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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 21-06-2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13344
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 627ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μμ.
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, Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά, τακτικά μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Παρτσινέβελος, 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 18ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12875/14-06-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10818/16-05-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών
του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων» με ακρωνύμιο: SmartPV και
κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-01485, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, με
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Κουτρούλη Ευτύχιο και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81880.
Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το από 09-06-2022 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12875/14-06-2022) Πρακτικό
της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 10818/16-05-2022
(ΑΔΑ: 66ΚΒ469Β6Ν-ΛΘΙ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη
συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485)» το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή
Κουτρούλη Ευτύχιο και με κωδικό έργου 81880, για την σύναψη της κάτωθι σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου:
Ενός (1) ατόμου Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή κατόχου
ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα
του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, διάρκειας απασχόλησης ενάμιση (11/2) μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και
οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν
παρατάσεών του και με ποσό αμοιβής 2.638,58 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον
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προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «ΕΡ1 - Δαπάνες προσωπικού» του έργου, με γνώσεις και εμπειρία όπως
περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 10818/16-05-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΒ469Β6Ν-ΛΘΙ) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων,
αποτελούμενης από τον Αναπλ. Καθηγητή Κουτρούλη Ευτύχιο, ως Πρόεδρο, τον Αναπλ. Καθηγητή Καρυστινό
Γεώργιο και τον Αναπλ. Καθηγητή Κανέλλο Φώτιο, ως μέλη η οποία ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 476/27-11-2018
συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, για να εξετάσει και να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία των
υποψηφίων που υπέβαλαν προτάσεις:
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μία (1) πρόταση:
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12348/03-06-2022
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Σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 10818/16-05-2022 (ΑΔΑ: 66ΚΒ469Β6Ν-ΛΘΙ) Πρόσκλησης
Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε τον υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 12348/03-06-2022 που
πληρούσε το σύνολο των τυπικών προσόντων της πρόσκλησης σε συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης (Zoom) την
Πέμπτη 09-06-2022 και ώρα 09:00 το πρωί. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος
διαθέτει όλη την απαιτούμενη ικανότητα στη σχεδίαση μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων
διαχείρισης ενέργειας ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις του αντικειμένου της προκηρυχθείσας
θέσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε σε βαθμολόγηση των συνεκτιμώμενων κριτηρίων που τίθενται σε
αυτήν, οπότε και βαθμολογήθηκε ως ακολούθως:
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Αναλυτικότερα, ο/η υποψήφιος/α με αρ. πρωτ. πρότασης 12348/03-06-2022 είναι διπλωματούχος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με καλή γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας.
Ως εκ των άνω, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή της πρότασης του υποψηφίου με αρ.
πρωτ. ΕΛΚΕ 12348/03-06-2022, την έγκριση του ανωτέρω συνταχθέντος πίνακα βαθμολόγησης/προτεινόμενης
κατάταξης και την επιλογή του για την πλήρωση της υπό εξέταση θέσης.
Kατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
- Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10818/16-05-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12875/14-06-2022 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
12875/14-06-2022 πρακτικό της Επιτροπής και τον σε αυτό καταρτισθέντα πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης
και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,
διάρκειας ενάμιση (1 ½ ) μήνα από την υπογραφή της, με αντικείμενο απασχόλησης την συνεισφορά στην
πειραματική αξιολόγηση της λειτουργίας των Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο του έργου και στη συγγραφή αναφορών αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου και αμοιβή
2.638,58 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας
δαπάνης «ΕΡ1 - Δαπάνες προσωπικού» του έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη
συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο
τον Αναπλ. Καθηγητή Κουτρούλη Ευτύχιο και με κωδικό έργου 81880.
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Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε.
(www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 627ης Συνεδρίασης
Χανιά, 21 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Γραμματέας

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης

Σταυρούλα Τσακανέλη
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