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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 03.09.2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15596
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 606ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 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 Κωνσταντίνος – Αλκέτας
Ουγγρίνης, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής
Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά και Αναπλ.
Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, τακτικά μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Όλα τα τακτικά μέλη παρόντα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Η κα Σταυρούλα Τσακανέλη, υπάλληλος ΙΔΟΧ του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του
Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη
των εργασιών του Σώματος.
(Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης είναι ομόφωνες, 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 από το αντίστοιχο
αναπληρωματικό μέλος)

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14825/24-08-2021 πρακτικού αξιολόγησης των
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11158/23-06-2021 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free ArtificialFluid Environment for Vehicular Traffic», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Μάρκο
Παπαγεωργίου και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82057
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14825/24-08-2021 πρακτικό της
επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
11158/23-06-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΑΓΩ469Β6Ν-ΠΡ3), για τη σύναψη
έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με εξειδικευμένους στη θεωρία και στις
εφαρμογές αυτομάτου ελέγχου ερευνητές, με αντικείμενο τη συγγραφή ερευνητικών εργασιών προς
δημοσίευση σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και τη συνεισφορά στις ερευνητικές
δραστηριότητες του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular
Traffic», με κωδικό ΕΛΚΕ 82057 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης κ. Μάρκο Παπαγεωργίου.
Σύμφωνα με το υποβληθέν πρακτικό, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης υποβλήθηκαν
εμπρόθεσμα τέσσερις (4) προτάσεις, οι οποίες έλαβαν τους ακόλουθους αριθμούς πρωτοκόλλου: α)
12179/06-07-2021, β) 12180/06-07-2021, γ) 12578/12-07-2021 και δ) 12976/19-07-2021.
Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων, ορισθείσα δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18463/0208-2019 (ΑΔΑ: ΩΡ6Ξ469Β6Ν-ΧΑΗ) πράξης, συνήλθε την 23η/08/2021 προκειμένου να αποσφραγίσει
κι αξιολογήσει τους φακέλους συμμετοχής των υποψηφίων. Από τον γενόμενο έλεγχο, προέκυψαν τα
ακόλουθα:
Η αρ. πρωτ. 12179/06-07-2021 βαθμολογήθηκε με 35% στο κριτήριο της ερευνητικής
εμπειρίας, καθόσον σύμφωνα με το βιογραφικό και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα και
βαθμολογούμενα προσόντα του υποψηφίου, ο τελευταίος έχει πρόσφατη ικανοποιητική ερευνητική
εμπειρία με βάση την μεταπτυχιακή του εργασία και σχετική δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό στο
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αντικείμενο του αυτομάτου ελέγχου, η οποία κρίνεται από την επιτροπή συναφής με τις απαιτήσεις του
έργου. Ο υποψήφιος βαθμολογήθηκε επίσης με 3% στο κριτήριο της γνώσης Αγγλικής γλώσσας αφού
κατέχει το IELTS (6.5-B2).
Η αρ. πρωτ. 12180/06-07-2021 βαθμολογήθηκε με 20% στο κριτήριο της ερευνητικής
εμπειρίας, καθόσον σύμφωνα με το βιογραφικό και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα και
βαθμολογούμενα προσόντα του υποψηφίου, ο τελευταίος έχει μικρή ερευνητική εμπειρία με βάση την
μεταπτυχιακή του εργασία και σχετικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του αυτομάτου ελέγχου, η οποία
κρίνεται από την επιτροπή συναφής με τις απαιτήσεις του έργου. Ο υποψήφιος βαθμολογήθηκε επίσης
με 3% στο κριτήριο της γνώσης Αγγλικής γλώσσας αφού κατέχει το IELTS (6.5-B2).
Η αρ. πρωτ. 12578/12-07-2021 βαθμολογήθηκε με 35% στο κριτήριο της ερευνητικής
εμπειρίας, καθόσον σύμφωνα με το βιογραφικό και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα και
βαθμολογούμενα προσόντα του υποψηφίου, ο τελευταίος έχει πρόσφατη ικανοποιητική ερευνητική
εμπειρία με βάση την μεταπτυχιακή του εργασία στο αντικείμενο του αυτομάτου ελέγχου, η οποία
κρίνεται από την επιτροπή συναφής με τις απαιτήσεις του έργου. Ο υποψήφιος βαθμολογήθηκε επίσης
με 3% στο κριτήριο της γνώσης Αγγλικής γλώσσας αφού κατέχει το EDEXCEL (Level 3-B2).
Η αρ. πρωτ. 12976/19-07-2021 βαθμολογήθηκε με 30% στο κριτήριο της ερευνητικής
εμπειρίας, . καθόσον σύμφωνα με το βιογραφικό και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα
και βαθμολογούμενα προσόντα του υποψηφίου, ο τελευταίος έχει ερευνητική εμπειρία με βάση την
μεταπτυχιακή του εργασία στο αντικείμενο του αυτομάτου ελέγχου, η οποία κρίνεται από την επιτροπή
συναφής με τις απαιτήσεις του έργου. Ο υποψήφιος βαθμολογήθηκε επίσης με 5% στο κριτήριο της
γνώσης Αγγλικής γλώσσας αφού κατέχει το TOEFL IBT (100-C1).
Βάσει των ανωτέρω, η επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη του ακόλουθου πίνακα
βαθμολόγησης και προτεινόμενης κατάταξης των υποψηφίων, επεξηγώντας ότι οι προτάσεις
βαθμολογήθηκαν με 2 βαθμούς για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό (κριτήριο 3) και με 1
βαθμό για κάθε συμμετοχή σε διεθνή σχολεία ή συνέδρια (κριτήριο 4), εισηγούμενη ομόφωνα την
επιλογή των με αρ. πρωτ. πρότασης 12179/06-07-2021 και 12578/12-07-2021 υποψηφίων για την
κάλυψη των υπό πλήρωση θέσεων:
Βαθμολογία
Κριτηρίου 2

Βαθμολογία
Κριτηρίου 4

(Ερευνητική
εμπειρία)

(Αποδεδειγμένη
γνώση της
Αγγλικής
γλώσσας)

Βαθμολογία
Κριτηρίου 3
(Δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά
περιοδικά)

(Συμμετοχή σε
διεθνή σχολεία ή
συνέδρια)

Συνολική
βαθμολογία/
Προτεινόμενη
σειρά κατάταξης

35

3

2

0

40

12578/12-07-2021

35

3

0

0

38

12976/19-07-2021

30

5

0

0

35

12180/06-07-2021

20

3

0

2

25

Αρ. πρωτ. πρότασης

12179/06-07-2021

Βαθμολογία
Κριτηρίου 1

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίζει ομόφωνα
και εγκρίνει ως έχει το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14825/24-08-2021 πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων
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και τον σε αυτό περιλαμβανόμενο πίνακα βαθμολόγησης και προτεινόμενης κατάταξης των υποψηφίων
και συγκεκριμένα, αποφασίζει:
-Την αποδοχή των με αρ. πρωτ. 12179/06-07-2021 και 12578/12-07-2021 προτάσεων για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, εκάστη με αντικείμενο τη συνεισφορά στις ερευνητικές
δραστηριότητες του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιγραφή της δράσης (Description of Action
– DoA) και στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών προς δημοσίευση σε επιστημονικά συνέδρια και
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Κάθε σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα
παράτασης ή ανανέωσης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού
ή/και οικονομικού αντικειμένου, έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
Το ποσό αμοιβής για έκαστο επιλεγέντα προσδιορίζεται στο ποσό των 1.600,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι στο
ποσό των 19.200,00 ευρώ ετησίως, συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον
προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Direct Pesronnel Costs» του έργου, ενώ βάσει των όρων της
πρόσκλησης, εφόσον υπάρξει ανανέωση/παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης, είναι δυνατή, μετά από σχετική και αιτιολογημένη εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου, η
αύξηση της αμοιβής των αναδόχων έως και 5% ετησίως, χωρίς ωστόσο το τελικό ποσό να μπορεί να
υπερβεί ετησίως τις 23.000,00 ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων.
-Συντάσσει τον κάτωθι πίνακα κατάταξης και βαθμολόγησης και
-Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Αρ. πρωτ.
πρότασης
12179/06-07-2021
12578/12-07-2021

Συνολική βαθμολογία/Σειρά
κατάταξης
40 / 1ος
38 / 2ος

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

Τσακανέλη Σταυρούλα

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
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