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94η/28.11.2022 έκτακτη 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. 88ης και 93ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 88ης και 93ης Συνεδρίασης. 

 

14η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2022  (6η 
Τροποποίηση του ΠΔΕ) 

Εγκρίθηκε η 14η Τροποποίηση του συνολικού Προϋπολογισμού 2022, (6η τροποποίηση του Π.Δ.Ε.) η οποία 
αφορά στην αυξομείωση πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων με ισόποση αυξομείωση των χρεώσεων στο 
σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και κρίνεται απαραίτητη για την 
προσαρμογή του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος με βάση την υπ’ αρίθμ 
144767/Β9/Φ.2/376/22-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΗΓΔ46ΜΤΛΗ-53Ξ) απόφαση ανακατανομής πιστώσεων τη ΣΑΝΑ 
346. 

 
Αίτημα του αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε για την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1639/15.12.2021 
σύμβασης συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτηριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης 

Ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε 

(α)  η ικανοποίηση του αιτήματος του Αναδόχου 

(β) η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1639/15.12.2021 σύμβασης, καθώς η αύξηση αυτή δεν υπερβαίνει το 10% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης και για τα δύο (2) έτη, 

(γ)   η υποβολή αιτήματος τροποποίησης του ΤΔΠ του εν λόγω έργου με αύξηση της συνολικής και επιλέξιμης 
δαπάνης κατά  26.908,48 € 

 

Έγκριση περιεχομένου συμβάσεων 

i.  Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ΡΟΜΒΟΣ Ε & 
Σ.ΛΙΝΑΡΑΚΗ Ο.Ε. για την προμήθεια γραφικής ύλης (ΚΑΕ 1261) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 965/26.10.2022 
ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

ii.  Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε για την επισκευή 
του φορητού φασματόμετρου (XRF) Tracer 5i του Οίκου Bruker (ΚΑΕ 9322Θ) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
1100/03.11.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 
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iii.  Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε για τη γενική συντήρηση 
του συστήματος GCMS QP2020 του οίκου SHIMADZU (ΚΑΕ 9322Θ) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
1102/03.11.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

iv.  Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε για την ανανέωση των υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του υποσυστήματος αιτήσεων και επιλογής μεταπτυχιακών 
φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2023 (ΚΑΕ 0895) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 1084/02.11.2022 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

v.  Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε για την προμήθεια είκοσι τριών 
(23) φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως (6) κιλών και είκοσι δύο (22) φορητών πυροσβεστήρων 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (5) κιλών, για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας των νέων 
κτιρίων Γ3 και Γ4 (Συμπληρωματικό Κτίριο) του Πολυτεχνείου Κρήτης, (ΚΑΕ 9322Η) κατόπιν της 
υπ΄αριθμ. 922/24.10.2022 ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

 

Εγκρίθηκε το περιεχόμενο των παραπάνω συμβάσεων. 

 

 

 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 

Δήμητρα Χαβρέ

 


