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                               Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο   Κ Ρ Η Τ Η Σ 

                     Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας    

                      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

      Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

                   Τηλ.: 28210 37033-46, 37052-7073 Fax: 28210 37081, 37082 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΧΑΝΙΑ, 20.11.2019 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24817 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 543ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.κ. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης, Αναπλ. Καθηγητής 

Παναγιώτης Παρτσινέβελος, τακτικά μέλη και ο Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης, 

αναπληρωματικό μέλος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Οι κ.κ. Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος – 

Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρόεδρος και Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, 

τακτικά μέλη. 

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. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη των 

εργασιών του Σώματος. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον 

επιλεγέντα υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 18613/08-08-2019, σε συνέχεια της αποδοχής της επιστολής 

παραίτησης που υπέβαλε ο 3ος κατά σειρά επιλεγείς υποψήφιος της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18454/2019 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη έως τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με ερευνητές, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid 

Environment for Vehicular Traffic» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μάρκο Παπαγεωργίου και 

με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82057 

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 15.11.2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24486/18-11-2019) Πρακτικό 

της Επιτροπής Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 18454/02-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΖΖ469Β6Ν-ΡΥΝ) Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με το οποίο αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά  του τέταρτου (4ου) κατά σειρά στον 

Πίνακα Κατάταξης υποψηφίου, με αρ. πρωτ. πρότασης 18613/08-08-2019.  

Ο υποψήφιος κατατάχθηκε στην ανωτέρω θέση του σχετικού Πίνακα, τον οποίο συνέταξε η Επιτροπή 

Αξιολόγησης (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ Πρακτικού 20172/11.09.2019) και ακολούθως ενέκρινε η Επιτροπή Ερευνών και 

Διαχείρισης κατά την 534η Συνεδρίασή της (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20502/17-09-2019 ΑΔΑ: 6Ψ4Η469Β6Ν-ΗΤ7) και 

συνεπώς κρίθηκε 1ος επιλαχών, λαμβανομένου υπόψη ότι οι προς πλήρωση θέσεις ήταν στο σύνολό τους τρεις 

(3).  

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24139/13-11-2019 επιστολής μη αποδοχής σύναψης σύμβασης 

μίσθωσης έργου από τον επιλεγέντα (3ο κατά σειρά) υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 19306/30-08-2019, το 

αρμόδιο Τμήμα Προμήθειας Αγαθών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. προώθησε την τελευταία προς έγκριση από την 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, η οποία αποδέχθηκε αυτήν και περαιτέρω αποφάσισε την κλήση του ανωτέρω 
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1ου επιλαχόντος υποψηφίου σε προσκόμιση των αποδεικτικών των προσόντων τα οποία επικαλέστηκε και για τα 

οποία βαθμολογήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, κατά το στάδιο υποβολής των προτάσεων 

εκ μέρους των ενδιαφερομένων, δεν απαιτείτο η απόδειξη των επικαλουμένων στο βιογραφικό τους σημείωμα 

προσόντων. Τα τελευταία, θα αποδεικνύονται μόνο από τους υποψηφίους εκείνους οι οποίοι θα λάμβαναν τις 

τρεις πρώτες θέσεις του Πίνακα Κατάταξης, ύστερα από σχετική πρόσκληση του αρμόδιου Τμήματος. 

Ανταποκρινόμενος ο υποψήφιος απέστειλε τα σχετικά πιστοποιητικά (αρ. πρωτ. ηλεκτρονικού φακέλου 

24429/15-11-2019), οπότε η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου, προκειμένου να ελέγξει αυτά ως προς την πληρότητά 

τους, οπότε και προσεκόμισε το από 15/11/2019 Πρακτικό (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24486/18-11-2019), σύμφωνα με το 

οποίο τα υποβληθέντα έγγραφα είναι πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, 

καθόσον επιβεβαίωσαν την επικαλούμενη και βαθμολογηθείσα ερευνητική εμπειρία και λοιπά προσόντα. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την σύναψη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης έργου, με ετήσιο ποσό 

αμοιβής ύψους 19.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων. 

 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη: 

-Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20172/11-09-2019 Πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων της με αρ. 

πρωτ. ΕΛΚΕ 18454/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

-Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20502/17-09-2019 (ΑΔΑ:6Ψ4Η469Β6Ν-ΗΤ7) Απόσπασμα πρακτικών της 534ης 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία εγκρίνεται το ανωτέρω Πρακτικό (Θέμα 11ο) 

-Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24139/13-11-2019 επιστολή μη αποδοχής σύναψης σύμβασης από τον 3ο κατά σειρά 

στον Πίνακα Κατάταξης επιλεγέντα υποψήφιο (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19306/30-08-2019 πρότασης)  

-Το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24486/18-11-2019 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από 

τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα (4ο κατά σειρά σε Πίνακα Κατάταξης) υποψήφιο 

-Την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18454/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

εγκρίνει ως έχει το από 15.11.2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24486/18-11-2019) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

και αποφασίζει ομόφωνα την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα με αρ. πρωτ. πρότασης 

18613/08-08-2019 υποψήφιο, με ποσό αμοιβής το οποίο ορίζεται σε 19.200,00 € ετησίως, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free 

Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μάρκο 

Παπαγεωργίου και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82057.  

 

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. 

 

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

προτάσεων μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και υπό την προϋπόθεση του σεβασμού στην τήρηση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της κείμενης νομοθεσίας.   

 

 

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 543ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 20 Νοεμβρίου 2019 

                                                                                                   

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Η Γραμματέας 

 

  

 

 

 

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης                                                                

           Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης                

 

Τσακανέλη Σταυρούλα  
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