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4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Η Συνεδρίαση διεξάγεται αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη.
Τακτική
Οι κ.κ. Ε. Διαμαντόπουλος Πρύτανης, Μ. Λαγουδάκης Αντιπρύτανης, Ν.
Καλλίθρακας-Κόντος Αντιπρύτανης, Μ. Ζερβάκης Αντιπρύτανης, Ν. Τσουρβελούδης
Κοσμήτορας Σχολής Μ.Π.Δ. (συνδέθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος
και αποσυνδέθηκε πριν τη λήξη του 12ου θέματος), Ε. Μανούτσογλου Κοσμήτορας
Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π., Α. Λιάβας Κοσμήτορας Σχολής Η.Μ.Μ.Υ., Μ. Λαζαρίδης
Κοσμήτορας Σχολής ΜΗ.ΠΕΡ., Κ. Προβιδάκης Κοσμήτορας Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ.
(συνδέθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος), Ε. Κοκονά Εκπρόσωπος
Διοικητικού Προσωπικού (αποσυνδέθηκε πριν τη λήξη του 11ου θέματος), Α.
Παντίδου εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π. (συνδέθηκε στην έναρξη συζήτησης του 2ου
θέματος)
Ο κ. Γ. Ανέστης εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.
Η κα Δ. Χαβρέ υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός A’

Θέμα 9ο: Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» για το οικονομικό
έτος 2021
Υπόψη των μελών τίθεται η από 30.11.2020 εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ/νσης 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 Οικονομικό Έτος 2021.
Στη συνεδρίαση 516/4-12-2019 της Συγκλήτου εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2020 κληροδοτήματος
«Ιωσήφ Παπαδόπετρου» όπου εγγράφηκε η πρόβλεψη της δωρεάς 1000 € από την Εταιρεία
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης
(Ε.Α.ΔΙ.Π.) με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων του Κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» για το
οικονομικό έτος 2020.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η μεταφορά του ποσού των 1000 € από την Ε.Α.ΔΙ.Π. στον Τραπεζικό
Λογαριασμό του Κληροδοτήματος, προτείνεται να εγγραφεί η πίστωση εκ νέου στο επόμενο έτος.
2. Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η απόδοση των δύο (2) Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 20182019 καθώς λόγω και της πανδημίας αναπτύχθηκε ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων και πρόσφατα η Σύγκλητος στην 541η/24-11-2020 συνεδρίασή της ενέκρινε το πρακτικό
της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων για τη χορήγηση των υποτροφιών, ενώ θα
δοθεί και η δυνατότητα υποβολής τυχών ενστάσεων, οπότε η εκταμίευση των ποσών των
υποτροφιών του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα γίνει στο επόμενο έτος.
Ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2021 αναλύεται ως εξής:
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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 1000 € που δεν κατατέθηκε από την Ε.Α.ΔΙ.Π. στο
προηγούμενο έτος 2020 καθώς και με το ποσό των 8000 € επιπλέον από πόρους της Ε.Α.ΔΙ.Π. για
το οικονομικό έτος 2021.
ΕΞΟΔΑ: Σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη υποχρέωση του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι να σπουδάζει
δύο (2) φοιτητές Σφακιανής καταγωγής. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021
προβλέπεται να αποδοθούν συνολικά (4) τέσσερις υποτροφίες ύψους τετρακοσίων Ευρώ (400
€) μηνιαίως η καθεμία για δύο φοιτητές για δέκα (10) μήνες για δύο (2) διαδοχικά ακαδημαϊκά
έτη. Δηλαδή (2) δύο υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και (2) δύο υποτροφίες για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Με βάση τα παραπάνω ο προϋπολογισμός του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρος» για το
οικονομικό έτος 2021 απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021)
ΕΣΟΔΑ
Έσοδα από τους τόκους των κεφαλαίων
Έσοδα από Ε.Α.ΔΙ.Π. (προηγούμενου έτους 2020)
Έσοδα από Ε.Α.ΔΙ.Π. (τρέχοντος έτους 2021)
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΞΟΔΑ
Έξοδα υποτροφιών 400 € μηνιαίως για 2 φοιτητές για 10 μήνες για το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019
Έξοδα υποτροφιών 400 € μηνιαίως για 2 φοιτητές για 10 μήνες για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020
Πλεόνασμα για μεταφορά στην επόμενη χρήση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

150,00
1.000,00
8.000,00
15.952,47
25.102,47

8.000,00
8.000,00
9.102,47
25.102,47

Σημειώνεται ότι, όπως έχει επισημάνει η Νομική Σύμβουλος του Ιδρύματος, η απόφαση της Συγκλήτου
κοινοποιείται στην Ε.Α.ΔΙ.Π. προκειμένου να ληφθεί ειδική τεκμηριωμένη απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας
μετά από εισήγηση του Δ.Σ. έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατυπώσεις περί των δωρεών χρηματικών
ποσών.
Αφού ελήφθησαν υπόψη τα ανωτέρω, ομόφωνα εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος
«Ιωσήφ Παπαδόπετρου» για το οικονομικό έτος 2021.
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Ε.Α.ΔΙ.Π. για τις δέουσες ενέργειες.

Ο Πρύτανης

Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

Ακριβές Απόσπασμα,
Χανιά, 07.12.2020

Η Γραμματέας

Δήμητρα Χαβρέ

