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Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πρύτανης,
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης Αντιπρύτανης,
Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης
Ελένη Κοκονά, Εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού
Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης Αντιπρύτανης
Δήμητρα Χαβρέ

Επίσης, παρευρέθησαν η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δ.
Παντελάκη για την παρουσίαση του 4ου θέματος και η κα Α. Καρδαμάκη για την παρουσίαση του 2ο
και 3ο θέματος.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Ορισμός τριμελών επιτροπών για αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Πολυτεχνείο
Κρήτης μέσω του α΄ κύκλου Κινητικότητας 2019
2) 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020
3) 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020
4) 1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
5) Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παραλαβής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων
με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την συντήρηση των κτιρίων και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα έτος
6) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις

Θέμα 1ο: Ορισμός τριμελών επιτροπών για αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο
Πολυτεχνείο Κρήτης μέσω του α΄ κύκλου Κινητικότητας 2019
Ελήφθησαν υπόψη
Α) η εισήγηση της προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κας Αικ. Χοχλάκη, στην οποία παρουσιάστηκε
η ισχύουσα νομοθεσία και
Β) οι προκηρυχθείσες θέσεις, ανά Υπηρεσία Υποδοχής,
ομόφωνα αποφασίσθηκε όπως οι Τριμελείς Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί, ανά Διεύθυνση Υποδοχής, απαρτίζονται από τα κάτωθι μέλη ως εξής:

Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
1) Χοχλάκη Αικατερίνη
2) Αθενάκη Δήμητρα
3) Βαϊδάκη Αργυρώ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Χοχλάκη Αικατερίνη
2. Αχιλλέως Γεώργιος
3. Ατζαράκης Ιωάννης
Δ/νση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής
1. Χοχλάκη Αικατερίνη
2. Ατζαράκης Ιωάννης
3. Παντελάκη Δέσποινα
Γραφείο Αντιπρυτάνεων
1. Χοχλάκη Αικατερίνη
2. Λαγουδάκης Μιχαήλ, Αντιπρύτανης
3. Νταουντάκη Μαρία
Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της κας Αικ. Χοχλάκη για ορισμό της κας Χαλβαδάκη Στυλιανής ως
Γραμματέως στις παραπάνω επιτροπές με αναπληρώτρια την κα Φραγγεδάκη Ερασμία.

Η απόφαση αυτή θα σταλεί ως εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2.ε
του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 όπου ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «εισηγείται στη Σύγκλητο τη
συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της».
Θέμα 2ο: 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020
Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020, η οποία αφορά σε ανακατανομή των πιστώσεων στο
σκέλος των εσόδων με ισόποση ανακατανομή των χρεώσεων στο σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων, με γνώμονα τις ανάγκες υλοποίησης του προγραμματισμού δημοσίων
επενδύσεων έτους 2020 λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης του 2019
εκτελέστηκαν.
Η παρούσα Τροποποίηση είναι εσωτερική, δηλαδή εγκρίνεται με απόφαση Πρύτανη, που εκδίδεται
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.
Καθώς στην παρ. 2.γ του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «καταρτίζει
και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του
Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς
έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της» η απόφαση αυτή θα
υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 3ο: 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020
Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την προσάρτηση των
ταμειακών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων στο σκέλος των Εξόδων για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών με
χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

Καθώς στην παρ. 2.γ του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «καταρτίζει
και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του
Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς
έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της» η απόφαση αυτή θα
υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 4ο: 1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 1η Τροποποίηση του Τακτικού
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει των διατάξεων των
παραγράφων 3 και 4 της Υπουργικής Απόφασης 2/84027/ΔΠΓΛ (ΦΕΚ Β΄5171/16-11-2018) «Αναμόρφωση
των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης» προβλέπονται
περιπτώσεις αναμόρφωσης προϋπολογισμών με δυνατότητα χρήσης Ταμειακών Υπολοίπων.
Η 1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, παρουσιάζεται σε δύο (2) σκέλη:
Το Σκέλος Α αφορά στην Τροποποίηση για μείωση των Εσόδων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. (ΚΑΕ 0211) και από το
Ε.Α.Π. ΚΑΕ (3419) συνολικού ποσού 72.000 € με ισόποση μείωση των εξόδων.
Το Σκέλος Β αφορά στην Τροποποίηση για χρήση Ταμειακού Υπολοίπου ύψους 624.172,22€

Καθώς στην παρ. 2.γ του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «καταρτίζει
και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του
Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς
έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών της» η απόφαση αυτή θα
υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 5ο: Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παραλαβής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω
των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την συντήρηση των κτιρίων και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα έτος
Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη
 την υπ’ άριθμ 517/18.12.2019 Απόφαση Συγκλήτου για τον ορισμό από τη Σύγκλητο επιτροπών
διαγωνισμών, άνω των ορίων
 Την υπ΄αριθμ. 518/17.1.2020 Συνεδρίαση Συγκλήτου στην οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την συντήρηση των κτιρίων
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ)
148.387,10 €, ΦΠΑ: 35.612,90 € και συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %,
184.000,00 €
 το από 23.01.2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών κ. Μ.
Πρώϊμου,
 την υπ’ αρίθμ. 518/17.01.2020 Συνεδρίαση Συγκλήτου στην οποία επικυρώθηκε το από 10.01.2020
Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης, σύμφωνα με το οποίο κληρώθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα
μέλη της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για συντηρήσεις
κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

ομόφωνα αποφάσισαν να εισηγηθούν στη Σύγκλητο όπως η επιτροπή διενέργειας/επιτροπής παραλαβής
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την
συντήρηση των κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα έτος,
απαρτίζεται από τα κληρωθέντα μέλη που συγκροτούν την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων διαγωνισμών για συντηρήσεις κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, (σύμφωνα με
το από 10.01.2020 πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης) και τα οποία έχουν ως εξής:

1
2
3
4
5
6

Τακτικά μέλη
Δόλλας Απόστολος, μέλος ΔΕΠ
Σπάρταλης Λάμπρος, μέλος ΕΤΕΠ
Μουμουτζής Νεκτάριος, μέλος ΕΔΙΠ
Σεϊμένης Ευστράτιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Πετρίδου Βαρβάρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ

1
2
3
4
5
6

Αναπληρωματικά μέλη
Μαρινάκης Ιωάννης, μέλος ΔΕΠ
Μπότσης Ιωάννης, μέλος ΕΤΕΠ
Κουλουριδάκης Παύλος, μέλος ΕΔΙΠ
Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Χαβρέ Δήμητρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Τσιτωνάκη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Επιτροπή παραλαβής :
1
2
3

Τακτικά μέλη
Μπιλάλης Νικόλαος, μέλος ΔΕΠ
Μαρινάκη Μαγδαληνή, μέλος ΕΔΙΠ
Καμπουράκη Ελευθερία, υπάλληλος ΙΔΑΧ

1
2
3

Αναπληρωματικά μέλη
Τσουχλαράκη Ανδρονίκη, μέλος ΔΕΠ
Ρεπούσκου Ευτυχία, μέλος ΕΔΙΠ
Μυλωνάκη Ελένη, μόνιμη υπάλληλος

Καθώς στην παρ. 2.ε του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 ορίζεται ότι το ‘Πρυτανικό Συμβούλιο’ «εισηγείται
στη Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητές της», η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 6ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις
Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

