INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.06 09:07:00
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω8ΧΕ469Β6Ν-5Ρ7

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 516 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Ημερομηνία:
Τόπος:
Συνεδρίαση:
Παρόντες:

Απόντες:
Γραμματέας:

4 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
Αίθουσα Συνεδριάσεων Συγκλήτου, Κτήριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη
Τακτική
Οι κ.κ. Ε. Διαμαντόπουλος Πρύτανης, Μ. Λαγουδάκης Αντιπρύτανης, Ν.
Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης, Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης (αποχώρησε κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 20ου θέματος), Ε. Μανούτσογλου Κοσμήτορας Σχολής
ΜΗΧ.Ο.Π. (προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος), Α. Λιάβας
Κοσμήτορας Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. (αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου
θέματος), Κ. Προβιδάκης Κοσμήτορας Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ. (προσήλθε στη λήξη
συζήτησης του 2ου θέματος), Θ. Ψαρράς Αναπλ. εκπρόσωπος Διοικητικού
Προσωπικού, Γ. Ανέστης εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π., Α. Παντίδου εκπρόσωπος μελών
Ε.Τ.Ε.Π. (αποχώρησε στη λήξη συζήτησης του 14ου θέματος)
Οι κ.κ. Ν. Τσουρβελούδης Κοσμήτορας Σχολής Μ.Π.Δ., Μ. Λαζαρίδης Κοσμήτορας
Σχολής ΜΗ.ΠΕΡ.
Η κα Δ. Χαβρέ υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός A’

Επίσης, παρευρίσκονται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αχιλλέως για την
παρουσίαση των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων κα Δ. Αθενάκη για την παρουσίαση του 15ου θέματος.

Θέμα 14ο: Έγκριση Προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» για το
οικονομικό έτος 2020
Υπόψη των μελών τίθεται η από 3/12/2019 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κας Δ. Παντελάκη, η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» υποβάλλεται προς έγκριση ο προϋπολογισμός του
Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρος» για το οικ. Έτος 2020.
Η Σύγκλητος στην προηγούμενη συνεδρίαση της 515/25-11-2019, λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αριθμ.
16/14-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Περιφέρειας Κρήτης που
επισημαίνει ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης θα πρέπει να φροντίσει για την αύξηση των εσόδων του
Κληροδοτήματος στο πλαίσιο της διασφάλισης της συνεχούς και απρόσκοπτης υλοποίησης της
βούλησης του διαθέτη, αποφάσισε όπως η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και
του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ε.Α.ΔΙ.Π.) ενισχύσει τα έσοδα του
Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» με το ποσό των 1.000,00 ευρώ, για το οικονομικό έτος
2020.
Η Οικονομική Υπηρεσία επικοινώνησε με τη νομική σύμβουλο του Ιδρύματος, η οποία σε σχετικό
ερώτημα απάντησε ότι είναι επιτρεπτή η οικονομική ενίσχυση του κληροδοτήματος με δωρεά
χρηματικού ποσού. Ειδικά ως προς το ζήτημα της προέλευσης της δωρεάς από τους πόρους της
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Ε.Α.ΔΙ.Π. επεσήμανε ότι, κατά την άποψή της, θα πρέπει να ληφθεί ειδική τεκμηριωμένη απόφαση
της Γ.Σ. της Εταιρείας μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και ότι θα πρέπει να τηρηθούν εν προκειμένω οι
όποιες ισχύουσες διατυπώσεις περί των δωρεών χρηματικών ποσών, ώστε να είναι νομότυπη τόσο η
χορήγηση όσο και η αποδοχή της δωρεάς και συνακόλουθα η ενίσχυση του κληροδοτήματος. Τέλος,
ανέφερε ότι η πρόβλεψη της δωρεάς θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του
κληροδοτήματος για το 2020.
Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ: Επειδή το κτίριο βρίσκεται σε φάση επισκευής και αποκατάστασης δεν υπάρχουν έσοδα από
ενοίκια παρά μόνο από τους τόκους του τραπεζικού λογ/σμού. Τα χρήματα του κληροδοτήματος
βρίσκονται σε τραπεζικό λογ/σμό στην ALPHA BANK με ειδικό επιτόκιο. Επίσης τα έσοδα του
κληροδοτήματος ενισχύονται με το ποσό των 1.000 € στο έτος 2020 από πόρους της Ε.Α.ΔΙ.Π.
ΕΞΟΔΑ: Σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη υποχρέωση του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι να
σπουδάζει δύο φοιτητές Σφακιανής καταγωγής. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020
έχουν προβλεφθεί υποτροφίες ύψους 400 € για δύο φοιτητές για 10 μήνες ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι
υποτροφίες αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Με βάση τα παραπάνω ο Προϋπολογισμός του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρος» για το
οικονομικό έτος 2020 απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020)
ΕΣΟΔΑ
Έσοδα από τους τόκους των κεφαλαίων
Έσοδα από Ε.Α.ΔΙ.Π.
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

200,00
1,000,00
15.757,71
16.957,71

ΕΞΟΔΑ
Έξοδα υποτροφιών 400 € μηνιαίως για 2 φοιτητές για 10 μήνες για
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πλεόνασμα για μεταφορά στην επόμενη χρήση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

8.000,00
8.957,71
16.957,71

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η απόφαση της Συγκλήτου θα κοινοποιηθεί στην Ε.Α.ΔΙ.Π. προκειμένου να
ληφθεί ειδική τεκμηριωμένη απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατυπώσεις περί των δωρεών χρηματικών ποσών.
Από την Οικονομική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης
Δέσποινα Παντελάκη

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αναφορά από τον Αντιπρύτανη Ν.
Καλλίθρακα-Κόντο για την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το
κληροδότημα, την οποία έχει ο ίδιος ήδη επισημάνει πολλές φορές και στο παρελθόν, λόγω του
γεγονότος ότι δεν έχει ενοικιαστεί το κτήριο, όπως κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει,
ενώ σε αυτήν τη φάση είναι ακόμη πιο δύσκολο να ενοικιαστεί εφόσον έχει ήδη εγκριθεί από τη
Σύγκλητο και προχωράει το έργο συντήρησης και αποκατάστασης του κτηρίου. Ως εκ τούτου η
ενίσχυση του κληροδοτήματος είναι απαραίτητη ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος. Επίσης
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επισημαίνει ότι με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης η ενίσχυση αυτή είναι εφικτή,
αφού πρώτα διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις.
Αφού ελήφθησαν υπόψη τα ανωτέρω, ομόφωνα εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος
«Ιωσήφ Παπαδόπετρου» για το έτος οικονομικό έτος 2020.
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Ε.Α.ΔΙ.Π. για τις δέουσες ενέργειες.
Ο Πρύτανης

Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

Ακριβές Απόσπασμα
Χανιά, 06/12/2019

Η Γραμματέας

Δήμητρα Χαβρέ

