
 

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης αρ. πράξης 119/14.07.2021 
Απόσπασμα Πρακτικού 

Στο Ηράκλειο σήμερα, 14.07.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε νομίμως σε συνεδρίαση το 

Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της. 

Παρόντες 

Χρήστος Φλώρος Πρόεδρος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης (πήρε μέρος με 
τηλεδιάσκεψη) 

Εμμανουήλ Κουδουμάς Αντιπρόεδρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών (πήρε μέρος με τηλεδιάσκεψη) 

Αλέξανδρος Αποστολάκης Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Τουρισμού (πήρε μέρος με τηλεδιάσκεψη) 

Βασίλειος Δημητρίου  Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και 
Ακουστικής (πήρε μέρος με τηλεδιάσκεψη) 

Ελένη Κόκκινου Μέλος, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας (πήρε μέρος με τηλεδιάσκεψη) 

Νικολέτα Ράτσικα Μέλος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (πήρε μέρος 
με τηλεδιάσκεψη) 

Απόντες 

Δημήτριος Καλδέρης Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών  

Γραμματέας της Επιτροπής ήταν η Ρεβέκκα Πετροπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 

Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Στη συνεδρίαση παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ Γαρυφαλιά Γιατρομανωλάκη. 

Θέμα 6: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 6477/18.06.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη πρότυπης 

ασύρματης ηλεκτρονικής κυψέλης μελισσών και στατιστικά μοντέλα επεξεργασίας πολυτροπικών δεδομένων 

με στόχο την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού της κυψέλης και τη βέλτιστη αξιοποίηση της" 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την από 7/7/2021 υπ. αριθμό 17964 εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, Ελευθερίου  Αλυσσανδράκη. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.3 (κεφ.Ε’) του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων 

και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 

διατάξεις». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄12/24.01.2020) «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί 

Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες 

διατάξεις». 
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5. Την αρ. πρωτ. 9401/Φ20/23-12-2020 απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: 

«Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου». 

6. Tον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2553/τ΄Β/16.06.2021). 

7. Την με αρ. πρωτ. 6477/18.06.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του 

έργου με τίτλο "Ανάπτυξη πρότυπης ασύρματης ηλεκτρονικής κυψέλης μελισσών και στατιστικά μοντέλα 

επεξεργασίας πολυτροπικών δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού της κυψέλης και 

τη βέλτιστη αξιοποίηση της". 

8. Το γεγονός ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν αντιστοιχούν στο πλήθος συνεργατών που προβλέπονται στην 

πρόσκληση. 

9. Τηνμε αρ. πράξης 108/Θ.17/02.06.2021, ΑΔΑ:  ΨΨΥΤ46ΜΗ2Ι-Ζ6Ξ απόφασή της με θέμα «Έγκριση δημοσίευσης 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη πρότυπης 

ασύρματης ηλεκτρονικής κυψέλης μελισσών και στατιστικά μοντέλα επεξεργασίας πολυτροπικών δεδομένων με 

στόχο την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού της κυψέλης και τη βέλτιστη αξιοποίηση της"». 

10. Την με αρ. πράξης 107/26.05.2021, ΑΔΑ:  66ΦΡ46ΜΗ2Ι-ΛΙΛ απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου, 

σύμφωνα με τον οποίο προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης.  

 Αποφάσισε 

Να εγκρίνει, στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη πρότυπης ασύρματης ηλεκτρονικής κυψέλης μελισσών και 

στατιστικά μοντέλα επεξεργασίας πολυτροπικών δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση της υγείας του 

πληθυσμού της κυψέλης και τη βέλτιστη αξιοποίηση της" με Κ.Ε. 80762: 

1. Το με αρ. πρωτ. 7197/07.07.2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.  

2. Τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Χρονική Διάρκεια 
Συνολικό 

Κόστος (€) 
Ειδικότερη απασχόληση 

1 Ευσεβία Τζαγκαράκη 
Από αναρτήσεως 
και για τέσσερις 

(4) μήνες 
3.000,00 

Όπως περιγράφεται στην με αρ. 
πρωτ. 6477/18.06.2021 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

2 Παναγούλα Λαλλά 
Από αναρτήσεως 
και για τέσσερις 

(4) μήνες 
3.000,00 

Όπως περιγράφεται στην με αρ. 
πρωτ. 6477/18.06.2021 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

Στο συνολικό κόστος των αναθέσεων συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι, κρατήσεις, ασφαλιστικές 

εισφορές κλπ. καθώς και οι τυχόν εργοδοτικές εισφορές που σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 64 του 

Ν.4485/2017 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου. 

Ακριβές απόσπασμα 

Η Γραμματέας 

 

Ρεβέκκα Πετροπούλου 
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