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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 516ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΟΠΟΣ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

06 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη,
Κουνουπιδιανά.
Οι κ.κ. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Αναπλ. Καθηγητής
Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης
Παπαμιχαήλ, τακτικά μέλη και ο Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος
Καρυστινός, αναπληρωματικό μέλος.
Οικκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Αντιπρόεδρος,Καθηγητής
Βασίλης Διγαλάκης και Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος, τακτικά
μέλη.

Στην 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.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των
συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 10624/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «Development of an innovative network for
the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian Area INNOVAGRO-ADRION 613», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V-B ADRIATIC IONIΑN 2014-2020 (ADRION), με Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γρηγορούδη Ευάγγελο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81745
Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το από 04.06.2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13315/0606-2019) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο
πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 10624/06-05-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΗ0469Β6Ν-4Η7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Development of an innovative network for
the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian Area -INNOVAGROADRION 613» το οποίο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση
και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με
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Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γρηγορούδη Ευάγγελο και με κωδικό έργου 81745,
για την σύναψη της κάτωθι σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
Ενός (1) ατόμου πτυχιούχου Διοίκησης Επιχειρήσεων ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου
κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της Ελλάδος ή
ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, διάρκειας απασχόλησης από
την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Οκτωβρίου 2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου, χωρίς τη διενέργεια νέας
πρόσκλησης σε περίπτωση παρατάσεων μετά τη λήξη του έργου κατόπιν αιτήματος του ΕΥ και
σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο
έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, με αμοιβή 5.660 ευρώ και η οποία θα προκύψει από
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Staff costs» του έργου και υπόκειται στο Ενιαίο
Μισθολόγιο. Οι λεπτομέρειες αυτής θα καθοριστούν από την πρόσληψη του εργαζόμενου, την
ένταξή του σε αυτό, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα και με την προϋπόθεση ότι το
συνολικό ύψος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 5.660€, με γνώσεις και εμπειρία όπως
περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 10624/06-05-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΗ0469Β6Ν-4Η7) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των
συμμετεχόντων, αποτελούμενης από τον Καθηγητή Γρηγορούδη Ευάγγελο, ως Πρόεδρο, τον
Καθηγητή Ματσατσίνη Νικόλαο και τον Επικ. Καθηγητή Τσαφαράκη Στέλιο, ως μέλη, η οποία
ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 466/24-09-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης, για να εξετάσει και να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν
προτάσεις:
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τρείς (3) προτάσεις:
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11682/2019
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12076/2019
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12380/2019
Σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 10624/06-05-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΗ0469Β6Ν4Η7) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης κάλεσε τις υποψήφιες με αρ.
πρωτ. 11682/2019 και 12076/2019 που πληρούσαν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων
της Πρόσκλησης σε προφορική συνέντευξη την Τρίτη 04/06/2019 στο γραφείο Δ5.005 της
Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως εξής:
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

11682/2019

12.00

12076/2019

12.15

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων προτείνει ομόφωνα την ανάθεση των
παραδοτέων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 10624/06-05-2019 (ΑΔΑ:
7ΖΗ0469Β6Ν-4Η7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην με αρ. πρωτ. 12076/2019
πρόταση, για τον λόγο ότι πληροί στο σύνολό της τα προσόντα που προσδιορίστηκαν στην
ως άνω πρόσκληση. Η Πρόταση με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 12380/2019, απορρίφθηκε, για τον
κάτωθι λόγο κι ως εκ τούτου δεν έγινε αποδεκτή και δεν βαθμολογήθηκε:
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ΑΡ. ΠΡΩΤ.

12380/2019

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Δεν ικανοποιεί το απαιτούμενο κριτήριο 3. Συγκεκριμένα, δεν έχει καταθέσει κάποιο
έγγραφο που να πιστοποιεί γνώσεις χειρισμού πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου
(CMS).
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11682/2019

14,04%
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Βαθμολογία
Κριτηρίου 8

Βαθμολογία
Κριτηρίου 5

10%
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Κριτηρίου 7

Βαθμολογία
Κριτηρίου 4

Βαθμολογία
Κριτηρίου 6

Βαθμολογία
Κριτηρίου 3

15,80%

Βαθμολογία
Κριτηρίου 1

12076/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.

Βαθμολογία
Κριτηρίου 2

Τα αποτελέσματα για τη θέση απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα, ως εξής:

Σειρά
κατάταξης/
Συνολική
βαθμολογία

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, εγκρίνει ως έχει το από
04.06.2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13315/06-06-2019) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των
προτάσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 10624/06-05-2019 (ΑΔΑ:
7ΖΗ0469Β6Ν-4Η7) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με
τίτλο «Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food
companies in Adriatic – Ionian Area -INNOVAGRO-ADRION 613», με επιστημονικά υπεύθυνο
τον Καθηγητή Γρηγορούδη Ευάγγελο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81745 και αποφασίζει
ομόφωνα την αποδοχή του σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας επιλεγέντων,
β) Πίνακας Επιλαχόντων, γ) Πίνακας αποκλεισθέντων, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

12076/2019

95,80%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

11682/2019

64,04%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ
12380/2019
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Αποφασίζει ομόφωνα την σύναψη της κάτωθι σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ως ακολούθως:
Με την επιλεγείσα που υπέβαλε την υπ’ αριθμόν 12076/2019 πρόταση, με
διάρκεια απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Οκτωβρίου 2019, με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και
οικονομικού αντικειμένου, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης σε περίπτωση
παρατάσεων μετά τη λήξη του έργου, με αποδοχές 5.660 ευρώ. Η αμοιβή θα προκύψει
από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Staff costs» του έργου και υπόκειται
στο Ενιαίο Μισθολόγιο. Οι λεπτομέρειες αυτής θα καθοριστούν από την πρόσληψη του
εργαζόμενου, την ένταξή του σε αυτό, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα και με την
προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 5.660€.
Το αντικείμενο της θέσης αφορά την συνεισφορά στις δράσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης
και υλοποίησης εργαλείων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, αλλά και στις
δράσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του εικονικού κέντρου καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας ως σύνολο και θα αφορά στα εξής παραδοτέα και αποτελέσματα:
•ΠΕ3 (Τ2), Δραστηριότητα 3.2 (Τ2.2), Παραδοτέα 3.2.1 (Τ2.2.1), 3.2.2 (Τ2.2.2), 3.2.3
(Τ2.2.3): Υποστήριξη σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης επιχειρηματικών εργαλείων αλλά
και του Εικονικού Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ηλεκτρονική πλατφόρμα)
συνολικά.:
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης.
Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών
από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ
και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας,
οι Πίνακες Επιλεγέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του
Ε.Λ.Κ.Ε. αντίγραφο του ως άνω αναφερομένου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης
προτάσεων μετά την έγκρισή του αιτήματος τους από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης,
αποκλειστικώς καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ως άνω ένστασης.
Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 516ης Συνεδρίασης
Χανιά, 11 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε.
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης
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