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21η/28-05-2019 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Έκτακτη Συνεδρίαση)

Πρύτανης:
Αντιπρύτανης:
Αντιπρύτανης:
Αντιπρύτανης:
Εκπρ. Διοικ. Προσωπικού:
Γραμματέας:

Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος
Ελένη Κοκονά
Δήμητρα Χαβρέ

Επίσης, παρευρίσκονται η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δ.
Παντελάκη και η κα Α. Καρδαμάκη για την παρουσίαση των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Επικύρωση Πρακτικών της 20ης/03-04-2019 Συνεδρίασης
2) 2η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
3) 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019
4) Αίτημα Επιχορήγησης του Φοιτητικού Οργανισμού ‘BEST Chania’ για κάλυψη δαπάνης σίτισης στο
πλαίσιο υλοποίησης του καλοκαιρινού Ακαδημαϊκού Σεμιναρίου με θέμα ‘ Star Wars: Drones vs
Satellites’
5) Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση
αποκατάστασης κτιρίου Παπαδόπετρου», προϋπολογισμού 540.000,00 € (με το ΦΠΑ)
6) Συμβάσεις καθαριότητας και φύλαξης
7) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 20ης/03-04-2019 Συνεδρίασης
Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της 20ης/03-04-2019 Συνεδρίασης.

Θέμα 2ο: 2η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Εγκρίθηκε ομόφωνα η 2η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Η τροποποίηση αφορά σε ανακατανομή στο σκέλος των εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019.
Η εισήγηση του Π.Σ. θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 3ο: 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού
έτους 2019
Εγκρίθηκε ομόφωνα η 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2019.
Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων με ισόποση αύξηση των
χρεώσεων στο σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και
κρίνεται απαραίτητη για τη διαμόρφωση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος στο
ύψος των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2019 των ενταγμένων έργων μας στις:
o
o
o

ΣΑΕ: 546 (ΩΑΨΚ465ΧΙ8-ΔΝΧ)
ΣΑΕ: 046 (Ψ4Ν7465ΧΙ8-Ο5Ο)
ΣΑΜ: 046 (Ψ2ΩΧ465ΧΙ8-Δ3Θ)

Η απόφαση του Π.Σ. θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Θέμα 4ο: Αίτημα Επιχορήγησης του Φοιτητικού Οργανισμού ‘BEST Chania’ για κάλυψη δαπάνης σίτισης
στο πλαίσιο υλοποίησης του καλοκαιρινού Ακαδημαϊκού Σεμιναρίου με θέμα “Star Wars: Drones vs
Satellites”
Αποφασίσθηκε όπως ο Σύλλογος BEST Chania υποβάλει νέο αίτημα, με τουλάχιστον δύο (2) προσφορές,
για την κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο.
Αναφέρθηκε ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2659.α «Λοιπές Χορηγίες για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς».

Θέμα 5ο: Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου
«Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτιρίου Παπαδόπετρου», προϋπολογισμού 540.000,00 € (με το ΦΠΑ)
Εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής, η οποία προέκυψε από κλήρωση μέσω της πλατφόρμας του
Μη.Μ.Ε.Δ.
Η εισήγηση του Π.Σ. θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 6ο: Συμβάσεις καθαριότητας και φύλαξης
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Ενημερώθηκαν τα μέλη
 ότι η τρέχουσα σύμβαση με την Ανάδοχο Εταιρεία για τις υπηρεσίες καθαριότητας λήγει στις
22/08/2019.
 για τη δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα(1) έτος (23/08/2019-22/08/2020) η οποία έχει
προβλεφθεί ως δικαίωμα προαίρεσης στην από 4307/17.04.2018 διακήρυξη του διαγωνισμού για την
καθαριότητα των χώρων του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.
ΦΥΛΑΞΗ
Ενημερώθηκαν τα μέλη ότι η τρέχουσα σύμβαση λήγει το Νοέμβρη του 2019. Στην τρέχουσα σύμβαση έχει
προβλεφθεί η δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος (ως δικαίωμα προαίρεσης)
σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 6226/31.7.2018 Διακήρυξη.
[2]

Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατά πόσο το Ίδρυμα θα προχωρήσει σε μονομερή παράταση ή σε
προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού φύλαξης, με σύναψη ατομικών συμβάσεων.

Θέμα 7ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
Τροποποίηση εγκεκριμένου ετήσιου προγραμματισμού έργων έτους 2019.
Υποβλήθηκε εισήγηση για τον προγραμματισμό των έργων που εντάσσονται στο Π.Δ.Ε. και για τις
προτεινόμενες νέες δράσεις ως νέα προτεινόμενα έργα/ προμήθειες όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί.

Η απόφαση του Π.Σ. για τον αναθεωρημένο προγραμματισμό των έργων θα υποβληθεί προς έγκριση στη
Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα
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