
 
 

 
    

   ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

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

 

93η/18.11.2022 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  

 

Επίσης, συμμετείχαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δ. Παντελάκη για 

την παρουσίαση των θεμάτων της Οικονομικής Υπηρεσίας και η κα Ά. Καρδαμάκη για παροχή 

διευκρινίσεων στο  4ο θέμα. 
 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Επικύρωση Πρακτικών της υπ’αριθμ.92ης Συνεδρίασης 

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 92ης Συνεδρίασης. 

 

Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» για το οικονομικό έτος 2023 

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος για το οικονομικό έτος 2023. 
 

 

12η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2022  (10η 
Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού) 

Εγκρίθηκε η 10η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού 2022, με θέμα την κατανομή της έκτακτης 
επιχορήγησης έτους 2022 λόγω αύξησης του ημερησίου σιτηρεσίου στο οικονομικό έτος 2022, καθώς και 
ανακατανομή στο σκέλος των εξόδων. 
 

13η Τροποποίηση του συνολικού Προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2022  (5η  
Τροποποίηση του Π.Δ.Ε.) 

Εγκρίθηκε η 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022, η οποία αφορά στην 
αυξομείωση πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων με ισόποση αυξομείωση των χρεώσεων στο σκέλος των 
εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων η οποία κρίνεται απαραίτητη για την προσαρμογή του 
προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος με βάση την υπ’ αριθμ. 139313/Β9/Φ.2/346/10-11-
2022 (ΑΔΑ: 6Ρ3Ω46ΜΤΛΗ-ΚΝΤ) απόφαση ανακατανομής πιστώσεων της ΣΑΝΑ 346. 

 
Έγκριση εισήγησης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3614/16.05.2022 σύμβασης εκμετάλλευσης του 
Φοιτητικού Εστιατορίου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Ομόφωνα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε: 
(α)  η εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης, 

(β) η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 3614/16.05.2022 σύμβασης για την εκμετάλλευση του Φοιτητικού 
Εστιατορίου για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης με ανάδοχο την 
εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΠΕ κατόπιν της έκδοσης της υπ΄αριθμ. 140198/11-11-2022/Β2 Υπουργικής απόφασης 
με βάση την οποία συντρέχει η προϋπόθεση της ύπαρξης της αναγκαίας κρατικής επιχορήγησης 



  
   

[2] 
 

«Ανακαθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για κάλυψη δαπανών σίτισης 
φοιτητών λόγω αύξησης του ημερησίου σιτηρεσίου, οικονομικού έτους 2022» 
 

Έγκριση περιεχομένου συμβάσεων 

i.  Έγκριση περιεχομένου σύμβασης (απόφασης ανάθεσης) με ανάδοχο την εταιρεία ΟΞΥΓΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. για την προμήθεια ειδών για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον 
εξοπλισμό και τη λειτουργία των εργαστηρίων (ΚΑΕ 4121) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 724/12.10.2022 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς (Τμήματα 4, 7 ). 

ii.  Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΣΙΔΑΛ Α.Ε. για την προμήθεια ανταλλακτικών 
και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών στις κτηριακές υποδομές 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, (ΚΑΕ 1413) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 896/21.10.2022 πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών  

iii.  Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ για την προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών, των 
Σχολών και του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής, (ΚΑΕ 1731) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
937/25.10.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

iv.  Έγκριση περιεχομένου σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης της υποδομής RFID της Βιβλιοθήκης και 
Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΒΙΚΕΠ) (ΚΑΕ 887) κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
770/17.10.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς 

Εγκρίθηκε το περιεχόμενο των παραπάνω συμβάσεων. 

 

Έγκριση υποβολής αιτήματος ανακατανομής πιστώσεων μεταξύ έργων του ΤΠΑ (εθνικό σκέλος ΠΔΕ)  

Εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος ανακατανομής πιστώσεων μεταξύ των κάτωθι έργων: 

 

Α/α Ενάριθμος Τίτλος 

Εγκεκριμένες 
ετήσιες 
πιστώσεις 

Αύξηση 
πιστώσεων 

Μείωση 
πιστώσεων  

Προτεινόμενες 
ετήσιες πιστώσεις 

1 
2021ΝΑ346001

39 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΙΣΧΥΟΣ 300kWp ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ 2014ΣΕ54600008) 
(2020ΣΕ04600042) 

610.000 €  7.671,23 € 602.328,77 € 

2 
2021ΝΑ346001

66 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 
1982ΣΕ04600000) 
(2014ΣΕ54600070) 

7.815,99 € 7.671,23 €  15.487,22 € 

 

 

 

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου 

Δήμητρα Χαβρέ

 


