ΑΔΑ: ΩΒΦΘ469Β7Κ-ΨΘ6

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.06.07 13:25:28
EEST
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α ΚΤ Ι Κ Ω Ν
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 336/05-06-2019 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την 05η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της,
συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου
Διοίκησης του ΠΔΜ (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 3ος όροφος).
Παρόντες:
1. Μαρνέλλος Γεώργιος , Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,, ως πρόεδρος της ΕΕ του ΠΔΜ
2. Ιορδανίδης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικός μέλος της ΕΕ του ΠΔΜ,
εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
3. Τάγαρης Ευθύμιος, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος της ΕΕ του ΠΔΜ,
εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
4. Σωτηροπούλου Ραφαέλλα – Ελένη, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωματικό μέλος της
ΕΕ του ΠΔΜ, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
5. Λούτα Μαλαματή, Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος της ΕΕ του ΠΔΜ,
εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
6. Παπαθανασίου Φωκίωνας, Καθηγητής, ως Αναπληρωτής του Προέδρου της ΕΕ του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
(χωρίς δικαίωμα ψήφου, Ν. 4610/2019 άρθρ. 16)
Μέσω τηλεδιάσκεψης:
7. Μπράτιτσης Θαρρενός, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος της ΕΕ του ΠΔΜ,
εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.
8. Καστρίτσης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος της ΕΕ του ΠΔΜ,
εκπρόσωπος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η κ. Δακή Αικατερίνη (Αρ. απόφασης 285/29-01-2018 Ε.Ε).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών προχώρησαν στη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Θέματα Διαγωνισμών – Εισηγήσεις Επιτροπών διαγωνισμών

1.1 Επιλογή προτάσεων – συνεργατών που αφορούν υλοποίηση έργων.
1.1.1

Έγκριση εισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
ιδιωτικού Δικαίου, για τη ΘΕΣΗ 1: σε δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, για χρονική διάρκεια 4 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα
παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν4485/17. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του
έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. Συνολική αμοιβή 2.000€ (1.000€
ανά άτομο), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. ΘΕΣΗ 2: σε έναν προπτυχιακό
φοιτητή Τεχνολόγο Γεωπόνο ή Γεωπόνo κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, για χρονική διάρκεια 4
μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2
του Ν4485/17. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια
της σύμβασης. Συνολική αμοιβή 1.000 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Για
τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Η ικανότητα γενοτύπων καλαμποκιού να αξιοποιούν τις
διαθέσιμες εισροές σε ατομικό επίπεδο και η αναζήτηση κατάλληλων μυκορριζικών εμβολίων για τη
βελτίωση της παραγωγικότητας» με ακρωνύμιο MYCORN και MIS 5030599, (κωδ. έργου 80234),
της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) του
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προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά
υπεύθυνο τον καθηγητή του πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας κ. Παπαθανασίου Φωκίωνα.
Τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, ενημερώθηκαν για :
1.

Την με αρ. πρωτ. 3014/05-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΝΧ46914Β-4ΨΠ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του πρώην
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

2.

Την Ανάληψη υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 2420/26-03-2019.

3.

Το με αρ. πρωτ. 30181/29-05-2019 Πρακτικό 1 της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, με το οποίο
εισηγείται ότι :
•

Για τη ΘΕΣΗ 1 η κα Μπίζη Αθηνά και η κα Πετίδου Όλγα, πληρούν όλα τα απαραίτητα από την
πρόσκληση προσόντα και δεν κρίνει απαραίτητη τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.

•

Για τη ΘΕΣΗ 2 η κα Κοκκινίδου Καλλιόπη αξιολογείται ως επαρκής, ως η μοναδική υποψήφια και ενώ δεν
έχει πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, έχει όμως παρακολουθήσει και αξιολογηθεί επιτυχώς στο σχετικό
μάθημα των προπτυχιακών σπουδών και δεν κρίνει απαραίτητη τη διεξαγωγή συνεντεύξεως .

και εγκρίνουν την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για:
•

Τη ΘΕΣΗ 1, την κα κα Μπίζη Αθηνά και την κα Πετίδου Όλγα, προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο απασχόλησης : Εγκατάσταση και επίβλεψη πειραμάτων και συντονισμός των
συνεργατών που συμμετέχουν στη λήψη παρατηρήσεων και μετρήσεων πειραματικών αγρών στη Φλώρινα, και
συγκεκριμένα στα πακέτα εργασίας:
Ε.Ε.2. Αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού απουσία ανταγωνισμού- Συλλογή μυκορριζών.
Ε.Ε.3. Αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού υπό κανονικές συνθήκες και συνθήκες χαμηλών εισροών - Συλλογή
μυκορριζών από τα υβρίδια.
Ε.Ε.8. Αξιολόγηση προγραμμάτων φυτοπροστασίας και επιδράσεων γεωργικών φαρμάκων στη μυκόρριζα.
Με χρονική διάρκεια 4 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο
64 παρ.2 του Ν4485/17. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
σύμβασης. Συνολική αμοιβή 2.000€ (1.000€ ανά άτομο), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

•

Τη ΘΕΣΗ 2 την κα Κοκκινίδου Καλλιόπη, προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με
αντικείμενο απασχόλησης : Εγκατάσταση και επίβλεψη πειραμάτων και συντονισμός των συνεργατών που
συμμετέχουν στη λήψη παρατηρήσεων και μετρήσεων πειραματικών αγρών στη Φλώρινα, και συγκεκριμένα στα
πακέτα εργασίας:
Ε.Ε.2. Αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού απουσία ανταγωνισμού- Συλλογή μυκορριζών.
Ε.Ε.3. Αξιολόγηση γενοτύπων καλαμποκιού υπό κανονικές συνθήκες και συνθήκες χαμηλών εισροών - Συλλογή
μυκορριζών από τα υβρίδια.
Ε.Ε.8. Αξιολόγηση προγραμμάτων φυτοπροστασίας και επιδράσεων γεωργικών φαρμάκων στη μυκόρριζα.
Με χρονική διάρκεια 4 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο
64 παρ.2 του Ν4485/17. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
σύμβασης. Συνολική αμοιβή 1.000€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Η ικανότητα γενοτύπων καλαμποκιού να αξιοποιούν τις διαθέσιμες εισροές
σε ατομικό επίπεδο και η αναζήτηση κατάλληλων μυκορριζικών εμβολίων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας» με
ακρωνύμιο MYCORN και MIS 5030599, (κωδ. έργου 80234), της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ – Δημιουργώ –
Καινοτομώ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ),
που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον
καθηγητή του πρώην ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας κ. Παπαθανασίου Φωκίωνα
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Τα παραπάνω προσωρινά αποτελέσματα αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών
του ΕΛΚΕ του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (https://rc.uowm.gr/) για την ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι
έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.

Δεδομένου ότι δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η παρούσα και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ

Καθ. Μαρνέλλος Γεώργιος
Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου των τηρουμένων πρακτικών
της Ε.Ε. του Π.Δ.Μ.
Κοζάνη, 07/06/2019
Η Προϊσταμένη
της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ
Χριστίνα Πεταλωτή
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