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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23462 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 481ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. 
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 Ευάγγελος 
Γιδαράκος, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, τακτικά μέλη 
και ο Αναπλ. Καθηγητής Καρυστινός Γεώργιος, αναπληρωματικό 
μέλος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ:  Οι κ.κ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Αντιπρόεδρος,  Αναπλ. 
Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης και Καθηγητής 
Διγαλάκης Βασίλης, 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 10ο: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των 
συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 21107/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «SOILCARE- Προϊόντα για την υγεία του 
εδάφους με στόχο την επικερδή και αειφόρο αγροτική παραγωγή στην Ευρώπη», με 
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Τσάνη Ιωάννη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81347 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το από 17.12.2018 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 
23161/17.12.2018) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν 
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 21107/27-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΖΨ469Β6Ν-ΑΔ3) Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «SOILCARE- Προϊόντα για την 
υγεία του εδάφους με στόχο την επικερδή και αειφόρο αγροτική παραγωγή στην Ευρώπη» το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 
Καθηγητή  Τσάνη Ιωάννη και με κωδικό έργου 81347, για την σύναψη της κάτωθι σύμβασης 
έργου ιδιωτικού δικαίου: 

ΑΔΑ: ΩΜΒΧ469Β6Ν-4ΦΘ



Ενός (1) ατόμου  Διπλωματούχου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την 
Περιβαλλοντική Μηχανική, διάρκειας απασχόλησης δώδεκα (12) μηνών 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. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα 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 και με ποσό αμοιβής δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ 
(18.000,00 ευρώ) συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας δαπάνης «Personnel Costs - Τρίτοι» του έργου, 

με γνώσεις και εμπειρία όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 21107/27-11-2018 (ΑΔΑ: 
6ΗΖΨ469Β6Ν-ΑΔ3 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των 
συμμετεχόντων, αποτελούμενης από τον Γλυτσό Θεόδωρο, ΕΔΙΠ ο οποίος αναπλήρωσε τον 
Καθηγητή κ. Τσάνη Ιωάννη,  τον Καθηγητή Χρυσικόπουλο Κων/νο και τον Κουτρούλη 
Αριστείδη, ΕΔΙΠ, 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: 

 Για την Θέση Νο 1 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μία (1) πρόταση: 
- αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22547/2018 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων προτείνει ομόφωνα την ανάθεση των 

παραδοτέων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 21107/27-11-2018 (ΑΔΑ: 
6ΗΖΨ469Β6Ν-ΑΔ3 ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην με αρ. πρωτ. 22547/2018 
πρόταση, για τον λόγο ότι πληροί στο σύνολό της τα προσόντα  που προσδιορίστηκαν στην 
ως άνω πρόσκληση. Τα αποτελέσματα για τη θέση απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα, ως 
εξής: 
 
 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, εγκρίνει ως έχει το από 
17.12.2018 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23161/17.12.2018) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
προτάσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 21107/27-11-2018 (ΑΔΑ: 
6ΗΖΨ469Β6Ν-ΑΔ3 )   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με 
τίτλο «SOILCARE- Προϊόντα για την υγεία του εδάφους με στόχο την επικερδή και αειφόρο 
αγροτική παραγωγή στην Ευρώπη», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Τσάνη Ι. και με 
κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81347 και αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή του σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα: 
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ΑΔΑ: ΩΜΒΧ469Β6Ν-4ΦΘ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ  
 

Θέση  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1 22547/2018 95% 

 
 
Αποφασίζει ομόφωνα την σύναψη της κάτωθι σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου ως ακολούθως: 
 
Με την επιλεγείσα που υπέβαλε την υπ’ αριθμόν 22547/2018 πρόταση, με διάρκεια 

απασχόλησης δώδεκα (12) μήνες 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 δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ 
(18.000,00 ευρώ) συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας δαπάνης «Personnel Costs - Τρίτοι» του έργου.  

 
Η υποψήφια θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την επιστημονική υποστήριξη του 

έργου για τις ανάγκες των ενοτήτων εργασίας WP2: «Ανασκόπηση των συστημάτων 
καλλιέργειας υιοθετώντας μεθόδους βελτίωσης του εδάφους», WP3: «Συμμετοχή φορέων και 
συμμετοχική επιλογή και υιοθέτηση των συστημάτων καλλιέργειας»,  WP4: «Μεθοδολογία για 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των καλλιεργητικών συστημάτων βελτίωσης του 
εδάφους στα πεδία μελέτης»,  WP5: «Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
συστημάτων καλλιέργειας», WP6: «Αναβάθμιση και σύνθεση», WP7: «Ανάπτυξη πολιτικής», 
και WP8: «Διάχυση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων». Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθεί με 
την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την ανάλυση της επικινδυνότητας των προτεινόμενων 
συστημάτων, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση του εδάφους στο πεδίο μελέτης που έχει αναλάβει 
το Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής στο πλαίσιο του 
προγράμματος SOILCARE.  και θα αφορά στα εξής παραδοτέα: 
 
2.1-2.2: Εκθέσεις για την υιοθέτηση μεθόδων βελτίωσης του εδάφους σε συστήματα 
καλλιέργειας που μελετήθηκαν και επιστημονικές δημοσιεύσεις που προέκυψαν. 
3.1-3.4: Εκθέσεις για τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των φορέων 
(stakeholders) στις τελικές συναντήσεις μαζί τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο 
μελέτης του εργαστηρίου. 
4.1-4.2: Εκθέσεις για τις τελικές μεθοδολογίες παρακολούθησης που εφαρμόστηκαν στο πεδίο 
μελέτης του Eργαστηρίου. 
5.1-5.3: Εκθέσεις σχετικές με τις δραστηριότητες επίδειξης, τα αποτελέσματα και την ανάλυση 
της παρακολούθησης στο πεδίο μελέτης του Eργαστηρίου.  
6.1-6.3: Εκθέσεις για τα αποτελέσματα του πεδίου μελέτης και τις δυνατότητες αναβάθμισής 
τους, για τις δυνατότητες εφαρμογής των καλλιεργητικών συστημάτων μέσω διαδραστικού 
εργαλείου χαρτογράφησης με κύριο σκοπό τη βελτίωση του εδάφους στην Ευρώπη.  
7.1-7.3: Εκθέσεις για την καθιέρωση των κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης για τη διευκόλυνση 
της υιοθέτησης τεχνικών βελτίωσης του εδάφους, την επιλογή εναλλακτικών λύσεων πολιτικής 
σε επίπεδο ΕΕ και τη διάχυσή τους στο ευρύτερο κοινό για μια έξυπνη και βιώσιμη γεωργία. 
8.1-8.4 Διάχυση και Επικοινωνία των αποτελεσμάτων του προγράμματος SOILCARE και 
συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του προγράμματος και στο σχέδιο αξιοποίησης και 
βιωσιμότητας του προγράμματος. 
 

ΑΔΑ: ΩΜΒΧ469Β6Ν-4ΦΘ



 
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον 

Πρόεδρο για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης. 

Η υποψήφια έχει το δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει 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 από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης.  

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 481ης Συνεδρίασης 
Χανιά,18 Δεκεμβρίου 2018 

 
                                                                                                          

 
 
 
 

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

 
 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης 
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