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97η/02.12.2022 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  

 

Παρόντες: 

(με τηλεδιάσκεψη) 

 

Καθηγητής Μ. Λαγουδάκης Πρύτανης  

Καθηγητής Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης, Ν. Καλλίθρακας-Κόντος 

Αντιπρύτανης Καθηγητής Π. Αποστολάκης εκπρόσωπος Διοικητικού 

Προσωπικού, 

Γραμματέας: Η κα Δ. Χαβρέ  

 

Επίσης, συμμετείχε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αχιλλέως για την 

παρουσίαση του 2ου θέματος. 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Επικύρωση Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 94ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 94ης Συνεδρίασης. 

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών λόγω αλλαγών στα έγγραφα της σύμβασης και μετάθεση 
του χρόνου αποσφράγισης προσφορών στο πλαίσιο 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 Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η-Ζ) για τις 
ανάγκες του νέου συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης συνολικού 
προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ- Αριθμός 
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 176229 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για 
διόρθωση της διάρκειας του χρόνου παράδοσης των ειδών και ως εκ τούτου και της διάρκειας της 
σύμβασης,  ομόφωνα αποφάσισε: 
 

(α) την αποδοχή της εισήγησης για διόρθωση της διάρκειας του χρόνου παράδοσης των ειδών (παρ. 6.1 της 
υπ΄αριθμ. 1154/04.11.2022 διακήρυξης) σε πεντέμιση (5.5) μήνες, ως εκ τούτου και τη διόρθωση της 
διάρκειας σύμβασης (παρ. 1.3 της υπ΄αριθμ. 1154/04.11.2022 διακήρυξης) σε επτάμιση (7.5) μήνες. 

(β) την μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών 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  Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η-Ζ) για τις 
ανάγκες του νέου συγκροτήματος κτηρίων (συμπληρωματικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης (αριθμός 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 176229) σύμφωνα με την παρ. 1.5 «Προθεσμία παραλαβής προσφορών» της υπ΄αριθμ. 
1154/04.11.2022 διακήρυξης από τις 5 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00 που ήταν αρχικά, 
για την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 22:00. 

(γ) την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με την παρ. 
3.1.1 «Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών» της υπ΄αριθμ. 1154/04.11.2022 διακήρυξης, από τις 15 
Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. που ήταν αρχικά, για την 23η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 

Δήμητρα Χαβρέ

 


