ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ & ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κτήριο Επιστημών, Β’ πτέρυγα, 3ος όροφος,
Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά, Κρήτη
Τηλ: +30-28210-37761, Fax: 28210-37083

55η/09.06.2021 έκτακτη Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη

Παρόντες:
(με τηλεδιάσκεψη)

Απόντες:
Γραμματέας:

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

Επίσης, έχουν συνδεθεί με τηλεδιάσκεψη η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών κα Δ. Παντελάκη για την παρουσίαση του 1ου και 3ου θέματος και η κα Ά. Καρδαμάκη για
την παρουσίαση του 7ου θέματος.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο : 6η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2021
Εγκρίθηκε η εισήγηση της Ο.Υ. για την 6η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους
2021, η οποία αφορά σε ανακατανομή στο σκέλος των Εξόδων (εσωτερική):
1. Μεταφορά ποσού 20.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 7112.α (Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων
κλιματισμού γραφείων) προκειμένου να καλυφθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οι άμεσες ετήσιες
ανάγκες προμήθειας αυτόνομων συστημάτων κλιματιστικών όπως έχουν καταγραφεί από την Τεχνική
Υπηρεσία. Το αιτούμενο ποσό θα μεταφερθεί από τον ΚΑΕ 0543.α, όπου αρχικά είχε διατεθεί για
Εκπαιδευτικές Εκδρομές που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω COVID.
2. Επίσης από τον ίδιο ΚΑΕ 0543.α μεταφέρεται ποσό 15.009,60 στον ΚΑΕ 0289.α «Διάφορες Αποζημιώσεις που
δεν κατονομάζονται ειδικά» προκειμένου να διασφαλιστεί δυνατότητα υλοποίησης των αποφάσεων του
Πειθαρχικού Συμβουλίου των Μελών ΔΕΠ με αρ. 25/2019 και 26/2019
3. Ανακατανομή μεταξύ των Κωδικών Εξόδων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολών που
προέκυψαν με τα επικαιροποιημένα αιτήματα προμήθειας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που
υποβλήθηκαν στις 31/5/2021 στο Τμήμα Προμηθειών για τον υπό προκήρυξη ετήσιο διαγωνισμό
προμήθειας Η/Υ και Περιφερειακών .
4. Τέλος έγιναν οι απαιτούμενες ανακατανομές μεταξύ των κωδικών, ώστε να καλυφθεί αφενός η ανάγκη
αντικατάστασης των πλυντηρίων στην παλαιά φοιτητική εστία του ιδρύματος με την προμήθεια δύο νέων
συσκευών (π/υ 550€), και αφετέρου η απαίτηση των όρων λειτουργίας των ηλεκτρικών ποδηλάτων που
σύμφωνα με την 53/7-4-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος προβλέπει την
προμήθεια τεσσάρων προστατευτικών κρανών (π/υ 200€) και την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη των
ηλεκτρικών ποδηλάτων (π/υ 360€).
Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2.γ του άρθρου 14 του Ν.4485/2017 η απόφαση αυτή θα υποβληθεί προς
έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Θέμα 2ο : 7η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2021
Εγκρίθηκε η εισήγηση της Ο.Υ. για την 7η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους
2021, η οποία αφορά στην αυξομείωση πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων με ισόποση αυξομείωση των

χρεώσεων στο σκέλος των εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με βάση την
65841/Β9/Φ.2/356/07-06-2021 απόφαση ανακατανομής πιστώσεων ΠΔΕ 2021 (ΑΔΑ: 6ΘΙΠ46ΜΤΛΗ-ΑΣΕ). Η
προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600010)» - 2020ΣΕ54600033 είναι απαραίτητη για την κάλυψη της
δαπάνης άμεσης αντικατάστασης διακομιστή που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της από 04-05-2021
κυβερνοεπίθεσης, με έναν νέο διακομιστή φιλοξενίας εικονικών μηχανών με βάση την 560/28-05-2021
συνεδρίαση της Συγκλήτου.
Θέμα 3ο : 8η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2021
Εγκρίθηκε η εισήγηση της Ο.Υ. για την 8η τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους
2021, η οποία αφορά σε ισόποση αύξηση στο σκέλος των Εσόδων ΚΑΕ 5688, (εξωτερική) σε πίστωση του
ΚΑΕ Εξόδων 3199.α, ώστε να αποδοθούν στην ΕΑΔΙΠ οι εισπράξεις που κατατέθηκαν στον τραπεζικό
λογαριασμό του Ιδρύματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως Επιδότηση Ενοικίων
Ακινήτων Ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης που διαχειρίζεται και εκμισθώνει η ΕΑΔΙΠ. Το συνολικό ποσό
ανέρχεται στα 1950,93 και αναλύεται όπως παρακάτω :
Γραμμάτιο Είσπραξης 29/23-3-2021 ποσού 650,31 € από ΑΑΔΕ (Αίτημα ΕΑΔΙΠ 3186/15.04.2021)
Γραμμάτιο Είσπραξης 38/21-4-2021 ποσού 1.300,62 € από ΑΑΔΕ (Αίτημα ΕΑΔΙΠ 3341/26.04.2021)

Θέμα 4ο : Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και επιτροπής παραλαβής της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (DPO), σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) διάρκειας
δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της
Ομόφωνα αποφασίσθηκε ο ορισμός (α) της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και (β) της επιτροπής
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης με τα παρακάτω μέλη.
(α) Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης
Τακτικά μέλη
1 Ατζαράκης Ιωάννης
2 Λαγουδάκης Μιχαήλ
3 Αλιγιζάκη Αρχοντία

1
2
3

Αναπληρωματικά μέλη
Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα
Χοχλάκη Αικατερίνη
Μπενιουδάκη Άννα

(β) Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης
Τακτικά μέλη
Αναπληρωματικά μέλη
1 Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα
1 Ατζαράκης Ιωάννης
2 Χοχλάκη Αικατερίνη
2 Λαγουδάκης Μιχαήλ
3 Μπενιουδάκη Άννα
3 Αλιγιζάκη Αρχοντία
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: Αίτημα χρηματοδότησης της φοιτητικής ομάδας ESN για την κάλυψη δαπάνης που αφορά στη
δημιουργία επιδαπέδιου ψηφιδωτού σε παρτέρι της Πολυτεχνειούπολης
Ομόφωνα αποφάσίστηκε να γίνει εισήγηση στη Σύγκλητο για την έγκριση δαπάνης ύψους 222 ευρώ για τη
χρηματοδότηση της πρώτης φάσης του αιτήματος, που αφορά στη δημιουργία ενός επιδαπέδιου
ψηφιδωτού σε ένα από τα παρτέρια της Πολυτεχνειούπολης.

Θέμα 6ο : Ανακοινώσεις-Αιτήσεις- Προτάσεις
 Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ για την
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των φοιτητών από και προς τους χώρους του
Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η τριμελής επιτροπή για τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΧΑΝΙΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των φοιτητών από και προς τους
χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχει ως εξής:
Τακτικά μέλη
1) Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
2) Λαζαρίδης Μιχαήλ
3) Αθενάκη Δήμητρα

Αναπληρωματικά μέλη
1) Λαγουδάκης Μιχαήλ
2) Τσουρβελούδης Νικόλαος
3) Παπαδάκη Μαριάνθη

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.

 Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης, επιτροπής παραλαβής σύμβασης που θα υπογραφεί κατόπιν
διαπραγμάτευσης με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των φοιτητών από
και προς τους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ορισμός επόπτη
Ομόφωνα αποφασίστηκε η συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης, της επιτροπής παραλαβής του
αντικειμένου της σύμβασης και ο ορισμός του επόπτη, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης - Επιτροπή Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης και
επόπτης
Επόπτρια
Τακτικά μέλη
Αναπληρωματικά μέλη
Αθενάκη Δήμητρα
1) Καμαλεδάκη Χριστίνα
1) Μαρκετάκη Χρυσούλα
2) Μηλιάκη Στυλιανή
2) Παπαδάκη Μαριάνθη
3) Μανιά Αικατερίνη
3) Λαγουδάκης Μιχαήλ
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.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

