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1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

2)

Απολογισμός Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού
έτους 2017

3)

Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων και εξωτερικών χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος, με
δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης)

4)

Ανανέωση σύμβασης με το ΚΤΕΛ

5)

Πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων

6)

Τοποθέτηση της κας Σκέτα Δείνας στο Τμήμα Πρωτοκόλλου

7)

Τοποθέτηση Επόπτη στη Φοιτητική Εστία

8)

Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Αποφασίσθηκε να υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η 1η τροποποίηση του Τ.Π. έτους
2018, για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, για ενίσχυση κωδικών Αριθμών
Εσόδων και Εξόδων που αφορούν τη σίτιση των φοιτητών καθώς και τη χορήγηση στεγαστικού
δικαιώματος.
Απολογισμός Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού
έτους 2017
Αποφασίσθηκε να υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος ο Απολογισμός του Τ.Π. και του
Π.Δ.Ε. έτους 2017.

Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων και εξωτερικών χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος, με
δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης)
Αποφασίσθηκε να υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος α) η προκήρυξη διαγωνισμού
άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και
εξωτερικών χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος καθώς και β) η αποστολή προς το ΥΠΠΕΘ
αιτήματος προέγκρισης για την αναλαμβανόμενη υποχρέωση που προκύπτει άνω του ποσού των 100.000
€ για το έτος 2019.

Ανανέωση σύμβασης με το ΚΤΕΛ
Αποφασίσθηκε να υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος η αποστολή αιτήματος προς το
Υπουργείο Παιδείας για την έκδοση ΚΥΑ για τη μεταφορά των φοιτητών από και προς τους χώρους
εκπαίδευσης (Χανιά-Πολυτεχνειούπολη-Χανιά) προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει η σύναψη νέας
σύμβασης με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων
Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για κάλυψη της θέσης του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών από την κα Αθενάκη Δήμητρα, με ημερομηνία
ανάληψης καθηκόντων τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018.

Τοποθέτηση της κας Σκέτα Δείνας στο Τμήμα Πρωτοκόλλου
Κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών
της εν λόγω υπηρεσίας, η κα Σκέτα Δείνα είχε ανεπίσημα τοποθετηθεί σε αυτό το Τμήμα από την
01/02/2018. Αποφασίσθηκε επίσημα η τοποθέτηση της κας Σκέτα Δείνας στο Τμήμα Πρωτοκόλλου.

Τοποθέτηση Επόπτη στη Φοιτητική Εστία
Ομόφωνα έγινε δεκτή η τοποθέτηση του κ. Τσικαλάκη Ιωάννη, μονίμου υπαλλήλου του Τμήματος
Συντήρησης στη θέση του επόπτη της Φοιτητικής Εστίας, με έναρξη ανάληψης καθηκόντων από την
01/03/2018.

Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
Ετέθη αίτημα του κ. Γκίκα από τη Σχολή ΜΗΠΕΡ για αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού, από το Ίδρυμα Melinda
and Bill Gates Foundation. Ενημερώθηκε το Πρυτανικό για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί,
καθώς το Ίδρυμα (αποδέκτης της δωρεάς) υπόκειται σε φορολόγηση και σε Δήλωση Φόρου Δωρεάς. Θα
διερευνηθεί εάν το ποσό του αναλογούντος φόρου δύναται να καλυφθεί από κονδύλια του Ιδρύματος ή
από κονδύλια που έχουν κατανεμηθεί για τις ανάγκες του εργαστηρίου του εκάστοτε αιτούντος την
αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού, καθώς ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος είναι περιορισμένος.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

