
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Γ.Σ.) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/2018 
 

Στην Κοζάνη, σήμερα 26 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12,00, 
συνήλθε (εξ αναβολής από 25-1-2017) το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 
(Ε.Γ.Σ.) του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από 
πρόσκληση του  Διευθυντή του ΚΤΕ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.Γ.Σ. του ΚΤΕ. 
 
Παρόντες ήταν: 
 

1. Ασημόπουλος Νικόλαος,  διευθυντής του ΚΤΕ, ο οποίος προεδρεύει του 
Ε.Γ.Σ. 

2. Μαρόπουλος Στέργιος, προϊστάμενος του Ε.Τ. Προηγμένης Βιομηχανικής 
Παραγωγής. 

3. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, προϊστάμενος του Ε.Τ. Τεχνολογίας Νέων 
Υλικών. 

4. Τσικριτζής Λάζαρος, προϊστάμενος του Ε.Τ. Τεχνολογίας Προστασίας 
Περιβάλλοντος. 

5. Κικής Βασίλειος, προϊστάμενος του Ε.Τ. Τεχνολογίας Γούνας και Δέρματος 
6. Καπαγερίδης Ιωάννης, προϊστάμενος του Ε.Τ. Τεχνολογίας Λιγνίτη 

 
Απουσίαζαν για διάφορους λόγους οι: 
 

1. Κυρατζής Νικόλαος, προϊστάμενος του Ε.Τ. Τεχνολογίας Ξύλου. 
2. Μητλιάγκα Παρασκευή, προϊσταμένη του Ε.Τ. Γεωργίας Κτηνοτροφίας. 

 
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε ο κ. Νίκος Γεωργανάκης, γραμματέας του ΚΤΕ. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο διευθυντής του ΚΤΕ και πρόεδρος 

του Ε.Γ.Σ. Ασημόπουλος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Ε.Γ.Σ., με 
θέματα ημερήσιας διάταξης: 

4. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 78/28-12-2017) 

 
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης 
 
Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ο οποίος 
έθεσε υπόψη των μελών: 

1. Τη απόφαση (πρακτικό) 5/2017 θέμα 5ο (ΑΔΑ ΩΘΙΥ4694ΧΩ-069), του 
Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΚΤΕ, με την οποία εγκρίθηκε η 
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προκήρυξη δύο (2) Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου <<Enhancing Storage Integration in Building With 
Photovoltaics  - Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με 
φωτοβολταϊκά (PV-ESTIA)>>. 

2. Την με Α.Π. 78/28-12-2017 (ΑΔΑ Ω51Γ4694ΧΩ-ΣΒΙ) Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

3. Το από  25-1-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 78/28-12-2017. 
 

Στη συνέχεια πρότεινε στα μέλη την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και την έγκριση υπογραφής Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, σύμφωνα με 
την πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης . 
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Ε.Γ.Σ., μετά την ολοκλήρωση της 
οποίας το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει το από 25-1-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 78/28-12-
2017, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αυτού. 

2. Εγκρίνει την υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, σύμφωνα με το 
Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και τους όρους της σχετικής 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 78/28-12-2017. 

 

Άλλο θέμα δεν συζητήθηκε, και στη συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το 
οποίο και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 
(τ.σ. υπογραφή) 

 

 
Ο Γραμματέας 
(υπογραφή) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Γραμματέας του ΚΤΕ 
 
 

Νίκος Γεωργανάκης 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 0501 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με 
φωτοβολταϊκά» 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 78/28-12-2017 
(Ορίστηκε με την Απόφαση (πρακτικό) του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού 

Συμβουλίου του ΚΤΕ αριθμός 5/2017/5)  
 

Στην Κοζάνη, σήμερα 25-1-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ, συνήλθε 
στα γραφεία του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας, η 
επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με την Α.Π. 
78/28-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κέντρου Τεχνολογικής 
Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του  έργου «Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε 
κτίρια με φωτοβολταϊκά», που χρηματοδοτείται από Cooperation Programme 
“Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020”. 

Η επιτροπή παρέλαβε τον φάκελο που κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας. 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος που κατατέθηκε από τον 

κ. Άγγελο Μπουχουρά είναι εμπρόθεσμος και προχώρησε στην αξιολόγηση της 
πρότασης που κατατέθηκε για τα ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

 Π.Ε.2 «Project Communication & Dissemination» που αφορά δράσεις 
επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, Παραδοτέο 2.2.4 
Portfolio of dissemination activities.  

 Π.Ε.3 «Policies and requirements analysis» που αφορά την προετοιμασία 
υλικού σχετικά με τεχνικές, νομοθετικές και κάθε άλλου είδους πληροφορίες 
και προδιαγραφές για την υλοποίηση του έργου και ειδικότερα των πιλοτικών 
εγκαταστάσεων του, Παραδοτέο 3.2.2 Report on the policy barriers and 
opportunities related to NZEBs and PV integration in Balkan Med area.  

 Π.Ε.4: «Pilot Activities» που αφορά το σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία 
και παρακολούθηση των πιλοτικών εγκαταστάσεων, Παραδοτέο 4.2.1 
Definition of innovative management scheme.  

 Π.Ε.5: «Development of Tools and Data Analysis» που αφορά τη δημιουργία 
ειδικών εργαλείων βελτιστοποίησης εγκαταστάσεων ΦΒ με αποθήκευση 
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ενέργειας στα πλαίσια κτηρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, 
Παραδοτέο 5.2.1 Online user-friendly tool και Παραδοτέο 5.2.4 Cost-benefit 
analysis of innovative management scheme and model validation.  

συντάσσοντας τον παρακάτω πίνακα, που δίνει την αντιστοιχούσα βαθμολογία 
προσόντων – κριτηρίων (η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται 
για τα προσόντα εκείνα, τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα 
προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με 
τις απαιτήσεις του έργου). 
 

 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό 
προσωπικό) 

1 Βαθμός τίτλου σπουδών 280,4 

2 Εμπειρία (έως 60 μήνες) 420 

3 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ανά 
δημοσίευση) και μέχρι 6 δημοσιεύσεις 

240  

4 
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (ανά 
ανακοίνωση) και μέχρι 6 ανακοινώσεις 

90 

 ΣΥΝΟΛΟ 1030,4 

 
Στη συνέχεια η επιτροπή αποφάσισε ότι ο Άγγελος Μπουχουράς καλύπτει 

όλα τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα, διαθέτοντας Πτυχίο Πανεπιστημίου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Διδακτορικό 
Δίπλωμα σε πεδίο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας,  καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας (Β2), εμπειρία συμμετοχής τουλάχιστον δύο ετών σε Εθνικά ή Διεθνή 
Ερευνητικά έργα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, 12 δημοσιεύσεις σε 
Περιοδικά και 26 ανακοινώσεις σε Συνέδρια. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η επιτροπή προτείνει ομόφωνα να γίνει 
αποδεκτή η μοναδική πρόταση.  

Άλλο θέμα δεν συζητήθηκε και στη συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, 
το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ 
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