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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 6ο) 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. 5170 με τίτλο: «ALLIANCE: Enhancing excellence and
innovation capacity in sustainable transport interchanges» με επιστημονικά
υπεύθυνη την κ. Ναθανήλ Ευτ.
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».
3. Το ΦΕΚ 569/21.02.2018 «Εκχώρηση του δικαιώματος της υπογραφής στον Αντιπρόεδρο
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
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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 242-12/12/2017 εγκριτική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου του ετήσιου
προϋπολογισμού του έργου για το έτος 2018, όπως ισχύει (ΑΔΑ ΨΕΣΛ469Β7Ξ-Β6Θ).
9. Το με αρ. πρωτ. 13986/18-06-2018 τεκμηριωμένο αίτημα της Επιστημονικά Υπεύθυνης,
σχετικά με την αναγκαιότητα απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού κατόπιν Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
10. Την με αρ. πρωτ. 15794/03-07-2018 εγκεκριμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
(ΑΔΑ ΩΧ3Ω469Β7Ξ-7ΣΜ)
11. Τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης (ΑΔΑ 6523469Β7Ξ-403).
12. Το με αρ. πρωτ. 18111/26-07-2018 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 την α) την ανάπτυξη
επιχειρηματικού μοντέλου διά βίου εκπαίδευσης και β) τη διαμόρφωση προδιαγραφών
πλατφόρμας e-learning, τη δικτύωση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων δυνάμει της με αρ. πρωτ.
15794/03-07-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το οποίο
επιλέγονται:
- για τη θέση 1 της με αρ. πρωτ. 15794/03-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο
κ. Μητρακόπουλος Κωνσταντίνος και
- για τη θέση 2 της με αρ. πρωτ. 15794/03-07-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο
κ. Γενιτσεφτσής Χρήστος.
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
Ονοματεπώνυμο
1
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Βαθμολογία
δεν πληροί τα
απαιτούμενα
προσόντα, ως
εκ τούτου δεν
αξιολογήθηκε
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2

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θέση 2
α/α
1

Ονοματεπώνυμο
ΓΕΝΙΤΣΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

δεν πληροί τα
απαιτούμενα
προσόντα, ως
εκ τούτου δεν
αξιολογήθηκε
100

Βαθμολογία
100

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών για την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, α) μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 5
εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στο
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για την υποβολή ένστασης επί του αποτελέσματος και β) 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

