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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 8ο: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των 
συμμετεχόντων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 20846/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «Development of an integrated 5 Dimensional 
space based methodology for Assessing and modeling the Response of Erosion 
dynamics to land use and climatic changes in Mediterranean watersheds  5DARE», με 
κωδικό 651, της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 
Ερευνητών/τριών» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Μεταδιδάκτορα Αλεξάκη Δημήτριο 
και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81966 

Ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των μελών το από 17.12.2018 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 
23232/17.12.2018) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν 
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 20846/23-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΕ2469Β6Ν-ΒΣΒ) Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Development of an integrated 
5 Dimensional space based methodology for Assessing and modeling the Response of 
Erosion dynamics to land use and climatic changes in Mediterranean watersheds  5DARE» το 
οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από 
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τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον 
Μεταδιδάκτορα  Αλεξάκη Δημήτριο και με κωδικό έργου 81966, για την σύναψη της κάτωθι 
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: 

Ενός (1) ατόμου Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος 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 τη διαχείριση κλιματικών και υδρολογικών 
δεδομένων, τη διόρθωση σφάλματος πόλωσης και τη δορυφορική Τηλεπισκόπηση, 
διάρκειας απασχόλησης 13 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 και με ποσό αμοιβής 24.180 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων 
κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Αμοιβόμενα Μέλη Ερευνητικής 
Ομάδας» του έργου, 

με γνώσεις και εμπειρία όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 20846/23-11-2018 (ΑΔΑ: 
6ΞΕ2469Β6Ν-ΒΣΒ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των 
συμμετεχόντων, αποτελούμενης από τον Μεταδιδάκτορα Αλεξάκη Δημήτριο, ως Πρόεδρο, τον 
Γλυτσό Θεόδωρο, ΕΔΙΠ ο οποίος αναπλήρωσε τον Καθηγητή Τσάνη Ιωάννη και τον 
Κουτρούλη Αριστείδη, ΕΔΙΠ, ως μέλη, η οποία ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 475/20-11-2018 
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 22622/2018 
  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων προτείνει ομόφωνα την ανάθεση των 

παραδοτέων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 20846/23-11-2018 (ΑΔΑ: 
6ΞΕ2469Β6Ν-ΒΣΒ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην με αρ. πρωτ. 22622/2018 
πρόταση, για τον λόγο ότι πληροί στο σύνολό της τα προσόντα  που προσδιορίστηκαν στην 
ως άνω πρόσκληση. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα, ως εξής: 
 
 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, εγκρίνει ως έχει το από 
17.12.2018 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23232/17.12.2018) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
προτάσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 20846/23-11-2018 (ΑΔΑ: 
6ΞΕ2469Β6Ν-ΒΣΒ)   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου με 
τίτλο «Development of an integrated 5 Dimensional space based methodology for Assessing 
and modeling the Response of Erosion dynamics to land use and climatic changes in 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 
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Mediterranean watersheds  5DARE», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Μεταδιδάκτορα Αλεξάκη 
Δ. και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81966 και αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή του σύμφωνα με 
τον ακόλουθο πίνακα, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ  
 

 
 

 
Αποφασίζει ομόφωνα την σύναψη της κάτωθι σύμβασης ως ακολούθως: 
 
 Με τον επιλεγέντα που υπέβαλε την υπ’ αριθμόν 22622/2018 πρόταση, με 

διάρκεια απασχόλησης 13 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, με ποσό αμοιβής  24.180 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και 
όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης 
«Αμοιβόμενα Μέλη Ερευνητικής Ομάδας» του έργου.  

 
Το αντικείμενο της θέσης αφορά σε δράσεις που αφορούν την επιστημονική υποστήριξη του 
έργου και την συγγραφή εκθέσεων με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.  και θα αφορά 
στα εξής παραδοτέα και αποτελέσματα: 
• E.Ε4: Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής 

Συμμετοχή στα παραδοτέο: Έκθεση σχετικά με τα σενάρια κλιματικής αλλαγής (Δ 4.1) 
• E.Ε8: Εργασίες Διάχυσης και προβολής του έργου 

Συμμετοχή στα παραδοτέα :  
• Ενδιάμεσες εκθέσεις σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης (Δ8.1) 
• Τελική έκθεση επικοινωνίας και διάδοσης (Δ 8.2) 
• Έκθεση σχετικά με “Ημέρες Γνωριμίας/Open days του 5DARE (Δ 8.3) 
• Έκθεση σχετικά με διάχυση αποτελεσμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 

(Δ.8.4) 
• Έκθεση σχετικά με τις δράσεις των πρεσβευτών/ambassadors του 5DARE (Δ8.5) 
• Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια (Δ8.6) 
• Έκθεση σχετικά με συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, workshops κλπ. (Δ8.7) 

  
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον 

Πρόεδρο για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

Ο υποψήφιος 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 

 
                                                                                                      

 
 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΚΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 22622/2018 100% 

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

 
 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης 
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