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Αθήνα, 23/12/2021 

  Αρ. Πρωτ: 43969 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  

 

Της 43ης Συνεδρίας της 23/12/2021 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Γ.Π.Α. [μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), 

άρθρο 53 παρ. 7] 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          Kωνσταντίνα Κατσιμπρινάκη 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ   

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………….. 

8. Προμήθειες Δημοσίων Συμβάσεων και Προσκλήσεις Φυσικών Προσώπων σε έργα 

9. ………………………………………………………………………………………. 

14. Διάφορα 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα το παρακάτω θέμα πλην 

των περιπτώσεων που μέλος της Επιτροπής εμπλέκεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ή με 

οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε κάποιο από αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ενδιαφερόμενο 

μέλος απέχει της ψηφοφορίας. 

 

ΘΕΜΑ 8.2 B: Πρακτικά Αξιολόγησης Προσκλήσεων Φυσικών Προσώπων 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έχοντας υπόψη:  

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.1 & 2 του Νόμου Υπ. Αριθμ. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-

2017), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) To άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως αυτό ισχύει, και την με αριθμ. 

Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β΄3400). 

γ) Τις διατάξεις του Νόμου Υπ. Αριθμ. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 

 

1. Σταύρος Ζωγραφάκης, Πρόεδρος 

2. Γεώργιος Ζερβάκης, μέλος 

3. Αντώνιος Κομινάκης, μέλος 

4. Γεώργιος Παπαδάκης , μέλος 

5. Ευθυμία Τσακαλίδου, μέλος 

6. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, μέλος 

7. Αθανάσιος Καμπάς, μέλος 

8. Αριστείδης Μερτζάνης, μέλος 

9. Γεώργιος Παπαδούλης, μέλος 

10. Παναγιώτης Τριβέλλας , μέλος 

11. Ανδρέας Δριχούτης, μέλος 
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δ) Τα σχετικά έγγραφα των Επιστημονικών Υπευθύνων. 

ε) Τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κου Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή, 

 

αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα: 

 

Την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 43821/22-12-2021 στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 39074/ 29-11-2021 για την κάλυψη μίας (1) θέσης Γεωπόνου – 

Υποψήφιου Διδάκτορα , στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας 

με χρήση εκλεκτικών ιοντικών ηλεκτροδίων και κατάλληλο λογισμικό για υδροπονικές 

καλλιέργειες κηπευτικών με έμφαση στην ανακύκλωση των απορροών σε κλειστά 

συστήματα-Development of an innovative technology using special ion electrodes and 

suitable software for hydroponic production with emphasis on recycling of the drainage 

solution in closed systems» με Αριθμό Πρότασης: HFRI-FM17-3196 και Κωδικό ΕΛΚΕ: 

354.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο τον καθ. Δημήτριο Σάββα στο πλαίσιο της Δράσης «1η 

Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και 

Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», που 

χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). 

 

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένα (1) άτομο υπέβαλε εμπρόθεσμα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το ένα άτομο αυτό πληρoί τα απαιτούμενα προσόντα, του 

οποίου τα προσόντα και η εμπειρία αξιολογήθηκαν βάσει της βαθμολόγησης των 

επιθυμητών προσόντων της ανωτέρω πρόσκλησης και των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 

της μη διάκρισης. 

 

Η Επιτροπή ενέκρινε την επιλογή και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου της 

υποψηφιότητας με αρ. πρωτ. αίτησης 40869/06-12-2021 για διάστημα έως δεκατρείς (13) 

μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη 

πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του 

έργου, και συνολικό προϋπολογισθέν ποσό # 7.800,00#€ (συμπεριλαμβανομένου όλων των 

νόμιμων κρατήσεων). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
            Σ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ                                                         Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
Αθήνα, 23/12/2021 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. 

   
 

Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ 
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