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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά
Τηλ.: 28210 37040 Fax: 28210 37081, 37082
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 23/06/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13574
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 627ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή 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, Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά, τακτικά.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ο Καθηγητής Καθηγητής 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 17ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12077/01-06-2022 πρακτικού αξιολόγησης
προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8370/08-04-2022 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου,
στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Προηγμένο Σύστημα Πρόληψης
Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη», με ακρωνύμιο: x (επι) ΒΛΕΨΙΣ, με κωδικό έργου:
Τ1ΕΔΚ-04440, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ
Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81799
Τίθεται υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12077/01-06-2022 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8370/08-04-2022
(ΑΔΑ: Ω2Ψ3469Β6Ν-ΓΗΥ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης
μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Προηγμένο
Σύστημα Πρόληψης Επικίνδυνων Καταστάσεων για Βρέφη», με ακρωνύμιο: x (επι) ΒΛΕΨΙΣ, με κωδικό
έργου: Τ1ΕΔΚ-04440, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη
και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81799.
Σύμφωνα με το υποβληθέν πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης από τον
Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη και τον Καθηγητή κ. Αριστομένη
Αντωνιάδη, η οποία συστήθηκε δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17596/19-10-2018 (ΑΔΑ:
6Κ8Λ469Β6Ν-Α56) πράξης συγκρότησης, δυνάμει της με αρ. 469/12-10-2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο της υπό εξέταση πρόσκλησης υποβλήθηκε
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εμπρόθεσμα μοναδική πρόταση από υποψήφιο, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 9241/26-042022.
Σύμφωνα με τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στο ως άνω πρακτικό, η αξιολόγηση του υποψηφίου
έχει ως ακολούθως:
Ο υποψήφιος πληροί το σύνολο των απαιτουμένων προσόντων, καθόσον πρόκειται για
διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών, με γνώση στα αντικείμενα των
τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (εικόνας και ήχου), του διαχωρισμού σημάτων πηγής,
τεχνητής νοημοσύνης, στατιστικών μοντέλων και μηχανικής μάθησης, σύμφωνα με την διπλωματική
εργασία που υπέβαλε. Ο υποψήφιος έχει επιπρόσθετα άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και διαθέτει
δημοσίευση σε Διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
Λόγω του ότι μεταξύ των βαθμολογούμενων κριτηρίων της πρόσκλησης συγκαταλέγεται κι
αυτό της διενέργειας συνέντευξης, ο υποψήφιος κλήθηκε σε προφορική δοκιμασία ενώπιον της
επιτροπής, προκειμένου η τελευταία να συνεκτιμήσει τη συνολική εικόνα/βιογραφικό του υποψηφίου,
τη γνώση του επί του αντικειμένου της θέσης, την ερευνητική του δραστηριότητα και τη διαθεσιμότητά
του.
Ως ημέρα και ώρα της συνέντευξης ορίστηκε η 01η/06/2022, 09:00, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Μετά το πέρας της συνέντευξης, η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου προκειμένου να ολοκληρώσει
τη βαθμολογία του υποψηφίου, του οποίου την επιλογή εισηγείται ομόφωνα:

Αρ.
πρωτ.
πρόταση
ς

Κριτήριο 1
(Δίπλωμα
Ηλεκτρολόγ
ου
Μηχανικού
και
Μηχανικός
Υπολογιστώ
ν
Πολυτεχνικ
ής Σχολής)

Κριτήριο 2 (Γνώση
στα αντικείμενα:
τεχνικές ψηφιακής
επεξεργασίας σήματος
(εικόνας / ήχου),
διαχωρισμό σημάτων
πηγής, τεχνητή
νοημοσύνη, στατιστικά
μοντέλα και μηχανική
μάθηση, βαθιά
μάθηση. Στη γνώση
συνυπολογίζεται η
συνάφεια της
Διπλωματικής
Εργασίας)

Κριτήριο 3
(Γνώση της
Αγγλικής
γλώσσας)

9241/2604-2022

35,92 %

ON

20 %

Κριτήριο 4
(Δημοσιεύσεις σε
συνέδρια/επιστημο
νικά
περιοδικά/βραβεία Κριτήριο 8
αριστείας)
(Συνέντευξη
)

10 %

30 %

Βαθμολογία /
Προτεινόμεν
η κατάταξη

95,92 %/1ος

Kατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αφού έλαβε υπόψη της:
- Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8370/08-04-2022 πρόσκληση (ΑΔΑ: Ω2Ψ3469Β6Ν-ΓΗΥ),
- Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12077/01-06-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που
υποβλήθηκαν,
αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει αυτό, εγκρίνει τον στον οικείο τόπο συνταχθέντα πίνακα
βαθμολογίας και κατάταξης και εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με αντικείμενο τη συνεισφορά του αναδόχου σε δράσεις
που αφορούν στην επικύρωση και επιβεβαίωση λειτουργίας του συστήματος και στην τεκμηρίωση του
εγχειριδίου χρήσης καθώς και στις δραστηριότητες δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου x (επι)
ΒΛΕΨΙΣ και στην ολοκλήρωση της ακόλουθης ενότητας εργασίας/παραδοτέων του έργου:
ΕΕ5: Επικύρωση Λύσης και Διαχείριση Αποτελεσμάτων
5.3. Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος (Ιατροί και Χρήστες) και 5.4. Έκθεση δραστηριοτήτων σχετικών
με τη δημοσιότητα.
Η διάρκεια της σύμβασης συμφωνείται από την υπογραφή της και για τρεις (3) μήνες, με ποσό
αμοιβής ύψους τριών χιλιάδων εκατό εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.178,80 €) συμπ/νου
ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες
προσωπικού» του έργου. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου συμφωνείται το Εργαστήριο Ψηφιακής

2

ΑΔΑ: 94Λ5469Β6Ν-Γ9Η

Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 627ης Συνεδρίασης
Χανιά, 23 Ιουνίου 2022

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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