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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) 7η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (4η Τροποποίηση του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων) οικονομικού έτους 2020
2) 8η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (4η Τροποποίηση του
Τακτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2020
3) Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του συνοπτικού
διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη σύμβαση προμήθειας
ηλεκτροκίνητων οχημάτων προς αντικατάσταση συμβατικών και προμήθεια δικτύου ηλεκτρικών
ποδηλάτων, στο πλαίσιο του Υποέργου Νο2 «Αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά και
ανάπτυξη δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά», η
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014 - 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5045955
4) Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού
στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Ολοκλήρωση καινοτόμων υποδομών για την παροχή προηγμένων
υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης» της Πράξης «Συμπλήρωση- Αναβάθμιση Εξοπλισμού Υποδομών
Πολυτεχνείου Κρήτης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5314/7.11.2019 του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει
κωδικό MIS 5010664. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ-23) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ
5) Έγκριση Αιτημάτων Προμήθειας Η/Υ και Περιφερειακών έτους 2020 σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπει η 510/16-10-2019 απόφαση Συγκλήτου
6) Αποδέσμευση της κας Τραυλού Ροζαλίας από την επικουρική βοήθεια στο ταχυδρομείο του Ιδρύματος
7) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις

Θέμα 1ο: 7η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (4η Τροποποίηση του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων) οικονομικού έτους 2020
Ομόφωνα εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος (4η τροποποίηση του
Π.Δ.Ε.) οικονομικού έτους 2020, η οποία αφορά σε


αύξηση πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων με ισόποση αύξηση των χρεώσεων στο σκέλος των
εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και κρίνεται απαραίτητη για την ένταξη στο
προϋπολογισμό του Ιδρύματος του νέου έργου με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» και ενάριθμο
2020ΣΕ0460009- ΣΑΕ: 046 (Ψ7ΒΥ46ΜΤΛΡ-5ΡΨ)



ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ έργων με βάση την 92367/Β9/Φ.2/483/14-7-2020 απόφαση
ανακατανομής πιστώσεων ΠΔΕ 2020 (ΑΔΑ: ΨΖΥΙ46ΜΤΛΗ-9ΚΠ)

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 2ο: 8η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης (4η Τροποποίηση του
Τακτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2020
Ομόφωνα εγκρίθηκε η 8η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος (4η τροποποίηση του
Τακτικού Προύπολογισμού) οικονομικού έτους 2020, η οποία αφορά σε ανακατανομή στο σκέλος των
εξόδων συνολικού ποσού 39.747,40 €.
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: Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του συνοπτικού
διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη σύμβαση προμήθειας
ηλεκτροκίνητων οχημάτων προς αντικατάσταση συμβατικών και προμήθεια δικτύου ηλεκτρικών
ποδηλάτων, στο πλαίσιο του Υποέργου Νο2 «Αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά και
ανάπτυξη δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά», η
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014 - 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5045955
Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η συγκρότηση των επιτροπών έχει ως εξής:
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
1
2
3
4

Τακτικά μέλη
Τσούτσος Θεοχάρης, μέλος Δ.Ε.Π.
Κουτσουνάκης Γεώργιος, υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ.
Σπανουδάκης Πολυχρόνης, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Τσιτωνάκη Παναγιώτα

1
2
3
4

Αναπληρωματικά μέλη
Κουτρούλης Ευτύχιος, μέλος Δ.Ε.Π.
Κοββαντζής Κωνσταντίνος, μόνιμος υπάλληλος
Σπανουδάκης Νικόλαος, Μ.Π.Δ., μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Τρακάκη Σοφία

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (διαπίστωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών):
Τακτικά μέλη
Αναπληρωματικά μέλη
1. Πιπερίδης Σάββας, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
1. Μπεκιάρης- Λυμπέρης Νικόλαος, μέλος Δ.Ε.Π.

2. Αποστολάκης Περικλής, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
3. Μπαραδάκης Ευπρέπιος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

2. Γαρεδάκης Ανδρέας, υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ.
3. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

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 4ο: Ορισμός επιτροπής διενέργειας/επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού
στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Ολοκλήρωση καινοτόμων υποδομών για την παροχή προηγμένων
υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης» της Πράξης «Συμπλήρωση- Αναβάθμιση Εξοπλισμού Υποδομών
Πολυτεχνείου Κρήτης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με βάση
την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5314/7.11.2019 του Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS
5010664. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ-23) και από εθνικούς πόρους
μέσω του ΠΔΕ
Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η συγκρότηση των επιτροπών έχει ως εξής:
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
1
2
3
4
5
6

Τακτικά μέλη
Καρυστινός Γεώργιος, μέλος Δ.Ε.Π.
Βουλγαράκης Απόστολος, μέλος Δ.Ε.Π.
Σιάχαλου Ελευθερία, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
Ψυχής Σπυρίδων, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
Φιωτάκης Γεώργιος, υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ.
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Πρώιμος Μιχαήλ

1
2
3
4
5
6

Αναπληρωματικά μέλη
Παρθένιος Παναγιώτης, μέλος Δ.Ε.Π.
Παθιάκη Μαρία, υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ.
Σπανάκη Ελένη, υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ.
Ορφανουδάκη Μαρία, μόνιμη υπάλληλος
Κουλουριδάκης Σπυρίδων, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Παϊζάκης Παναγιώτης

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (διαπίστωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών):
Τακτικά μέλη
Αναπληρωματικά μέλη
1
Μπλέτσας Άγγελος, μέλος Δ.Ε.Π.
1 Σαμολαδάς Βασίλειος, μέλος Δ.Ε.Π.
2
Παπαδάκης Βασίλειος, υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ. 2 Μαρκουλάκης Γεώργιος, υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ.
3
Καρασαββίδης Στέφανος, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
3 Τσακιρίδου Σοφία, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
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 5ο: Έγκριση Αιτημάτων Προμήθειας Η/Υ και Περιφερειακών έτους 2020 σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπει η 510/16-10-2019 απόφαση Συγκλήτου
Ενημερώθηκαν τα μέλη από την κα Δ. Παντελάκη ότι εστάλη από την Οικονομική Υπηρεσία πρόσκληση στα
μέλη Δ.Ε.Π. για υποβολή αιτημάτων για προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών, με σκοπό να υπάρξει συνολική
εικόνα για τα είδη που θα ενταχθούν στο διαγωνισμό με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε.
Κατόπιν συγκέντρωσης όλων των αιτήσεων, ετέθησαν υπόψη των μελών του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι
λίστες με όλα τα υποβληθέντα αιτήματα. Επίσης εζητήθηκε από επτά (7) μέλη ΔΕΠ που είχαν άγονα τμήματα
στους δύο διαγωνισμούς του 2019 να επικαιροποιήσουν τις προδιαγραφές τους.
Ενημερώθηκαν στη συνέχεια τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ότι ορισμένα αιτήματα (για προμήθεια
συνολικά τριάντα (30) ειδών) ήταν για είδη που δεν συμπεριλαμβάνονται στα προτεινόμενα της λίστας,
βάσει της 510ης απόφασης Συγκλήτου, συνολικής δαπάνης 28.041,97 €.
Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου κ.κ. Ζερβάκης και Λαγουδάκης, ανέφεραν ότι θα εξετάσουν τα «εκτός
λίστας» αιτήματα και θα ενημερώσουν σχετικά την Οικονομική Υπηρεσία.

Το θέμα θα επανέλθει προς έγκριση σε επόμενη Συνεδρίαση.

Θέμα 6ο: Αποδέσμευση της κας Τραυλού Ροζαλίας από την επικουρική βοήθεια στο ταχυδρομείο του
Ιδρύματος
Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η κα Ροζαλία Τραυλού αποδεσμευτεί από τούδε και στο εξής από το
επικουρικό έργο στην Υπηρεσία του Ταχυδρομείου του Ιδρύματος και αναλάβει αποκλειστικά θέση
επόπτριας στη Φοιτητική Εστία.
Επισημάνθηκε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο δύναται να επανεξετάσει από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος
έτους εάν θα απορροφήσει σε διαφορετική Διεύθυνση/ Υπηρεσία τους δύο (2) ορισθέντες επόπτες στη
Φοιτητική Εστία, κ.κ. Τσικαλάκη Ιωάννη και Καμαλεδάκη Ελευθέριο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το γεγονός
ότι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όσο και την εξέλιξη της πανδημίας με στόχο την κατά το δυνατόν
αποτελεσματικότερη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος.

Θέμα 7ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις
Έγινε ενημέρωση από τον Πρύτανη ότι προχωράει με γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία για την πρόσληψη
δύο (2) δικηγόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και εκτιμάται ότι σύντομα θα σταλεί η Πράξη του διορισμού
τους σε ΦΕΚ. Ενδεχομένως να αναλάβουν καθήκοντα και τον επόμενο μήνα ή εντός του Σεπτεμβρίου του
2020.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

