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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 14/2018ης – 31/07/2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Καθηγητή
Ζήση Μαμούρη (αρ. πρωτ. 18275/27.07.2018), συγκεντρώθηκε σήμερα Τρίτη 31-072018 και ώρα 08.00 π.μ., στο Βόλο, στα γραφεία της Επιτροπής Ερευνών, οδός
Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα και πραγματοποίησε την
14/2018 Συνεδρίασή του.
Παρόντες ήταν οι κ.κ. Ζήσης Μαμούρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών,
Χαρίκλεια Σταθοπούλου - Βασιλονικολού, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και
οι κ.κ. Μαρί - Νοέλ Ντυκέν, Παντελεήμων Μπάγκος (μέσω τηλεδιάσκεψης) και
Βασίλειος Κανακούδης (μέσω τηλεδιάσκεψης), μέλη της Επιτροπής Ερευνών.
Από τη Συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Γεώργιος Σίμος και Δημήτριος Βαφείδης,
τακτικά μέλη της Επιτροπής Ερευνών.
Οι κ.κ. Παντελεήμων Μπάγκος και Βασίλειος Κανακούδης, ήταν παρόντες μέσω
τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2 (ΦΕΚ
433/17-3-2011).

Πρακτικά τήρησε ο Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κ. Δημήτριος Μεσαλούρης.
Παρών ήταν ο Νομικός Σύμβουλος του ΕΛΚΕ κ. Βασίλειος Μπρούζος.
……………………………………………………………………………………..............……..........

Θέμα 7o) Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και έγκριση αναθέσεων έργου στο
πλαίσιο του έργου Κωδ. 5562 με τίτλο: «"ELIXIR-ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "- Υποέργο 6, Πράξης "ELIXIR-GR: H
Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις
Βιοεπιστήμες"» με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Χατζηγεωργίου Άρτ.

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη:
1. Την από 190/21.12.2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά
με την έγκριση της διάρθρωσης της διοικητικής δομής του ΕΛΚΕ.
2. Το ΦΕΚ 523/16.02.2018 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 54 του ν.4485/2017
(ΦΕΚ 114/04.08.2017), της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, στο συγκροτημένο Ειδικό Επταμελές Όργανο».
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3. Το ΦΕΚ 569/21.02.2018 «Εκχώρηση του δικαιώματος της υπογραφής στον Αντιπρόεδρο
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
4. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ όπως ισχύει.
8. Την από 244-27/12/2017 εγκριτική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου του ετήσιου
προϋπολογισμού του έργου για το έτος 2018, όπως ισχύει (ΑΔΑ 68ΨΜ469Β7Ξ-ΓΘΕ).
9. Το με αρ. πρωτ. 9378/25-04-2018 τεκμηριωμένο αίτημα της Επιστημονικά Υπεύθυνης,
σχετικά με την αναγκαιότητα απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού κατόπιν Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
10. Την με αρ. πρωτ. 16172/06-07-2018 εγκεκριμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
(ΑΔΑ ΩΒ19469Β7Ξ-ΠΞΣ)
11. Τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης (ΑΔΑ 6Ν9Ο469Β7Ξ-ΛΗΨ).
12. Το με αρ. πρωτ. 17784/24-07-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης των προτάσεων από την
ορισθείσα επιτροπή.
13. Την απρόσκοπτη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Α) Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης, για την επιλογή Προσωπικού για α) τη συμμετοχή στη
βιοπληροφορική ανάλυση στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ2 : Βιοπληρφοριακά εργαλεία
και Βάσεις Δεδομένων και συγκεκριμένα στην Ενέργεια 5 αναβάθμισης εργαλείου ΜirGen και
στην Ενέργεια 9 αναβαθμίσεις εργαλείου microTSS, β) τη συμμετοχή στη βιοπληροφορική
ανάλυση στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ2 : Βιοπληρφοριακά εργαλεία και Βάσεις
Δεδομένων και συγκεκριμένα στην Ενέργεια 5 αναβάθμισης εργαλείου ΜirGen και στην
Ενέργεια 10 αναβαθμίσεις εργαλείου miρΕxTra, γ) τη συμμετοχή στη βιοπληροφορική
ανάλυση στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ2 : Βιοπληρφοριακά εργαλεία και Βάσεις
Δεδομένων και συγκεκριμένα στην Ενέργεια 6 αναβάθμισης εργαλείου LNCbase και στην
Ενέργεια 8 αναβαθμίσεις εργαλείου microT και δ) τον προγραμματισμό στην ερευνητική
υποδομή ELIXIR, την ενημέρωση των σχετικών σελίδων στον διαδικτυακό ιστό και
επικοινωνία με τους χρήστες, τη συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ2 : Βιοπληροφοριακά
εργαλεία και Βάσεις Δεδομένων και συγκεκριμένα στην Ενέργεια 7 αναβαθμίσεις του εργαλείο
ανευρέσεις βιολογικών μονοπατιών και την ενέργεια 8 που σχετίζεται με την ανεύρεση στόχων
μικρών ΡΝΑς, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 16172/06-07-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το οποίο επιλέγονται:
- για τη θέση 1 της με αρ. πρωτ. 16172/06-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο
κ. Μηλιώτης Μάριος,
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- για τη θέση 2 της με αρ. πρωτ. 16172/06-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο
κ. Καρδάρας Φίλιππος
- για τη θέση 3 της με αρ. πρωτ. 16172/06-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η
κ. Ζαχαροπούλου Ελισάβετ και
- για τη θέση 4 της με αρ. πρωτ. 16172/06-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο
κ. Χατζηγεωργίου Δημήτριος.
Β) Την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, την ανάθεση του έργου
και την υπογραφή συμβάσεων σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης και με δυνατότητα,
μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες του έργου, της παράταση της χρονικής διάρκειας των
συμβάσεων ή/ και επέκτασης του φυσικού ή / και οικονομικού αντικειμένου τους.
Παρατίθεται Πίνακας Πρακτικού Αξιολόγησης
Θέση 1
α/α
1

Ονοματεπώνυμο
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Βαθμολογία
100

Θέση 2
α/α
1

Ονοματεπώνυμο
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Βαθμολογία
100

Θέση 3
α/α
Ονοματεπώνυμο
1
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Βαθμολογία
100

Θέση 4
α/α
Ονοματεπώνυμο
1
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βαθμολογία
100

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών για την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη των συμβάσεων από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου.
Δ) Ως ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης των
περιλήψεων τους στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

……………………………………………………………………………………………….................

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

