουίτας λογισμικών νέφους MS Office 365, διάρκειας ενός (1) 
έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 08.11.2022 αίτημα. 

 

Ορισμός υπηρεσίας παρακολούθησης και επιτροπής παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης για την 
ανανέωση αδειών χρήσης της σουίτας λογισμικών νέφους MS Office 365, διάρκειας ενός (1) έτους 

Ομόφωνα αποφασίστηκε, όπως: 

(α) αρμόδια Υπηρεσία παρακολούθησης οριστεί η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Δικτύων και 
Υπολογιστικής Υποδομής 

(β)  η Επιτροπή παραλαβής, απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη ως εξής: 
 

α/α Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1 Κονσολάκης Μιχαήλ Πετράκης Μίνως 

2 Μακρή Παγώνα Μπούρος Σωτήριος  

3 Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα  Κοντογιάννης Παναγιώτης 

 

Έγκριση του από 01.11.2022 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού κάτω των ορίων για 
την προμήθεια του πακέτου λογισμικού μαθηματικών υπολογισμών MATLAB, για την κάλυψη των 
διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των ακαδημαϊκών Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ομόφωνα εγκρίθηκε 
(α)  το από 01.11.2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 

(β)  η κήρυξη του προσφέροντος οικονομικού φορέα ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. 
ως προσωρινού αναδόχου και την πρόσκλησή του για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 439/27.09.2022 διακήρυξη. 

 

Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις 

Έγκριση υλοποίησης νέου κύκλου του προγράμματος του κ. Στεφανάκη με τίτλο «Η Κυκλική Οικονομία 
στην Εκπαίδευση» μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.   

Εγκρίθηκε η υλοποίηση νέου κύκλου (επαναληπτικού)  του προγράμματος του κ. Αλέξανδρου Στεφανάκη 
με τίτλο «Η Κυκλική Οικονομία στην Εκπαίδευση», χωρίς τροποποίηση στην διδακτέα ύλη του 
προγράμματος, τον προϋπολογισμό και την κατάσταση των διδασκόντων του. 
 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 

Δήμητρα Χαβρέ

 


