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74η/22.03.2022 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, συνδέθηκαν οι κ.κ. Δ. Παντελάκη και Ά. Καρδαμάκη για την παρουσίαση των οικονομικών
θεμάτων.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών της υπ’ αριθμ. 73ης Συνεδρίασης
Επικυρώθηκαν τα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 73ης Συνεδρίασης.
Θέμα 2ο: 3η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους
2022
Εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του Τακτικού π/υ 2022, η οποία αφορά σε ανακατανομή στο σκέλος των
εξόδων συνολικού ποσού 39.233,60 €, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμης υποχρέωσης της
προμήθειας μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων που έχει παραληφθεί και τιμολογηθεί στο προηγούμενο
έτος.
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: 4η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους
2022
Εγκρίθηκε η 4η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους
2022 (3η τροποποίηση του Π.Δ.Ε) με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 της Υπουργικής Απόφασης
2/84027/ΔΠΓΛ (ΦΕΚ Β΄5171/16-11-2018) ΑΔΑ: 673ΣΗ-9ΜΒ «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών
προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που προβλέπει τις δυνατές περιπτώσεις
αναμόρφωσης προϋπολογισμών με δυνατότητα χρήσης Ταμειακών Υπολοίπων.
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: 5η Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους
2022
Εγκρίθηκε η 5η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022, (4η τροποποίηση του Τακτικού
Προϋπολογισμού) η οποία κατανέμει την πρόσφατη αύξηση της Τακτικής Επιχορήγησης δαπανών
λειτουργίας (ΚΑΕ 0112) ύψους 188.018 € με βάση την 21360/ΓΔ2/24-02 -2022 απόφαση του ΥΠΑΙΘ με ΑΔΑ:
66ΜΦ46ΜΤΛΗ-ΑΚΜ.
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: Έγκριση του απολογισμού του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για το οικονομικό έτος 2021
Εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση Απολογισμού του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021
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 αποφάσεων της» η απόφαση αυτή θα
υποβληθεί προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Θέμα 6ο: Ανασυγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με
ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του
Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 583/14.02.2022 Απόφαση Συγκλήτου
Ετέθησαν υπόψη του Σώματος δύο (2) αιτήματα απαλλαγής υπαλλήλων ΙΔΟΧ από την επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού, και η επιτροπή ανασυγκροτήθηκε ως εξής:
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τακτικά Μέλη
Βάμβουκα Δέσποινα, μέλος ΔΕΠ
Καβελάκη Γεωργία, μέλος ΕΔΙΠ
Παπαδομανωλάκη Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ
Καμαλεδάκης Ελευθέριος, μόνιμος υπάλληλος
Πρωτοπαπαδάκη Ελένη, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου κ. Μιχαήλ
Πρώιμος, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά Μέλη
Καραγιάννη Άννα, μέλος ΔΕΠ
Κρητικάκη Άννα, μέλος ΕΔΙΠ
Καστανάκη Ελένη, μέλος ΕΔΙΠ
Τραυλού Ροζαλία, μόνιμη υπάλληλος
Βαϊδάκη Αργυρώ, μόνιμη υπάλληλος
Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου κ.
Παϊζάκης Παναγιώτη, υπάλληλος ΙΔΟΧ

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 7ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.
Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

