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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
2) Λοιπά Θέματα 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  

Εγκρίθηκε η κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018,  τόσο στο σκέλος του τακτικού 
προϋπολογισμού όσο και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να υποβληθεί προς 
έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

 
 

Λοιπά Θέματα 

Έγκριση υποβολή πρότασης «Συμπλήρωση –αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης» 
στην πρόσκληση «Δράση 10.a.2: Συμπλήρωση- Αναβάθμιση Εξοπλισμού Υποδομών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης» της Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Κρήτη»- Άξονας προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη»   
(Α/Α ΟΠΣ: 2010) 
 
Υπήρξε θετική εισήγηση του Σώματος προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος για έγκριση υποβολής της ως άνω 
πρότασης  
 
Έγκριση Αναθεωρημένων εγχειριδίων διαδικασιών, διαγραμμάτων, εντύπων και λοιπών εγγράφων 
διαχειριστικής επάρκειας Διεύθυνσης Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της υποβολής 
πρότασης στην Πρόσκληση «Δράση 10.a.2: Συμπλήρωση- Αναβάθμιση Εξοπλισμού Υποδομών 



Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» της Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Κρήτη» 
 
Υπήρξε θετική εισήγηση του Σώματος προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος για την έγκριση  
 των αναθεωρημένων εγχειριδίων διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων της Διεύθυνσης Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση έργων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και  

 του συνημμένου υποδείγματος Τεκμηρίωσης της Διοικητικής και Επιχειρησιακής Ικανότητας. 
 
 
Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών – Επιτροπές παραλαβής ειδών/ διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών 
των διαγωνισμών για το έτος 2018 
 
Αποφασίστηκε η διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής ειδών/ διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το 
έτος 2018 εκτιμώμενης αξίας (αξία χωρίς τον ΦΠΑ) έκαστος ίσης ή κατώτερης των 135.000,00 ευρώ. 

Για τους διαγωνισμούς άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, ήτοι εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 
135.000,00 ευρώ  η συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής ειδών/ 
διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2018 θα γίνεται με απόφαση του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου του Πολυτεχνείου Κρήτης, ήτοι της Συγκλήτου. 

 

Εξουσιοδοτήθηκε η Οικονομική Υπηρεσία και το Τμήμα Προμηθειών να διενεργήσουν δημόσια κλήρωση 
για τη συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής ειδών/ διαπίστωσης 
παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2018 εκτιμώμενης αξίας (αξία χωρίς τον ΦΠΑ) έκαστος 
ίσης ή κατώτερης των 135.000,00 ευρώ  και ορίστηκε επιτροπή διενέργειας της δημόσιας κλήρωσης 
αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη, ως εξής: 

 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, μέλος ΔΕΠ Λαγουδάκης Μιχαήλ, μέλος ΔΕΠ 

Παντελάκη Δέσποινα, υπάλληλος ΙΔΑΧ Μαλανδράκη Στυλιανή, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

Κάβαλου Ιωάννα, υπάλληλος ΙΔΑΧ Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ 
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Χαβρέ Δήμητρα 


