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84η/29.08.2022 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
Παρόντες:
(με τηλεδιάσκεψη)

Γραμματέας:

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

Επίσης, συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αχιλλέως για την
παρουσίαση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών κα Δ. Παντελάκη για την παρουσίαση των θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
και η κα Ά. Καρδαμάκη για την παρουσίασης του 12ου θέματος.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1)

Επικύρωση Πρακτικών της υπ’αριθμ. 83ης Συνεδρίασης

Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 83ης Συνεδρίασης.

2) Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Ηλεκτρολογικές Εργασίες
Εργαστηρίων ΜΠΔ», Αναδόχου Εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη
(i) Την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον ορισμό των δυο εκ των τριών μελών της Επιτροπής και τον
πρόταση που έγινε κατά τη συνεδρίαση για τον ορισμό του Αρναουτάκη Νεκτάριου ως Προέδρου αυτής
(ii) την παρ. 1.η του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022 που ορίζει ότι «η)
Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης,
παρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του»
(iii) την παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) σύμφωνα με την οποία η παρ. 5
του άρθρου 448 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) διαμορφώνεται ως εξής «5. Έως τη συγκρότηση του
Συμβουλίου Διοίκησης ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, οι αρμοδιότητες του άρθρου 14,
πλην της περ. κβ της παρ. 1 και της παρ.3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται
στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του
ΑΕΙ»,
ομόφωνα αποφάσισε τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Ηλεκτρολογικές Εργασίες Εργαστηρίων Μ.Π.Δ.» με τα παρακάτω μέλη.
1. Αρναουτάκης Νεκτάριος, μέλος ΕΔΙΠ Σχολής ΜΠΔ, Πρόεδρος
2. Μαραγκουδάκη Αικατερίνη, Πολιτικός Μηχανικός
3. Καπετανάκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

3) Έγκριση περιεχομένου σύμβασης έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», αξίας 1.776.329,02 (χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα
συναφθεί μεταξύ του Ιδρύματος και της αναδόχου εταιρείας ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε. στις 09-092022 (παρ. 1θ, άρθρ. 14 του ν.4957/2022)
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
▪ της παρ. 1θ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022
▪ της παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) σύμφωνα με τις οποίες
τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 448 του Ν.4957/2022
και μετά από διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον κ. Γ. Αχιλλέως για τη διάρκεια της σύμβασης, τη
χρηματοδότησή του (κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20%
από εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5045955
ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε το περιεχόμενο της προς σύναψη σύμβασης, το σχέδιο της οποίας
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Σύμφωνα με την απόφαση της 600ης/23.08.2022 έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου περί του ορισμού
(λόγω αφυπηρέτησης του υπηρετούντος Πρύτανη) του Καθηγητή της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. Μιχαήλ Λαγουδάκη
και νυν Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ως
Πρύτανη στο Πολυτεχνείο Κρήτης από την 01η.09.2022 και έως την ανάδειξη των Νέων Πρυτανικών Αρχών
και το αργότερο έως την 28η.02.2023, η προς υπογραφή σύμβαση θα υπογραφεί από τον Καθηγητή Μιχαήλ
Λαγουδάκη. Αναμένεται εντός των ημερών η δημοσίευση της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου σε ΦΕΚ.

4) Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την προμήθεια δύο (2) εσωτερικών δίσκων δικτυακής μονάδας αποθήκευσης
Synology RS2421+ και επτά (7) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών με χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την από 24.08.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τηλεπικοινωνιών,
Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής και τα επισυναπτόμενα έγγραφα αυτής, για την προμήθεια
(α) δύο (2) εσωτερικών δίσκων δικτυακής μονάδας αποθήκευσης Synology RS2421+. Οι παραπάνω δίσκοι
θα επεκτείνουν τη χωρητικότητα υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης που χρησιμοποιείται από την
υπηρεσία δημιουργίας και ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) δεδομένων, υπηρεσιών και
διακομιστών που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες κορμού του τμήματος (κεντρικό LDAP, filebox,
κεντρική ιστοσελίδα ιδρύματος, πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass/moodle, υπηρεσία
VDI κ.α.).
(β) επτά (7) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι φορητοί Η/Υ θα καλύψουν έκτακτες ανάγκες της
Πολυτεχνικής Κοινότητας σε υπολογιστική υποδομή, σύμφωνα με την κρίση της Διοίκησης του
Ιδρύματος.
(γ) την καθυστέρηση στη δημοσίευση πρόσκλησης για ένταξη νέου έργου εξοπλισμού από το Υπουργείο
Παιδείας και την ύπαρξη αδιάθετου υπολοίπου από εκπτώσεις διαγωνισμών του έργου με ενάριθμο:
2021ΝΑ34600140 και τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ
2014ΣΕ54600009, 2014ΣΕ54600010) (2020ΣΕ04600043)» ύψους 16.885,08 €
(δ) την έγκριση τροποποίησης του ΤΔΕ του έργου ώστε το αδιάθετο υπόλοιπο των 16.885,08 € να διατεθεί
σε επιτακτικές ανάγκες που δεν δύναται να περιμένουν την ένταξή τους σε νέο έργο εξοπλισμού.
(ε) το γεγονός ότι εκ των 16.885,08 €, ποσό 6.535,00 € έχει ήδη δρομολογηθεί.
ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την έναρξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ύψους δέκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (10.350,00 €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προκειμένου να καλυφθούν οι προμήθειες των παραπάνω ειδών (α) και
(β) με επιβάρυνση της δαπάνης από τις πιστώσεις του έργου με ενάριθμο: 2021ΝΑ34600140 και τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600009, 2014ΣΕ54600010)

(2020ΣΕ04600043)», ΚΑΕ 9349Ζ, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το
παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 346 και έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της δαπάνης.
Σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 – άρθρο 5: «Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων».
5) Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προς σύναψη σύμβασης για την προμήθεια
δύο (2) εσωτερικών δίσκων δικτυακής μονάδας αποθήκευσης Synology RS2421+ και επτά (7)
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη
(α) τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
(β) το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011139940 των Τμημάτων Διοικητικής και Εκπαιδευτικής
Υπολογιστικής Υποδομής,
καθώς και
(1) την παρ. 1.η του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022 που ορίζει ότι «η)
Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης,
παρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του»
(2) την παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) σύμφωνα με την οποία η παρ. 5
του άρθρου 448 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) διαμορφώνεται ως εξής «5. Έως τη συγκρότηση του
Συμβουλίου Διοίκησης ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, οι αρμοδιότητες του άρθρου 14,
πλην της περ. κβ της παρ. 1 και της παρ.3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται
στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του
ΑΕΙ»,
Ομόφωνα αποφάσισε τη συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:
1
2
3

Τακτικά μέλη
Γυφτάκης Κωνσταντίνος, μέλος ΔΕΠ
Πολύδωρος Παναγιώτης, μόνιμος υπάλληλος
Παππάς Νικόλαος, μέλος ΕΔΙΠ

1
2
3

Αναπληρωματικά μέλη
Σπυρόπουλος Θρασύβουλος, μέλος ΔΕΠ
Κουλουριδάκης Σπυρίδων, υπάλληλος ΙΔΑΧ
Μπότσης Ιωάννης, μέλος ΕΤΕΠ

6) Έγκριση εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 481/06.10.2021
σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τη μετάθεση του χρόνου
παράδοσης του τμήματος 5 “Ηλιακός συλλέκτης Fresnel για πολύ-παραγωγή ενέργειας”
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη
▪

το από 29.07.2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την έγκριση μετάθεσης
του χρόνου παράδοσης ειδών του Τμήματος 5 «Ηλιακός συλλέκτης Fresnel για πολύ-παραγωγή
ενέργειας» της υπ΄αριθμ 481/06.10.2021 σύμβασης προμήθειας στο πλαίσιο του Υποέργου 4
«Αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου
Κρήτης», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 2372/10.2.2021 διακήρυξη.

▪

το από 27.07.2022 (με αριθ. πρωτ. ΠΚ 4756/28.7.2022) αίτημα του αναδόχου «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.» για νέα μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών του Τμήματος 5 της υπ΄αριθμ.
481/06.10.2021 σύμβασης, έως τις 31.12.2022.

▪

τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ.4 του ν.4412/2016 καθώς και ότι τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και δεν αλλάζει η οικονομική ισορροπία της
σύμβασης,

▪

ότι συντρέχει περίπτωση απρόβλεπτης περίστασης ανωτέρας βίας, όπως η περίσταση αυτή
περιγράφεται ως απρόβλεπτη και στην υπ’ αριθ. 2040/13.04.2022 επιστολή της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:
Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ).

▪

την υπ΄αριθμ. 3652/05.08.2022 (αρ. πρωτ Π.Κ. 4899/05.08.2022) επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Προέγκριση παράτασης του
Υποέργου 4 :"Ολοκλήρωση της αναβάθμισης εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές
Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης" της πράξης: Συμπλήρωση- αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών
Πολυτεχνείου Κρήτης με κωδικός ΟΠΣ 5010664»,

καθώς και τις διατάξεις
(α) της παρ. 1.η του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022 που ορίζει ότι «η)
Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης,
παρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του»
(β) της παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) σύμφωνα με την οποία η παρ. 5
του άρθρου 448 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) διαμορφώνεται ως εξής «5. Έως τη συγκρότηση του
Συμβουλίου Διοίκησης ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, οι αρμοδιότητες του άρθρου 14,
πλην της περ. κβ της παρ. 1 και της παρ.3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται
στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του
ΑΕΙ»,
ομόφωνα ενέκρινε το από 29.07.2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και
αποφάσισε την μετάθεση
(i) του χρόνου παράδοσης των ειδών του Τμήματος 5 «Ηλιακός συλλέκτης Fresnel για πολύ-παραγωγή
ενέργειας» της υπ΄αριθμ. 481/06.10.2021 σύμβασης έως τις 31.12.2022
(ii) της διάρκειας της υπ’ αριθμ. 481/06.10.2021 σύμβασης έως τις 31.12.2022.
7) Αδυναμία παράδοσης με υπαιτιότητα του αναδόχου ενός ρομποτικού αισθητήρα (Τμήμα 9),
τεσσάρων κιτ Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού Arduino Engineering Kit Rev2 (Τμήμα 11) και τεσσάρων τεμ.
ρομποτικού ελεγκτή (Τμήμα 12) της υπ΄αριθμ. 4066/10.06.2022 Απόφασης Ανάθεσης με ανάδοχο την
εταιρεία GROBOTRONICS O.E.
Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 3663/18.05.2022 ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια
επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες των Σχολών του Ιδρύματος, υπεγράφη με την εταιρεία
GROBOTRONICS O.E η υπ΄αριθμ. 4066/10.06.2022 Απόφαση Ανάθεσης ύψους 2.435,59 € για την προμήθεια
των ακόλουθων ειδών:
▪ Ενός (1) Τριδιάστατου εκτυπωτή ρητίνης και ενός (1) Σταθμού πλύσης και σκλήρυνσης 3Δ μοντέλων
ρητίνης (Τμήμα 4 της πρόσκλησης, αξίας 980,00 €),
▪ Eνός (1) ρομποτικού αισθητήρα (Τμήμα 9 της πρόσκλησης, αξίας 140,00 €),
▪ Tεσσάρων (4) κιτ Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού Arduino Engineering Kit Rev2 (Τμήμα 11 της πρόσκλησης,
αξίας 1.196,00 €) και
▪ Tεσσάρων (4) τεμ. ρομποτικού ελεγκτή (Τμήμα 12 της πρόσκλησης, αξίας 119,59 €) για τις ανάγκες
εργαστηρίων των Σχολών Αρχ. Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4066/10.06.2022 Απόφαση Ανάθεσης τα είδη έπρεπε να παραδοθούν εντός
ενός (1) μήνα από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, δηλαδή έως τις 09.07.2022.

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 4850/02.08.2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας διαπιστώθηκε αδυναμία
παράδοσης των ειδών τμημάτων 9, 11 και 12.
Λαμβάνοντας υπόψη:
▪ Την μη υποβολή εμπρόθεσμου αιτήματος παράτασης ή μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών
σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016,
▪ Το γεγονός ότι η σύμβαση έχει λήξει, ως εκ τούτου δεν μπορεί να δοθεί παράταση ή μετάθεση του χρόνου
παράδοσης των ειδών,

▪ Το γεγονός ότι η αδυναμία παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
η σύμβαση θεωρείται εν μέρει μη εκτελεσθείσα για τα τμήματα 9, 11 και 12 συνολικής αξίας 1.455,59 €.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω διαπιστωθέντα, αποφάσισε και ενέκρινε
▪

την μη καταβολή αμοιβής ύψους 1.455,59 € στην ανάδοχο GROBOTRONICS Ο.Ε. που αντιστοιχεί στην
αξία των ειδών των τμημάτων 9, 11 και 12 της υπ΄αριθμ. 4066/10.06.2022 Απόφασης Ανάθεσης και

▪

την επαναπροκήρυξη των τμημάτων αυτών σύμφωνα την από 26.08.2022 εισήγηση του Επικ. Καθηγητή
Ελευθέριου Δοϊτσίδη, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη προμήθειας των ανωτέρω ειδών,
αλλά με χρόνο παράδοσης των ειδών το αργότερο εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

8) Έγκριση έναρξης διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για την προμήθεια ιστών φωτιστικών και φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες του
Ιδρύματος με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη
▪

το υπ΄αριθμ. 443/27.07.2022 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάγκη
προμήθειας, μεταφοράς, τοποθέτησης, σύνδεσης και θέσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία,
φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρα LED (22 τεμάχια) και κυλινδρικών ιστών οδοφωτισμού θέσης
Στάθμευσης (17 τεμάχια), συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε
(α) δαπάνη ύψους 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού και των
πιστώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ‐
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600070, 2014ΣΕ54600009, 2014ΣΕ54600075)
(2020ΣΕ54600032)» με ενάριθμο: 2021ΝΑ34600377, KAE: 9322 Ι, με φορέα χρηματοδότησης το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 346 κι έχει επαρκές υπόλοιπο για την υλοποίηση της δαπάνης.
Σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 – άρθρο 5: «Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων».
(β) την έναρξη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών
σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια μεταφορά, τοποθέτηση,
σύνδεση και θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρα LED (22
τεμάχια) και κυλινδρικών ιστών οδοφωτισμού θέσης Στάθμευσης (17 τεμάχια), για τις ανάγκες του
Πολυτεχνείου Κρήτης.

9) 8η Τροποποίηση του συνολικού Προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2022
(7η Τροποποίηση Τακτικού Π/Υ - Εσωτερική)
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη
την παράγραφο 1.γ του άρθρου 14 του Ν.4957/2022 και την παράγραφο 5 του άρθρου 448 του ίδιου Νόμου
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022, σύμφωνα με τις οποίες η
παρούσα τροποποίηση εγκρίνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
ομόφωνα ενέκρινε
την 8η Τροποποίηση του συνολικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 η οποία αφορά σε
ανακατανομή στο σκέλος των εξόδων του Τακτικού Π/Υ 2022 (ως 7η τροποποίηση του Τακτικού π/υ 2022),
συνολικού ποσού 3.500,00€, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τροποποίησης που υποβλήθηκαν
για να καλυφθούν ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

10) 9η Τροποποίηση του συνολικού Προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2022
(8η Τροποποίηση Τακτικού Π/Υ - Εξωτερική)
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη
την παράγραφο 1.γ του άρθρου 14 του Ν.4957/2022 και την παράγραφο 5 του άρθρου 448 του ίδιου Νόμου
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν. 4964/2022, σύμφωνα με τις οποίες η
παρούσα τροποποίηση εγκρίνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
ομόφωνα ενέκρινε
την 9η Τροποποίηση του συνολικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 (ως 8η τροποποίηση του
Τακτικού π/υ 2022), η οποία αφορά σε
▪ Αύξηση του ΚΑ ΕΣόδων 0194 με το ποσό των 2.393,84 € για την κάλυψη της δαπάνης της
δικαστικής απόφασης 190/2022 του Ειρηνοδικείου Χανίων σύμφωνα με το ν. 4521/2018, αρ. 19,
και την 590/14-04-2022 Απόφαση Συγκλήτου
▪ Αύξηση με ποσό ύψους 8.179,60 € του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 0289.α για την εξόφληση εντός
του τρέχοντος έτους της υποχρέωσης καταβολής εφάπαξ αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ που
συνταξιοδοτήθηκε στις 30/06/2021.
▪ Αύξηση με ποσό ύψους 5.000,00 € των κατάλληλων ΚΑΕ εξόδων για την κάλυψη της αποζημίωσης
των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων τρέχοντος έτους (παρ.7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011) σύμφωνα
με την Απόφαση της 599/29-7-2022 Συνεδρίασης Συγκλήτου.

11) Έγκριση αρχικού συνοπτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (Τακτικού Προϋπολογισμού,
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και ίδιων πόρων), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1γ) του Ν.
4957/2022
Ομόφωνα εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου
Διοίκησης» του Ν.4957/2022, ο αρχικός συνοπτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023, ως εξής:
Προϋπολογισμός
Εσόδων 2023

ΤΑΚΤΙΚΟΣ
(ΕΣΟΔΑ €)

Προϋπολογισμός Εσόδων
2023

ΠΔΕ
(ΕΣΟΔΑ €)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ
Επιχορήγηση ΥΠΑΙΘ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
Ίδιοι πόροι

2.449.184,00

ΤΠΑ (εθνικό σκέλος ΠΔΕ)

857.000,00

373.979,68

ΕΠ Κρήτης

519.993,40

ΕΠ Υποδομές μεταφορών,
περιβάλλον και αειφόρος
ανάπτυξη
Κρατήσεις

1.159.431,60

Κρατήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

200.000,00
3.023.163,68

250.000
2.786.425,00

5.809.588,68 €

Συγκεντρωτικά ο Συνοπτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:
Συνοπτικός Π/Υ 2023

ΤΑΚΤΙΚΟΣ (€)

ΠΔΕ (€)

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ (€)

Συνολικά Έσοδα
Συνολικά Έξοδα
Ταμειακό αποτέλεσμα

3.023.163,68
2.977.785,26

2.786.425,00
2.786.425,00

5.809.588,68
5.764.210,26
45.378,42

(ΑΔΑ: ΨΠΜΖ469Β6Ν-ΡΙΙ)
12) Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2022
Ομόφωνα εγκρίθηκε

•

•

Η ανακατανομή πιστώσεων ποσού 38.825 € από το έργο 2021ΝΑ34600376 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ
2014ΣΕ54600076) (2020ΣΕ54600031)» στο έργο 2021ΝΑ34600377 - «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600070, 2014ΣΕ54600009, 2014ΣΕ54600075) (2020ΣΕ54600032)» για τους λόγους
που προαναφέρθηκαν
Η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος Π.Δ.Ε Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2022 με σκοπό την
υποβολή για ένταξη στο εθνικό σκέλος ΠΔΕ (ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘ) των παρακάτω έργων:

1- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2022)- προϋπολογισμού περί τα 180 Κ
(περιλαμβάνει τα αιτήματα των Σχολών και των Υπηρεσιών σε Η/Υ και Περιφερειακά, έπιπλα,
κλιματιστικά κ.α)
2- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Κ1 & Κ2
ΧηΜηΠερ- - προϋπολογισμού περί τα 350 Κ
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ- προϋπολογισμού περί τα 45Κ
4- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α’ ΦΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣ - προϋπολογισμού περί τα 3,4Μ
5- Β΄ ΦΑΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ- ο προϋπολογισμός θα εξαρτηθεί από τα
οριζόμενα στην Πρόσκληση
Και σε δεύτερο χρόνο
•
•
•
•

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΦΑΣΗΣ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΠΔ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ

13) Έγκριση του ύψους των εσόδων που θα αποδοθεί από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης προς τον
τακτικό προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης στο οικονομικό έτος 2023 σύμφωνα με την παρ.5
του άρθρου 237 του ν.4957/2022
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη
(i) την παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022), σύμφωνα με την οποία η παρ. 5
του άρθρου 448 του Ν.4957/2022 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου
Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της
περ. κβ) της παρ.1 και της παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον
παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης, ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ»
(ii) την παρ. 5 του άρθρου 237 του ν. 4957/2022 που ορίζει ότι: «5. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης,
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, που εκδίδεται το αργότερο έως τα τέλη Ιουλίου κάθε έτους,
καθορίζεται το ύψος των εσόδων που θα αποδοθεί από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. προς τον τακτικό
προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. στο επόμενο οικονομικό έτος. Το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από τους ίδιους πόρους του
Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 230 του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως υπολογίζεται ότι το σύνολο
αυτών θα διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου. Η απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης κοινοποιείται στον
Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και λαμβάνεται υπόψη για τη σύνταξη του συνοπτικού
προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. του επόμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54
του ν. 4270/2014 (Α’ 143)».
(iii) τις αποφάσεις των υπ’ αριθμ. 620/11.03.2022 και 633/25.08.2022 Συνεδριάσεων της Επιτροπής
Ερευνών,
ομόφωνα συμφώνησε όπως το ύψος των εσόδων τρέχοντος έτους που θα αποδοθεί από τον Ε.Λ.Κ.Ε.
Πολυτεχνείου Κρήτης προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης το οικονομικό έτος 2023
να ανέλθει στο ποσό των 100.000 €.
(ΑΔΑ: ΨΞ1Φ469Β6Ν-Χ2Υ)

14) Έγκριση του συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2023
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη
(i) Την 630η/28.07.2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, στην οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση του
συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ Π.Κ. για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ.2/132731/ΔΠΓΚ/13.07.2022 Εγκύκλιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
οικονομικού έτους 2023 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ:ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ),
(ii) την παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022), σύμφωνα με την οποία η παρ. 5
του άρθρου 448 του Ν.4957/2022 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου
Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της
περ. κβ) της παρ.1 και της παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον
παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης, ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ»
(iii) την παρ. 1δ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν.4957/2022 που ορίζει ότι «
1.δ) Εγκρίνει μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, τον αρχικό συνοπτικό και αναλυτικό
προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ, τον απολογισμό του, τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης του»
ομόφωνα ενέκρινε τον συνοπτικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης οικονομικού έτους 2023.
(ΑΔΑ: 61ΠΟ469Β6Ν-6Φ3)

15) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολυτεχνείου
Κρήτης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητικό πρόγραμμα για την
ανάδειξη και Διαφοροποίηση της γεωγραφικής και Βοτανικής Προέλευσης Δειγμάτων μελιού του
Νομού Χανίων» με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ελευθερία Ψυλλάκη
Εγκρίθηκε η σύναψη της ανωτέρω αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης, συνολικής διάρκειας 35
μηνών από την υπογραφή της,
προϋπολογισμού 100.000 ευρώ
με Ε.Υ. την Καθ. Ελευθερία Ψυλλάκη,
και με Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον κ. Απόστολο Γιαννή, Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ
ως τακτικό μέλος και την κα Αριάδνη Παντίδου, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ ως αναπληρωματικό
μέλος
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 191 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022) τροποποιείται η παρ. 5
του άρθρου 448 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) και διαμορφώνεται ως εξής: «Έως τη συγκρότηση
του Συμβουλίου Διοίκησης ανά ΑΕΙ και την ανάληψη των καθηκόντων του, οι αρμοδιότητες του άρθρου 14,
πλην της περ. κβ της παρ. 1 και της παρ.3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον
παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ».
Στην παρ. ιθ του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του Ν. 4957/2022 περιλαμβάνεται «η
έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα».

16) Ανακοινώσεις – Αιτήσεις - Προτάσεις
Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις.

Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου
Χαβρέ Δήμητρα

