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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 606ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΟΠΟΣ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.
Οι κ.κ. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας
Ουγγρίνης, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής
Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά και Αναπλ.
Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, τακτικά μέλη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Η κα Σταυρούλα Τσακανέλη, υπάλληλος ΙΔΟΧ του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του
Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---(Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνονται από τα παρόντα μέλη, πλην των περιπτώσεων κατά τις
οποίες μέλος της Επιτροπής φέρει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου ή άλλως εμπλεκομένου/ενδιαφερομένου στα
αιτήματα, οπότε η έγκριση δίδεται κατά πλειοψηφία, πλην του ενδιαφερομένου μέλους)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14452/06-08-2021 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων
της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12690/14-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη
μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου
με τίτλο «BorderUAS - Semi-autonomous border surveillance platform combining next generation
unmanned aerial vehicles with ultra-high-resolution multi-sensor surveillance payload», με
επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82272
Τίθεται υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14452/06-08-2021 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12690/14-07-2021
(ΑΔΑ: 6ΚΖΖ469Β6Ν-3ΓΘ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με πτυχιούχο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, για την υλοποίηση
αναγκών του έργου με τίτλο με τίτλο «BorderUAS - Semi-autonomous border surveillance platform
combining next generation unmanned aerial vehicles with ultra-high-resolution multi-sensor surveillance
payload» (H2020-SU-SEC-2019) με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και
κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82272.
Σύμφωνα με το υποβληθέν προς έγκριση πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης
από τον Καθηγητή Ζερβάκη Μιχαήλ, ως Πρόεδρο, τον Καθηγητή Πετράκη Ευριπίδη και τον Αν.
Καθηγητή Λαγουδάκη Μιχαήλ, ως μέλη, συσταθείσας δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10055/19-062020 (ΑΔΑ: 6ΦΝΡ469Β6Ν-1ΓΘ) πράξης, στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης υποβλήθηκαν
εμπρόθεσμα δύο (2) προτάσεις, οι οποίες έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: α)
13760/30-07-2021 και β) 13784/30-07-2021.
Από τον γενόμενο έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα της επιτροπής:
Η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13760/30-07-2021 πρόταση πληροί το προσόν της κατοχής πτυχίου Π.Ε.
Διοικητικού – Οικονομικού, καθόσον ο υποψήφιος είναι διπλωματούχος της Σχολής Μηχανικών
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Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και αυτό της καλής γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας, βάσει του προσκομισθέντος επικυρωμένου αντιγράφου πτυχίου επιπέδου Β2.
Η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13784/30-07-2021 πρόταση πληροί το προσόν της κατοχής πτυχίου Π.Ε.
Διοικητικού – Οικονομικού, καθόσον ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος Βιολογίας (σύμφωνα με την
προσκομισθείσα πράξη αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ), κατέχει διδακτορικό δίπλωμα,
αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ειδίκευση στο αντικείμενο της βιολογίας και ειδικότερα της
γενετικής, διαθέτει εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη των δύο ετών στο ζητούμενο αντικείμενο, έχει καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας (έχει προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου επιπέδου Β2) και έχει
πραγματοποιήσει περισσότερες από έξι δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε συνέδρια που τεκμηριώνουν
την ικανότητα επικοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα.
Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνοντας ότι η βαθμολογία που βάσει των αποδειχθέντων προσόντων
συγκέντρωσε ο με αρ. πρωτ. πρότασης 13760/30-07-2021 υποψήφιος δεν πληροί ικανοποιητικά τα
ζητούμενα προσόντα της πρόσκλησης και υπολείπεται σημαντικά του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού
που πρέπει να συγκεντρωθεί ώστε η υποψηφιότητα να δύναται να κριθεί επιλέξιμη, δεν προσκαλεί αυτόν
σε συνέντευξη και εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη της πρότασής του.
Αντίθετα, η επιτροπή κρίνει ότι η έτερη, με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13784/30-07-2021 πρόταση
πληροί στο σύνολό της άρτια τα περιγραφόμενα στην πρόσκληση προσόντα και ως εκ τούτου
προχώρησε σε κλήση του υποψηφίου σε προφορική συνέντευξη, η οποία ορίστηκε για την 05η/08/2021
και ώρα 14:30, μέσω skype, προκειμένου η επιτροπή να διερευνήσει την εμπειρία του υποψηφίου στη
διάχυση αποτελεσμάτων, στη λειτουργία καινοτόμων εταιρειών, καθώς και στη διάδοση και διάχυση
αποτελεσμάτων σε στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης, η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου και
συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα βαθμολόγησης:
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Kατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
- Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12690/14-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:
6ΚΖΖ469Β6Ν-3ΓΘ), τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και ειδικότερα ότι το ελάχιστο
απαιτούμενο ποσοστό της βαθμολογίας που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος ορίζεται στο 50
%, καθώς επίσης και ότι στη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης καλούνται όσοι εκ των υποψηφίων
κρίνονται κατάλληλοι – πληρούν δηλαδή επαρκώς τα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης (σελ. 2-3
πρόσκλησης)
- Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14452/06-08-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των
υποψηφίων και τον περιλαμβανόμενο σε αυτό πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης,
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αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14452/06-08-2021 πρακτικό και τον
σε αυτό καταρτισθέντα πίνακα, συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες α) κατάταξης και β) απόρριψης των
υποψηφίων και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης:
Πίνακας Κατάταξης
1ος / 96,36% βαθμολογία

αρ. πρωτ. πρότασης 13784/30-07-2021

Πίνακας Απόρριψης
Αιτιολογία: Βαθμολογία < 50%. Επισημαίνεται
ότι ο υποψήφιος δεν προσκλήθηκε σε
συνέντευξη, καθόσον το ποσοστό βαθμολογίας
που συγκέντρωσε στα λοιπά προσόντα που
απέδειξε κρίθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης
ως μη ικανοποιητικό. Το ποσοστό του κριτηρίου
αρ. πρωτ. πρότασης 13760/30-07-2021
της συνέντευξης δε θα επαρκούσε για τη
συγκέντρωση του ελάχιστα απαιτούμενου
ποσοστού του 50%, ακόμη κι αν ο υποψήφιος
λάμβανε το μέγιστο της βαθμολογίας για το
συγκεκριμένο κριτήριο.
Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτείται ομόφωνα από την επιτροπή για την υπογραφή μίας σύμβασης
μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με τον με αρ. πρωτ. πρότασης 13784/30-07-2021 υποψήφιο,
διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη
του έργου ή τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού
αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και
σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο
έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, με συνολικό κόστος 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου όλων
των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του
έργου.
Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του
ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 606ης Συνεδρίασης
Χανιά, 03 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Γραμματέας

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης

Τσακανέλη Σταυρούλα
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