
 
 

 
    

   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

    Κτήριο Επιστημών, Β’ πτέρυγα, 3ος όροφος 
    Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά, Κρήτη       

Τηλ: +30- 28210 37761,  Fax: +30- 28210 37843                               
 

 

98η/07.12.2022 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 των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Επικύρωση Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 91ης  και 97ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 91ης και 97ης Συνεδρίασης. 

 

Αίτηση παράτασης της Αναδόχου Χαρίκλειας Παντελάκη για το Έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ FRESNEL» προϋπολογισμού 
15.175,81€ (πλέον ΦΠΑ) 

Αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης στην Ανάδοχο Χαρίκλεια Παντελάκη του έργου «Ανάπλαση 
περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη στο χώρο τοποθέτησης του ηλιακού συλλέκτη Fresnel» κατά ένα (1) 
μήνα, δηλαδή μέχρι την 08.01.2023, και ειδικότερα έως 23.12.2022 για την ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου και έως 08.01.2023 για τη συνολική διοικητική ολοκλήρωση του έργου.  

 

 

Έγκριση του περιεχομένου της Σύμβασης με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΟΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΧΗΜΗΠΕΡ» αξίας 28.199,20€ (πλέον ΦΠΑ) που θα συναφθεί μεταξύ του Ιδρύματος και του Αναδόχου 
Βουρτζούμη Αντωνίου του Παναγιώτη, Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της σχετικής πρόσκλησης (998/27.10.2022) ομόφωνα αποφασίστηκε και 
εγκρίθηκε το περιεχόμενο της προς υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο Αντώνιο Βουρτζούμη του 
Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ,  έναντι του ποσού των 28.199,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (σύνολο με ΦΠΑ 
34.967,01 ευρώ). 

 

Έγκριση του από 02.12.2022 πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
προσωρινής αναδόχου ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΠΕ για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με ανοικτές 
διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου 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 (Αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169659) - 
Απόφαση κατακύρωσης και έγκριση περιεχομένου σύμβασης 
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(α) εγκρίθηκαν τα από 15.09.2022, 22.11.2022 και 24.11.2022 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

(β) επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και εγκρίθηκε το από 
02.12.2022 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ 
ΕΠΕ. 

(γ)  εγκρίθηκε η κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτές διαδικασίες, 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου 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 (Αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169659)  στην 
εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΠΕ, με συμβατική αξία έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου σαράντα τεσσάρων 
χιλιάδων τριακοσίων σαράντα  ευρώ (1.044.340,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία βάσει της 
ειδικής βαθμολογίας που έλαβε η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα για το ίδρυμα. 

(δ) εγκρίθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη: 

(i) την παρ. 1θ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022  που ορίζει ότι «θ) 
εγκρίνει το περιεχόμενο των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν 
το ΑΕΙ»  

(ii) την 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». 

 

Έγκριση του από 22.11.2022 πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. στο πλαίσιο του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια του 
πακέτου λογισμικού μαθηματικών υπολογισμών MATLAB, για την κάλυψη των διδακτικών και 
ερευνητικών αναγκών των ακαδημαϊκών σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους και 
τις υποχρεώσεις της υπ’ αριθμ. 439/27.09.2022 διακήρυξης (Αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 173119) - 
Απόφαση κατακύρωσης και έγκριση περιεχομένου σύμβασης 

Εγκρίθηκαν 

(α) το από 22.11.2022 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 
ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. 

(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 του πακέτου λογισμικού μαθηματικών υπολογισμών MATLAB, για την κάλυψη 
των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των ακαδημαϊκών σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ 439/27.09.2022 διακήρυξης στην εταιρεία 
ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. στη συνολική τιμή των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων σαράντα ευρώ (44.640,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία είναι εντός του 
προϋπολογισμού και κρίνεται συμφέρουσα για το Ίδρυμα. 

(γ)  το περιεχόμενο της προς υπογραφή σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη: 

(i) την παρ. 1θ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022  που ορίζει ότι «θ) 
εγκρίνει το περιεχόμενο των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν 
το ΑΕΙ»  

(ii) την 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 
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προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό 
Συμβούλιο του ΑΕΙ». 

 

Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την 
ανανέωση των υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες 
των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών 
πληροφορικής/εκπαίδευσης που αφορούν το παραπάνω λογισμικό 

Ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε:  

(α) το υπ΄αριθμ. 11/29.11.2022 αίτημα της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικής Υπολογιστικής 
Υποδομής κας Κων/νας Γλυμιδάκη 

(β)  δαπάνη συνολικού ύψους 18.655,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος του ΚΑΕ 0895 του 
τακτικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 

(γ) η έναρξη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στον 
οικονομικό φορέα Open Technology Services (ΟΤS) Α.Ε σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 
4412/2016 για την  παροχή υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης του λογισμικού που χρησιμοποιείται 
για τις ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και παροχή επιπρόσθετων 
υπηρεσιών πληροφορικής/εκπαίδευσης που αφορούν το παραπάνω λογισμικό για το έτος 2023, 
συνολικού προϋπολογισμού 18.655,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
για την προμήθεια καυσίμων και συγκεκριμένα (α) πετρελαίου θέρμανσης, (β) αμόλυβδης βενζίνης και 
(γ) υγραερίου (LPG Βιομηχανίας) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε:  

(α) το αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

(β)  δαπάνη συνολικού ύψους 33.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος του ΚΑΕ 1611 του 
τακτικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 

(γ) η έναρξη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 για την  προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 33.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

 

 Έγκριση περιεχομένου συμβάσεων 

i. Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΑΒΑΞ COMPUTER APPLICATIONS IKE για 
(α) την προμήθεια βιντεοπροβολέα, (β) την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 
υπολογιστικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, (γ) την παροχή υπηρεσιών επισκευής υπολογιστικών 
και εκτυπωτικών μηχανημάτων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1156/04.11.2022 πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς 

 

ii. Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε για την επισκευή με 
αντικατάσταση μη λειτουργικών τμημάτων του Βιοαντιδραστήρα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1101/03.11.2022 πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς 

 
iii. Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία Satellite ΑΦΟΙ ΚΟΛΙΟΥ Ο.Ε για την 

προμήθεια αναμνηστικών ειδών για τις ανάγκες της Πρυτανείας και του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 
του Πολυτεχνείου Κρήτης κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1240/10.11.2022 πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών 
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Εγκρίθηκαν οι παραπάνω αναθέσεις και το περιεχόμενο των συμβάσεων για τις παραπάνω προμήθειες και 

για την επισκευή εξοπλισμού. 

 

 

Επικαιροποίηση της απόφασης της 86ης/23.09.2022 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα 
«Έγκριση ανάθεσης στην Τεχνική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης της διενέργειας διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την επίβλεψη και παραλαβή των απαιτούμενων οικοδομικών 
και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο κτίριο της πρώην Γαλλικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, 
Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων 
και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. ΥΠΟΕΡΓΟ 3- Διαμόρφωση Χώρου TUC Lab», 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82621» μετά από την απόφαση της υπ’ αριθμ. 
635/08.09.2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 
 

Ομόφωνα αποφασίστηκε η επικαιροποίηση της απόφασης της 86/23.09.2022 Συνεδρίασης του Π.Σ. 
εγκρίνοντας 

την ανάθεση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης: 

α)  της  διενέργειας της διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Η/Μ εργασίες στο 
ισόγειο του κτιρίου της πρώην Γαλλικής Σχολής», προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ,  που θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του 
ν.4412/2016,    

β) της επίβλεψης των εκτελούμενων εργασιών κατά την κατασκευή του ανωτέρω έργου και  

γ) της παραλαβής του έργου μετά τη λήξη της προθεσμίας περαίωσής του, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 249 του ν.4957/2022 και σε συνεργασία με τον επιστημονικά 
υπεύθυνο του έργου Καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο. 

 

 

Ανακοινώσεις - Αιτήσεις - Προτάσεις  

Επικαιροποίηση της απόφασης της 593ης Συγκλήτου για τον ορισμό διαχειριστή για τον τραπεζικό 
λογαριασμό που τηρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης στην ALPHA BANK για το «Κληροδότημα Παπαδόπετρου» 
 

Ομόφωνα αποφασίστηκε και επικαιροποιήθηκε η απόφαση της 593/17.05.2022 Συγκλήτου και ορίστηκαν 
διαχειριστές για τον λογαριασμό 907.00.2001.000283 για το «Κληροδότημα Παπαδόπετρου» ο 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης και σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματός του ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Καλλίθρακας-
Κόντος Νικόλαος, έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 28η.02.2023.  

 

 

Έγκριση εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την μετάθεση του χρόνου 
παράδοσης υλικών της υπ΄αριθμ. 3120/8.4.2022 σύμβασης, με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση 
και θέση σε πλήρη λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 
300Kwp στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατόπιν αίτησης της ανάδοχου εταιρείας Τ 
& Τ Τεχνική Ενεργειακή Ι.Κ.Ε.   
 

Ομόφωνα εγκρίθηκε: 

(α)  Το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπ΄ αριθμ. 
3120/08.04.2022 σύμβασης. 

(β) Η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ΄αριθμ. 3120/08.04.2022 σύμβασης, όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 4 «Χρόνος παράδοσης υλικών-υποχρεώσεις αναδόχου μετά το πέρας της 
παράδοσης/εγκατάστασης» και συγκεκριμένα του χρόνου παράδοσης, σύνδεσης για ενεργειακό 



  
   

[5] 
 

συμψηφισμό με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και θέσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία του απαραίτητου 
εξοπλισμού για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού έως τις 08.02.2023. 

(γ) Η παράταση της διάρκειας της υπ΄αριθμ. 3120/08.04.2022 σύμβασης έως 07.03.2023. 

(δ) Η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 3120/08.04.2022 σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

 

 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 

Δήμητρα Χαβρέ

 


