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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 01-04-2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7804
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 621ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
31 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μμ.
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,
Καθηγήτρια Μανιά Αικατερίνη και ο 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.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Μονάδας
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη των
εργασιών του Σώματος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΟΠΟΣ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

(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 6ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7043/28-03-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με
αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5421/02-03-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για
την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του
έργου με τίτλο «Joint Cybersecurity Operations Platform (JCOP)» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ.
Καθηγητή κ. Σωτήριο Ιωαννίδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82516.
Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7043/28-03-2022 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5421/02-03-2022 (ΑΔΑ:
9ΨΘ3469Β6Ν-97Ν) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Joint Cybersecurity Operations Platform (JCOP)»
με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Σωτήριο Ιωαννίδη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82516.
Με την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21487/23-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΗ5Ρ469Β6Ν-ΕΡ3) πράξη και σε συνέχεια της
με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21486/23-11-2021 (ΑΔΑ:9ΟΞ4469Β6Ν-ΘΡ6) απόφασης της 611ης συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, συγκροτήθηκε επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων που
συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού, είτε με συμβάσεις έργου ή εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης
του ως άνω έργου και καθ’ όλη την διάρκεια αυτού, αποτελούμενη από τους κ.κ. Ιωαννίδη Σωτήριο Αναπλ.
Καθηγητή και επιστημονικά υπεύθυνο του έργου ως Πρόεδρο, Απόστολο Δόλλα, Καθηγητή και Ευτύχιο
Κουτρούλη, Αναπλ. Καθηγητή, ως τακτικά μέλη.
Στο πλαίσιο της υπό εξέταση διαδικασίας και της ως άνω προσκλήσεως, υποβλήθηκε μοναδική πρόταση,
η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 6572/21-03-2022
Η επιτροπή, αξιολόγησε την υποβληθείσα υποψηφιότητα και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα και
λεπτομερώς εκτιθέμενα στο πρακτικό της, διαπιστώνει τα ακόλουθα:
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Η επιτροπή αποφάνθηκε ότι η υποβληθείσα πρόταση πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης
κι ως εκ τούτου η επιτροπή προχώρησε σε εξέταση πλήρωσης και βαθμολόγησης των συνεκτιμώμενων κριτηρίων
που τίθενται σε αυτήν, οπότε και βαθμολογήθηκε ως ακολούθως:

Αρ.
Πρωτ.
Πρότασης
6572/2022

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 4

12,22%

30%

20%

20%

Συνολική
Βαθμολογία/Προ
τεινόμενη
Κατάταξη

82,22 % / 1ος

Αναλυτικότερα, ο/η υποψήφιος/α είναι Πτυχιούχος Ψηφιακών Συστημάτων με Διδακτορικό Δίπλωμα
ειδίκευσης στην Πληροφορική, διαθέτει εργασιακή εμπειρία στους τομείς που απαιτούνται από την πρόσκληση
και έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, εγκρίνει ως έχει το ως άνω, με αριθμό
πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 7043/28-03-2022 πρακτικό αξιολόγησης και εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή της πρότασης
του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6572/21-03-2022, την έγκριση του ανωτέρω συνταχθέντος πίνακα
βαθμολόγησης και την επιλογή του/της για την πλήρωση της υπό εξέταση θέσης.
Kατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
-Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5421/02-03-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7043/28-03-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των
υποψηφίων στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το με αρ. πρωτ.
ΕΛΚΕ 7043/28-03-2022 πρακτικό της Επιτροπής και το σε αυτό καταρτισθέντα πίνακα βαθμολογίας και
κατάταξης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, διάρκειας και αμοιβής όπως ορίζεται στην πρόσκληση, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Joint Cybersecurity Operations Platform (JCOP)» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Σωτήριο
Ιωαννίδη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82516.
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 621ης Συνεδρίασης
Χανιά, 01 Απριλίου 2022
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης

Τσακανέλη Σταυρούλα

2

