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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 06/10/2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17822
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 608ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ:
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Οι κ.κ. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής
Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά και Αναπλ.
Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, τακτικά μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρόεδρος, τακτικό
μέλος.
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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---(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 22ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16612/21-09-2021 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14816/24-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο
υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για
την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη
και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020
και το ΕΣΠΑ 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και
κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81580
Τίθεται υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16612/21-09-2021 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14816/24-08-2021
(ΑΔΑ: ΨΣΙΡ469Β6Ν-ΦΟ2) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με πτυχιούχο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή διπλωματούχο Π.Ε.
Μηχανικών, για την υλοποίηση αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών
του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική
υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON
2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και
κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81580.
Σύμφωνα με το υποβληθέν προς έγκριση πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης
από τον Καθηγητή Ζερβάκη Μιχαήλ, ως Πρόεδρο, τον Καθηγητή Γρηγορούδη Ευάγγελο και την Αν.
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Καθηγτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου, ως μέλη, συσταθείσας δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
4095/25-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ51469Β6Ν-Δ07) πράξης, στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) προτάσεις, οι οποίες έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς
πρωτοκόλλου: α) 15838/07-09-2021 και β) 15856/07-09-2021.
Από τον γενόμενο έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα της επιτροπής:
Η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15838/07-09-2021 πρόταση δεν πληροί το απαιτούμενο προσόν της
άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, καθόσον ο υποψήφιος δεν έχει προσκομίσει επικυρωμένο
αντίγραφο πτυχίου (έχει προσκομιστεί μόνο επίσημη μετάφραση του τελευταίου). Ως εκ τούτου, η
επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη της πρότασης, την οποία δεν εξέτασε και δε βαθμολόγησε
περαιτέρω.
Η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15856/07-09-2021 πρόταση πληροί το σύνολο των απαιτουμένων
προσόντων της πρόσκλησης, καθόσον ο υποψήφιος είναι ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχανικός
υπολογιστών, έχει εμπειρία μεγαλύτερη των δύο ετών στο αντικείμενο της υποστήριξης εργασιών που
αφορούν στην συγγραφή προτάσεων και στην υποστήριξη διαδικασιών υποβολής τους σε εθνικούς και
λοιπούς φορείς για χρηματοδότηση, έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση ηλεκτρονικών
υπολογιστών στα ζητούμενα αντικείμενα, αλλά και το σύνολο των συνεκτιμωμένων προσόντων της
πρόσκλησης, καθόσον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ζητούμενο αντικείμενο,
εμπειρία σε συνδιοργάνωση ή οργανωτική υποστήριξη ημερίδων σε εθνικά ή διεθνή επιστημονικά
συνέδρια και εμπειρία σε συγγραφή κειμένων.
Λόγω του ότι μεταξύ των συνεκτιμωμένων προσόντων της πρόσκλησης συγκαταλέγετο και
αυτό της διενέργειας συνέντευξης, η επιτροπή προσκάλεσε τον υποψήφιο σε προφορική συνέντευξη
ενώπιόν της, την 20η/09/2021 και ώρα 14:0, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συνεκτιμηθεί τυχόν
διοικητική εμπειρία του υποψηφίου και να διερευνηθεί πληρέστερα ο βαθμός της εκ μέρους του
κατανόησης του αντικειμένου της θέσης και των προσόντων που τη συνοδεύουν.
Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου, οπότε και συνέταξε
τον ακόλουθο πίνακα βαθμολόγησης του υποψηφίου, του οποίου την επιλογή εισηγείται ομόφωνα για
την κάλυψη της υπό πλήρωση θέσης.
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Kατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
- Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14816/24-08-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:
ΨΣΙΡ469Β6Ν-ΦΟ2), τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής
- Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16612/21-09-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των
υποψηφίων και τον περιλαμβανόμενο σε αυτό πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης,
αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το ως άνω πρακτικό, απορρίπτει την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
15838/07-09-2021 πρόταση και συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες: α) κατάταξης και β) απόρριψης
των υποψηφίων και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Πίνακας Κατάταξης
1ος / 95 % βαθμολογία

αρ. πρωτ. πρότασης 15856/07-09-2021
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Πίνακας Απόρριψης
Αιτιολογία: Μη προσκόμιση επικυρωμένου
αντιγράφου πτυχίου Αγγλικής γλώσσας –
αρ. πρωτ. πρότασης 15838/07-09-2021
απαιτούμενο προσόν πρόσκλησης
Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτείται ομόφωνα από την επιτροπή για την υπογραφή μίας σύμβασης
μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με τον με αρ. πρωτ. πρότασης 15856/07-09-2021 υποψήφιο,
διάρκειας έξι (6) 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.
Αντικείμενο της σύμβασης συμφωνείται βάσει των όρων της πρόσκληση η υποστήριξη
εργασιών που αφορούν στην συγγραφή προτάσεων και στην υποστήριξη διαδικασιών υποβολής τους σε
εθνικούς και λοιπούς φορείς για χρηματοδότηση, ενώ το ποσό αμοιβής του αναδόχου ανέρχεται στις
9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 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 608ης Συνεδρίασης
Χανιά, 06 Οκτωβρίου 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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