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95η/29.11.2022 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  

 

Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

 

Απόντες: 

Καθηγητής Μ. Λαγουδάκης Πρύτανης  

Καθηγητής Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης Π. Αποστολάκης εκπρόσωπος 

Διοικητικού Προσωπικού, 

Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης Καθηγητής 

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 ο κ. Ε. Γιδαράκος για την παρουσίαση των 

θεμάτων της Ε.Α.ΔΙ.Π. 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη  

(α) την εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου  

(β) την 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», 

(γ) το γεγονός ότι τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης του έργου (139873/Β9/Φ34/348/11-11-2022 (ΑΔΑ: 
Ω81346ΜΤΛΗ-ΦΛΧ) - Αρ. Πρωτ. ΠΚ: 1391/22-11-2022) με νέο προϋπολογισμό έργου: 480.505,42 € 

ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε   

τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ», ο οποίος κλείνει στο ποσό των 315.266,42 € (247.627,47 € για εργασίες, 6.619,64 
€ για Αναθεώρηση και 61.019,31 € για ΦΠΑ) και παρουσιάζει αύξηση κατά 7.671,22 € (με αναθεώρηση, 
απρόβλεπτα και ΦΠΑ) ή ποσοστό 2,49% σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. 

 

Aίτημα του Καθ. Ε. Κουτρούλη για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην οροφή της ανατολικής 
πτέρυγας του Κτηρίου Επιστημών  

Εγκρίθηκε το αίτημα του Καθ. Ε. Κουτρούλη της Σχολής ΗΜΜΥ, προς τον Πρύτανη με θέμα «Άδεια 
εγκατάστασης Φ/Β συστήματος στην οροφή του κτηρίου Επιστημών» στο πλαίσιο του ερευνητικού 
πρόγραμματος “Αρχή λειτουργίας και έλεγχος φωτοβολταϊκού αντιστροφέα τύπου Buck-Boost με υψηλό 
βαθμό απόδοσης” (ακρωνύμιο: eSOLAR) του ΕΛΚΕ Π.Κ.» το οποίο χρηματοδοτείται από την Γ.Γ.Ε.Κ. στο 
πλαίσιο της δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας», στο οποίο προβλέπεται η 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτήριο για την πειραματική αξιολόγηση, σε πραγματικές 
συνθήκες λειτουργίας, του ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος DC/AC (inverter) ο οποίος έχει αναπτυχθεί στο 
έργο. 
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Αίτημα του Κ.- Α. Ουγγρίνη για την προμήθεια Εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής 
ΑΡ.ΜΗΧ. 

Το αίτημα αφορούσε πολλών ειδών προμήθειες. 

Ορισμένες προμήθειες εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό έτους 2023 του Τμήματος Συντήρησης. Όσες 
αφορούσαν εξοπλισμό, αποφασίσθηκε να ενταχθούν σε πρόταση του Ιδρύματος όταν εκδοθεί σχετική 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας 
και ανάλογα με τους όρους της Πρόσκλησης. Άλλες αποφασίσθηκε να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της 
Σχολής έτους 2023. 
 

Αίτημα του Α. Βαζάκα για την επισκευή του Laser Cutter για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ψηφιακών 
Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης  

Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 
2014ΣΕ54600010)  (2020ΣΕ54600033)»  του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας 
(εθνικό σκέλος ΠΔΕ) στο οποίο εντασσόταν η δράση συντήρησης-  επισκευής επιστημονικού εξοπλισμού 
δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της δαπάνης καθώς έχει κλείσει στο ύψος του 
συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού, το οποίο ήταν προϋπόθεση για την υποβολή νέων προτάσεων έργων 
συντηρήσεων προς ένταξη  στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας. Έχει σταλεί 
ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας για το αν θα μπορούσε να μεταφερθεί αδιάθετο υπόλοιπο λόγω 
εκπτώσεων από άλλο έργο του ΤΠΑ στο προαναφερόμενο για επισκευές επιστημονικού εξοπλισμού. Εάν η 
απάντηση είναι θετική, θα μπορέσει να εγκριθεί η δαπάνη της επισκευής το έτος 2023 μετά την 
τροποποίηση του ΤΔΠ του έργου.   

Ειδάλλως, θα πρέπει το ίδιο αίτημα, να προωθηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία, με κάλυψη της δαπάνης από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό, του επόμενου έτους (2023). 

 

Γνωστοποίηση της έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2021 

Το Π.Σ. συμφώνησε με την ολοκληρωμένη ετήσια έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών χρήσης οικονομικού έτους 
2021 και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021 της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 
περιουσίας του Π.Κ. Επισημάνθηκε ότι η ετήσια έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
Ν.4380/2014.  

 

Έγκριση του συνοπτικού προϋπολογισμού της Ε.Α.ΔΙ.Π. για το οικονομικό έτος 2023 

Ομόφωνα εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Π.Κ. 
για το έτος 2023. 

 

Έγκριση του συνοπτικού προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ‘Αριστείδη Μπακλατζή’ για το 
οικονομικό έτος 2023 

Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
 

 

Έγκριση αναλυτικού προϋπολογισμού ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2023 

Εγκρίθηκε ομόφωνα. 
 

 

Καθορισμός ερωτήσεων για τη συνέντευξη υποψηφίων για τη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών 

Καθορίστηκαν οι ερωτήσεις, ανά θεματική ενότητα. 
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Έγκριση του περιεχομένου της σύμβασης με τίτλο «2022 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΠΧ», αξίας 24.300,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), που θα συναφθεί μεταξύ του 
Ιδρύματος και της Αναδόχου του έργου κας Ήβης Ευλογημένου του Ιωάννη, Πολιτικού Μηχανικού 
 

Εγκρίθηκε το περιεχόμενο της προς υπογραφή σύμβασης. 

 

 

 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 

Δήμητρα Χαβρέ

 


