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                 Χανιά, 20 Δεκεμβρίου 2010  
Αρ. Πρωτ. : 8693 

 
Προς  
Όλα  τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(τακτικά και αναπληρωματικά) 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Παρακαλούμε να παραβρεθείτε στην 282η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών που θα 
πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι στη 
Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου, στο κτίριο Διοίκησης, οδός Αγ. Μάρκου – Χανιά. 

 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Τροποποιήσεις Προϋπολογισμών ΕΛΚΕ 2010  
2. Έγκριση δαπανών κινητών τηλεφώνων για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ ΠΚ 
3. Έγκριση μελέτης για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά 

έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή και εξοικονόμησης ενέργειας σε 
δημόσια κτίρια» που προκηρύσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής 

4. Καταβολή τέλους εκπρόθεσμης απόδοσης ΦΠΑ  
5. Καθορισμός ανώτατου ποσοστού % έμμεσων δαπανών σε έργα ΕΠΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2007-

2013 
6. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού για τις ανάγκες έργων 
7. Ορισμός επιτροπών παραλαβής ειδών και υπηρεσιών των έργων  
8. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

χώματος για τις ανάγκες του έργου «ΕΟΧ EL0031 - Βελτιστοποίηση ανάκτησης και 
κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των στερεών αστικών αποβλήτων»  

9. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή 
υποδομών (οικίσκος, κυλινδρικό βάθρο) για την ίδρυση σταθμού EGNOS για τις ανάγκες 
του έργου SOFIA 

10. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
αναλωσίμων για τις ανάγκες του έργου «ΕΟΧ EL0030- «Γεωργική αξιοποίηση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως εναλλακτικός υδατικός πόρος» 

11. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
αναλυτών συσκευής φωτοσύνθεσης για τις ανάγκες του έργου «ΕΟΧ EL0030- «Γεωργική 
αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως εναλλακτικός υδατικός πόρος» 

12. Έγκριση πρακτικού πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση θέσεων 
απασχόλησης με σύμβαση έργου για τις ανάγκες της πράξης 04.72.33.01.02 «Γραφείο 
Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του  Ε.Π.Δ.Β.Μ. ΕΣΠΑ 
2007-2013 

13. Έγκριση συμβάσεων απασχολούμενων στα προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2640/1998 

14. Έγκριση νέων έργων 
15. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις - Προτάσεις 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
 
 
 

Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης 
 


