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Έκτακτη 62η/27.09.2021 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
Παρόντες:
(με τηλεδιάσκεψη)

Γραμματέας:

Καθ. Ε. Διαμαντόπουλος Πρύτανης
Καθηγητής Ν. Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης
Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Λαγουδάκης Αντιπρύτανης
Καθηγητής Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης
Π. Αποστολάκης, εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού
Η κα Δ. Χαβρέ

Επίσης, συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κ.
Πατεράκης και η κα Αικ. Μαραγκουδάκη για την παρουσίαση του 2ου και 3ου θέματος και η κα Ά.
Καρδαμάκη για την παρουσίαση του 1ου θέματος.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης εγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος έργων Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2021
Έγινε εκ νέου τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος Π.Δ.Ε. 2021 ώστε να ενταχθεί στον προγραμματισμό
του Ιδρύματος, πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για
την αναβάθμιση υφισταμένων και ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο
Κρήτης» και Δικαιούχο το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «10.a.8: Μελέτες ωρίμανσης
έργων Γ- Βάθμιας Εκπαίδευσης, για το ΕΣΠΑ 2021-2027» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» - (Α/Α ΟΠΣ: 4903).
Ομόφωνα έγινε δεκτή η 3η τροποποίηση του εγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος έργων του Π.Δ.Ε. έτους
2021 η οποία θα υποβληθεί για τελική έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Θέμα 2ο: Έγκριση των αναθεωρημένων εγχειριδίων διαδικασιών και διαγραμμάτων διαχειριστικής
επάρκειας Διεύθυνσης Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του Υποδείγματος τεκμηρίωσης της
διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της υποβολής
πρότασης στην Πρόσκληση: «10.a.8: Μελέτες ωρίμανσης έργων Γ- Βάθμιας Εκπαίδευσης, για το ΕΣΠΑ
2021-2027»
Υπόψη των μελών ετέθη σχετική εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
κ. Κων/νου Πατεράκη καθώς και τα κάτωθι:
1. Εγχειρίδια Διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
2. Υπόδειγμα Τεκμηρίωσης της Διοικητικής και Επιχειρησιακής Ικανότητας

Έγινε δεκτή η εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κων/νου
Πατεράκη, και ομόφωνα εγκρίθηκαν τα αναθεωρημένα εγχειρίδια διαδικασιών και διαγραμμάτων
διαχειριστικής επάρκειας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Ιδρύματος καθώς και το Υπόδειγμα Τεκμηρίωσης της Διοικητικής και Επιχειρησιακής Ικανότητας του
Πολυτεχνείου Κρήτης για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θέμα 3ο: Υποβολή πρότασης «Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για την αναβάθμιση υφισταμένων και
ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών εκπαίδευσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης» στην Πρόσκληση «10.a.8:
Μελέτες ωρίμανσης έργων Γ- Βάθμιας Εκπαίδευσης, για το ΕΣΠΑ 2021-2027» για την υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» - (Α/Α ΟΠΣ: 4903)
Ομόφωνα εγκρίθηκαν η υποβολή της ανωτέρω πρότασης και η πρόταση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κων/νου Πατεράκη για τον ορισμό του κ. Γ. Αχιλλέως ως Ιδρυματικού
Υπεύθυνου του Έργου και ως Υπεύθυνου Υποέργου σύμφωνα με την εισήγηση.
Δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του Σώματος για τη δέσμευση του Πολυτεχνείου Κρήτης ότι θα προτείνει το
προς μελέτη έργο για ένταξη - κατά προτεραιτότητα- στην επόμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 20212027.
Θέμα 4ο: Τεκμηρίωση αναγκαιότητας σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 70 του
ν.4830/2021 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των
έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και
έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, κατά παρέκκλιση
κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων
Ελήφθησαν υπόψη:
(Α) Ο ν. 4830/2021 (ΦΕΚ A’ 169/18.09.2021) και ειδικότερα το άρθρο 70 «Δυνατότητα σύναψης δημοσίων
συμβάσεων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την αντιμετώπιση αναγκών ως προς την τήρηση
των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β) Η υπ’ αριθμ. 119200/Β2/22.09.2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:
63ΤΔ46ΜΤΛΗ-ΕΘΠ) με θέμα «Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης Πανεπιστημίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. &
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των μέτρων
προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Γ) το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Β’ 4406/24.09.2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.09.2021
ΚΥΑ με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και μέτρα για την αποφυγή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»
και ενημερώθηκε το Σώμα ότι στο Πολυτεχνείο Κρήτης η έκτακτη επιχορήγηση σύμφωνα με το ανωτέρω
σχετικό (Β) ανέρχεται στο ποσό των 29.546,72 ευρώ.
Επισημάνθηκε ότι η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα έως έξι (6) μηνών από την
υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Μαρτίου 2022.
Για να προχωρήσουν οι διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση
του Προϋπολογισμού του Π.Κ., η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στο Π.Σ. και στη Σύγκλητο εντός της
τρέχουσας εβδομάδας.
Θέμα 5ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις - Προτάσεις
Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

[2]

