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Πάτρα, 27/08/2021 

 
                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 85044 

 
 
 

Απόσπασμα από το αριθ. 778/25.08.2021  
Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών 
 

 
 
Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται (με τηλεδιάσκεψη) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (κτήριο Α, 1ος όροφος), την Τετάρτη 
25.08.2021 και ώρα 14.00 μ.μ. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, τα Τακτικά Μέλη, κ.κ. Δημήτριος Μούρτζης, 
Αντιπρόεδρος, Παύλος Αβραμίδης, Ανδρέας Καζαντζίδης, Κωνσταντίνος Μουστάκας, 
Δημήτριος Παπαζαχαρίου και Σταύρος Ταραβήρας.  

Στη Συνεδρίαση, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφο, η Προϊσταμένη Οικονομικών 
Υπηρεσιών κα. Ελένη Ρήγκου, προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα. Στέλλα Στυλιάδη, προσωπικό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ. 

 

 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Θέμα 4ο: Έγκριση Δημοσίευσης Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – 
Συγκροτήσεις Ερευνητικών Ομάδων Έργων – Έγκριση Απασχόλησης & Σύναψη 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου – Εγκρίσεις Βεβαιώσεων Ολοκλήρωσης 
(Ο ι  α πο φάσ ει ς  τη ς  Ε πιτ ρο πής  Ερ ευν ών  στ ο  παρ όν  θ έμα  ε ίνα ι  ομ όφ ωνε ς  πλ ην  τ ω ν  
πε ρι πτ ώσ ε ων κατά  τ ης  ο π οίες  μ έλο ς  της  Ε πι τρο π ής  φέ ρει  την  ι δ ιό τητα  το υ Ε πι στημ ονι κά  
Υπ ευ θ ύνο υ ή  άλλ ως  εμ πλε κομέν ου /ενδ ιαφ ερ ομένο υ στα  κάτ ω θι  α ιτήματα ,  ο πό τε  η  έγκ ρι σ η  
δ ίδετα ι  κατά  πλει οψη φία  πλην  το υ εν δια φε ρόμεν ου  μέλου ς )   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Πρακτικά Αξιολόγησης 

xxx. Επί του αριθμ. 82309/05.08.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προτάσεων στο πλαίσιο της αρ. 74564/19.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου για το έργο «81248: BLUE-GREENWAY: 
Innovative solutions for improving the environmental status of eutrophic and anoxic 
coastal ecosystems», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ι. Ζαχαρία, η Επιτροπή εγκρίνει 
την επιλογή του κ. Δ. Βόσσου για τη θέση 1, του κ. Α. Η. Γανού για τη θέση 2,  της κ. 
Π. Γ. Σαράντη για τη θέση 3, της κ. Ο. Αγγέλη  για τη θέση 4, του κ. Ι. Κανακάρη για τη 
θέση 5 και της κ. Ε. Καφούσια για τη θέση 6, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα 
στο ως άνω πρακτικό, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
παρόντος (παράρτ. XXX). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Ο Πρόεδρος  

της Επιτροπής Ερευνών 
 
 

Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος 
Αντιπρύτανης 

Έρευνας & Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXX 
Πρακτικό Aξιολόγησης  

Τίτλος Έργου: Ιnnovative solutions for improving the environmental status of eutrophic and anoxic coastal 
ecosystems - BLUE‐GREENWAY 
(Συγ)χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους 
Τίτλος πράξης/δράσης: «EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Common Challenges – 
Shared Solutions» 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιερόθεος Ζαχαρίας 
Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών 
Κωδ. Προγρ.: 81248 & MIS/κωδ.: - 
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σήμερα την 4η-8-2021 και ώρα 08:00, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, λαμβάνοντας υπόψη: 
α) τους κανόνες διαχείρισης του έργου, β) την υπ’ αριθμ. 74564/19-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων για την ανάθεση των έργων:  
ΘΕΣΗ 1η 
«Συμμετοχή  στον  σχεδιασμό  και  στον  καθορισμό  των  τεχνικών  προδιαγραφών  του  εργαλείου  αυτό‐ 
αξιολόγησης και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ανάπτυξη του εργαλείου και της πλατφόρμας του έργου 
συμπεριλαμβανομένων της βάσης δεδομένων στην οποία θα περιλαμβάνονται καλές πρακτικές, εργαλεία και 
μεθοδολογίες  σχετικά  με  την  θεματολογία του έργου, ενός ηλεκτρονικού δικτύου για ανταλλαγή απόψεων σχετικά 
με την θεματολογία του έργου. Συμβολή στην συγγραφή των οδηγιών χρήσης του εργαλείου και της πλατφόρμας 
και των σχετικών παραδοτέων», 
ΘΕΣΗ 2η 
«Συμμετοχή  στο  σχεδιασμό  της  αρχιτεκτονικής,  την  ανάπτυξη  και  τον  τρόπο  χρήσης  ηλεκτρονικών 
συστημάτων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης οικοσυστημάτων και την ευφυή διαχείριση  
λύσεων.  Συγγραφή  έκθεσης  που  αφορά  στην  περιγραφή  του  σχεδιασμού,  της  αρχιτεκτονικής,  της ανάπτυξης 
και των αποτελεσμάτων της βάσης δεδομένων και της βάσης λύσεων. Συγγραφή έκθεσης για την  ενσωμάτωση  
εργαλείων  με  έξυπνες  λειτουργίες,  εστιάζοντας  στην  ανάλυση,  την  αξιολόγηση  και  τη βαθμολόγηση πράσινων 
κριτηρίων. Συμβολή στις δράσεις προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου μέσω των ζωντανών εργαστηρίων 
(Living Labs)», 
ΘΕΣΗ 3η 
«Συμμετοχή  στο  σχεδιασμό  της  αρχιτεκτονικής,  την  ανάπτυξη  και  τον  τρόπο  χρήσης  ηλεκτρονικών  
συστημάτων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης οικοσυστημάτων και την ευφυή διαχείριση  
λύσεων.  Συγγραφή  έκθεσης  που  αφορά  στην  περιγραφή  του  σχεδιασμού,  της  αρχιτεκτονικής,  της  
ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων της βάσης δεδομένων και της βάσης λύσεων. Συγγραφή έκθεσης για  
την  ενσωμάτωση  εργαλείων  με  έξυπνες  λειτουργίες,  εστιάζοντας  στην  ανάλυση,  την  αξιολόγηση  και  τη 
βαθμολόγηση  πράσινων  κριτηρίων.  Συνεισφορά  στην  δημιουργία  White Paper (Λευκή  Βίβλος)  για  τα 
πορίσματα του έργου», 
ΘΕΣΗ 4η 
«Συμμετοχή  στο  σχεδιασμό  της  αρχιτεκτονικής,  την  ανάπτυξη  και  τον  τρόπο  χρήσης  ηλεκτρονικών 
συστημάτων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης οικοσυστημάτων και την ευφυή διαχείριση λύσεων.  
Συγγραφή  έκθεσης  που  αφορά  στην  περιγραφή  του  σχεδιασμού,  της  αρχιτεκτονικής,  της ανάπτυξης και των 
αποτελεσμάτων της βάσης δεδομένων και της βάσης λύσεων. Συγγραφή έκθεσης για την  ενσωμάτωση  εργαλείων  
με  έξυπνες  λειτουργίες,  εστιάζοντας  στην  ανάλυση,  την  αξιολόγηση  και  τη βαθμολόγηση πράσινων κριτηρίων. 
Συμβολή στις δράσεις προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου μέσω των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs). 
Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με τις δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης του έργου σε 
διακρατικό πεδίο και συνεισφορά στην δημιουργία White Paper (Λευκή Βίβλος) για τα πορίσματα του έργου», 
ΘΕΣΗ 5η 
«Συμμετοχή στην ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση ευφυών συστημάτων 
πληροφορικής και λειτουργίας της υπηρεσίας. Συμβολή στην συγγραφή των οδηγιών χρήσης του εργαλείου και της 
πλατφόρμας. Συμμετοχή στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας των ζωντανών εργαστηρίων», 
ΘΕΣΗ 6η 
«Τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη συντονισμού του συνόλου των δράσεων εργασίας του έργου, σύνταξη 
περιοδικών οικονομικών εκθέσεων έργου, ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος EEA 
Grants.  Συνεισφορά  στην  επικοινωνία  μεταξύ  των  εταίρων,  στις  δράσεις  προώθησης  των αποτελεσμάτων  του  
έργου  μέσω  Living Labs.  Συλλογή  και  επεξεργασία  δεδομένων  αναφορικά  με  τις δράσεις συνεργασίας και 
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δικτύωσης του έργου σε διακρατικό πεδίο και συνεισφορά στην δημιουργία White Paper 
(Λευκή Βίβλος) για τα πορίσματα του έργου», 
 
στο πλαίσιο του παραπάνω ερευνητικού έργου και γ) τις υποβληθείσες προτάσεις των υποψηφίων, συναντηθήκαμε 
για να τις εξετάσουμε. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι κάτωθι προτάσεις: 
ΘΕΣΗ 1η 

1. Βόσσος Δημήτριος του Χρήστου 
Οι ανωτέρω προτάσεις εξετάστηκαν και βαθμολογήθηκαν ως εξής: 

Α/Α 
Υποψηφίου 

Κριτήριο 
1 

Κριτήριο 
2 

Κριτήριο 
3 

Κριτήριο 
4 

Συνέντευξη Σύνολο 

1 13,14 10 20 10 - 53,14 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση του κ. Βόσσου Δημήτριου του Χρήστου, βάσει 
των δικαιολογητικών που κατέθεσαν, ικανοποιούν τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνες με την ανωτέρω 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στον κ. Βόσσο Δημήτριο του Χρήστου. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά του κ.Βόσσου Δημήτριου του Χρήστου. 
ΘΕΣΗ 2η 

1. Γανός Αριστοτέλης - Ηλίας του Πέτρου 
Οι ανωτέρω προτάσεις εξετάστηκαν και βαθμολογήθηκαν ως εξής: 

Α/Α 
Υποψηφίου 

Κριτήριο 
1 

Κριτήριο 
2 

Κριτήριο 
3 

Κριτήριο 
4 

Συνέντευξη Σύνολο 

1 15,02 9,50 20 15 - 59,52 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση του κ. Γανού Αριστοτέλη - Ηλία του Πέτρου, 
βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσαν, ικανοποιούν τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνες με την ανωτέρω 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στον κ. Γανό Αριστοτέλη - Ηλία του Πέτρου. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά του κ. Γανού Αριστοτέλη - Ηλία του Πέτρου. 
ΘΕΣΗ 3η 

1. Σαράντη Παναγιώτα – Γεωργία του Ιωάννη 
Οι ανωτέρω προτάσεις εξετάστηκαν και βαθμολογήθηκαν ως εξής: 

Α/Α 
Υποψηφίου 

Κριτήριο 
1 

Κριτήριο 
2 

Κριτήριο 
3 

Κριτήριο 
4 

Συνέντευξη Σύνολο 

1 14,10 9,75 20 20 - 63,85 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση της κας Σαράντη Παναγιώτας – Γεωργίας του 
Ιωάννη, βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσαν, ικανοποιούν τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνες με την 
ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στην κα Σαράντη Παναγιώτα – Γεωργία του Ιωάννη. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά στην κα Σαράντη Παναγιώτα – Γεωργία του Ιωάννη. 
ΘΕΣΗ 4η 

1. Αγγέλη Ολυμπία του Γεωργίου 
Οι ανωτέρω προτάσεις εξετάστηκαν και βαθμολογήθηκαν ως εξής: 

Α/Α 
Υποψηφίου 

Κριτήριο 
1 

Κριτήριο 
2 

Κριτήριο 
3 

Κριτήριο 
4 

Συνέντευξη Σύνολο 

1 15,08 9,31 20 15 - 59,39 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση της κας Αγγέλη Ολυμπίας του Γεωργίου, βάσει 
των δικαιολογητικών που κατέθεσαν, ικανοποιούν τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνες με την ανωτέρω 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στην κα Αγγέλη Ολυμπία του Γεωργίου. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά της κας Αγγέλη Ολυμπίας του Γεωργίου. 
ΘΕΣΗ 5η 

1. Κανακάρης Ιωάννης του Πέτρου 
Οι ανωτέρω προτάσεις εξετάστηκαν και βαθμολογήθηκαν ως εξής: 

Α/Α 
Υποψηφίου 

Κριτήριο 
1 

Κριτήριο 
2 

Κριτήριο 
3 

Κριτήριο 
4 

Συνέντευξη Σύνολο 

1 12,36 20 20 5 - 57,36 
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Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση του κ. Κανακάρη 
Ιωάννη του Πέτρου, βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσαν, ικανοποιούν τις ανάγκες 
του έργου και είναι σύμφωνες με την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στον κ. Κανακάρη Ιωάννη του Πέτρου. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά του κ. Κανακάρη Ιωάννη του Πέτρου. 
ΘΕΣΗ 6η 

1. Καφούσια Ειρήνη του Αθανασίου 
Η ανωτέρω πρόταση εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε ως εξής: 

Α/Α 
Υποψηφίου 

Κριτήριο 
1 

Κριτήριο 
2 

Κριτήριο 
3 

Κριτήριο 
4 

Συνέντευξη Σύνολο 

1 12,00 20 10 10 - 52,00 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση της κας Καφούσια Ειρήνης του Αθανασίου, 
βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσε, ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου και είναι σύμφωνη με την ανωτέρω 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά, την ανάθεση του ανωτέρω έργου με τα αντίστοιχα 
παραδοτέα του, στην κα Καφούσια Ειρήνη του Αθανασίου. 

Επισυνάπτεται η πρόταση και τα δικαιολογητικά της κας Καφούσια Ειρήνης του Αθανασίου. 
Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 

εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Α) Καθηγητής  
Ιερόθεος Ζαχαρίας 

Β) Ομότιμος Καθηγητής 
Γεώργιος Στεφανίδης 

Γ) Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αθανάσιος Χασιακός 

                                                                                                                                                                                                         
Πάτρα, 4/8/2021     
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