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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2018
Μεταφορά Διαθεσίμων σε ΤτΕ
Απάντηση στο έγγραφο για οφειλές προς τη ΔΕΗ
Επικαιροποίηση απόφασης 2ου Π.Σ./18-12-2017 για τον ορισμό Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών &
Επιτροπών παραλαβής ειδών/διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2018
6) Έγκριση του από 10/01/2018 Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών
διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής ειδών/διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των
διαγωνισμών για το έτος 2018
7) Ορισμός Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
α) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Συντήρηση των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του Π.Κ. (διακήρυξη 1089/25.10.2017)
β) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Φύλαξη των χώρων του Π.Κ. (διακήρυξη 501/28.09.2017)
8) Ορισμός επιτροπής παραλαβής/διαπίστωσης παροχής των υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Π.Κ.
σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 46647 ηλεκτρονικό διαγωνισμό και την υπ’ αριθμ. 501/28-09-2017
διακήρυξη
9) Μετακίνηση της κας Έλενας Παπαδογεωργάκη
10) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Πολυτεχνείου Κρήτης
1)
2)
3)
4)
5)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3Ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1η τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Αποφασίσθηκε να υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η 1η τροποποίηση Τ.Π. έτους 2018
η οποία καταρτίστηκε για:
 εξόφληση παραστατικών προηγούμενων ετών 2011-2017
 χρήση ταμειακού υπολοίπου για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας Ακαδημαϊκών Υποτρόφων
 την ενίσχυση των Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων που αφορούν τη σίτιση των φοιτητών
 ενίσχυση των Κωδικών Αριθμών Εσόδων και Εξόδων που αφορούν τη χορήγηση στεγαστικού
δικαιώματος
 Ανακατανομή πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων ώστε να καλυφθούν ανάγκες που έχουν προκύψει

1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2018
Αποφασίσθηκε να υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η 1η τροποποίηση ΠΔΕ έτους 2018
η οποία καταρτίστηκε για:


για την προσάρτηση των ταμειακών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των έργων του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο σκέλος των Εξόδων.

Μεταφορά Διαθεσίμων σε ΤτΕ
Αποφασίσθηκε να υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος η πρόταση για μεταφορά ποσού
ύψους 400.000 €, από την Τράπεζα Πειραιώς προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Απάντηση στο έγγραφο για οφειλές προς τη ΔΕΗ
Υπήρξε ενημέρωση για την ανάγκη τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Π.Κ. προς τη ΔΕΗ για
τους λογαριασμούς με αρ. παροχής: 595806900-012 Τέρμα Οδού Αγ. Μάρκου και 58580025-013
Πολυτεχνειούπολη.

Επικαιροποίηση απόφασης 2ου Π.Σ./18-12-2017 για τον ορισμό Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών &
Επιτροπών παραλαβής ειδών/διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2018
Εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της παραπάνω απόφασης που αφορά
 στη 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 144.000 €
 Για τους διαγωνισμούς άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, ήτοι εκτιμώμενη αξία ανώτερη των
144.000,00 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.

Έγκριση του από 10/01/2018 Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών
διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής ειδών/διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των
διαγωνισμών για το έτος 2018
Καθώς υπήρξε τροποποίηση από 01/01/2018 των κατώτατων ορίων των διαγωνισμών (αύξηση του ορίου
από 135.000 € σε 144.000 €) εγκρίθηκε το παραπάνω πρακτικό της δημόσιας κλήρωσης με την επισήμανση
ότι
 Η διενέργεια δημόσιας κλήρωσης θα ισχύει για τους διαγωνισμούς έτους 2018 εκτιμώμενης αξίας
έκαστος ίσης ή κατώτερης των 144.000 €
 Για τους διαγωνισμούς άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, ήτοι εκτιμώμενη αξία ανώτερη
των 144.000,00 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.

Ορισμός Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

α) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Συντήρηση των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του Π.Κ. (διακήρυξη 1089/25.10.2017)
β) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Φύλαξη των χώρων του Π.Κ. (διακήρυξη 501/28.09.2017)
Αποφασίσθηκε να υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος η κάτωθι πρόταση:
Επιτροπή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για τους διαγωνισμούς
 για τη Συντήρηση των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Π.Κ. (διακήρυξη
1089/25.10.2017)
 για τη Φύλαξη των χώρων του Π.Κ. (διακήρυξη 501/28.09.2017)
Τακτικά μέλη
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Ονοματεπώνυμο/
ιδιότητα
Τσομπανάκης Ιωάννης/
Μέλος ΔΕΠ
Σπάρταλης Λάμπρος/
Μέλος ΕΤΕΠ
Καπετανάκης Γεώργιος/
μόνιμος

Αναπληρωματικά
μέλη
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Ονοματεπώνυμο/ ιδιότητα
Νικολός Ιωάννης/
Μέλος ΔΕΠ
Αργυρόπουλος Σπυρίδων/ μέλος
ΕΔΙΠ
Σεϊμένης Ευστράτιος/
Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Ορισμός επιτροπής παραλαβής/διαπίστωσης παροχής των υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Π.Κ.
σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 46647 ηλεκτρονικό διαγωνισμό και την υπ’ αριθμ. 501/28-09-2017 διακήρυξη
Αποφασίσθηκε να υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος η επιτροπή
Παραλαβής/Διαπίστωσης παροχής των υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Π.Κ., αποτελούμενη από τα
ίδια μέλη με την ορισθείσα στο από 10/01/2018 πρακτικό της Δημόσιας Κλήρωσης, ως εξής:
Τακτικά μέλη
Παναγιωτοπούλου Παρασκευή /Μέλος ΔΕΠ
Χαμηλάκη Ελένη/ Μέλος ΕΔΙΠ
Μπαραδάκης Ευπρέπιος / υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά μέλη
Κωτσάκη Αμαλία /Μέλος ΔΕΠ
Ψυχής Σπυρίδων/ Μέλος ΕΤΕΠ
Τζανάκης Γεώργιος/ μόνιμος

Μετακίνηση της κας Έλενας Παπαδογεωργάκη
Αποφασίσθηκε η τοποθέτηση κας Έλενας Παπαδογεωργάκη στο Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης
Ακαδημαϊκών θεμάτων, όπου είναι τοποθετημένη και η κα Ελευθερία Καραγιάννη.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και του Πολυτεχνείου Κρήτης
Αποφασίσθηκε να υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος η υπογραφή του παραπάνω
Μνημονίου Συνεργασίας.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

