
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Γ.Σ.) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3/2019 
 

Στην Κοζάνη, σήμερα 19 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13,00, 
συνήλθε το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.) του Κέντρου Τεχνολογικής 
Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα 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. Κικής Βασίλειος, προϊστάμενος του Ε.Τ. Προηγμένης Βιομηχανικής 
Παραγωγής. 

3. Αμανατίδου Ελισάβετ, προϊσταμένη του Ε.Τ. Ελέγχου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος. 

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

5. Μητλιάγκα Παρασκευή, προϊσταμένη του Ε.Τ. Τεχνολογίας Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας. 

6. Γούλα Μαρία, προϊσταμένη του Ε.Τ. Τεχνολογίας Λιγνίτη. 
7. Κυράτσης Παναγιώτης, προϊστάμενος του Ε.Τ. Τεχνολογίας Ξύλου. 
8. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, εκπρόσωπος μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας 
 
Απουσίαζαν για διάφορους λόγους οι: 
 

1. Πουλιόπουλος Λεωνίδας, προϊστάμενος του Ε.Τ. Τεχνολογίας Γούνας και 
Δέρματος. 

 
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: 

 
1. Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος  (Α.Π. 18/6-3-2019) για το έργο <<Πλατφόρμα – Εφαρμογή 
Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Αναλώσιμα Υλικά>> 
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1ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης 

Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ο οποίος 

έθεσε υπόψη των μελών : 

1. Την απόφαση (πρακτικό) 7/2018_5 του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας,, με την 
οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για 
την υποβολή προτάσεων σύναψης μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 
Ιδιωτικού Δικαίου, ποσού 36.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου <<Πλατφόρμα – Εφαρμογή 
Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Ανακυκλώσιμα Υλικά>>. 

2. Την με Α.Π. 18/6-3-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
3. Το από 25-3-2019 πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
4. Το από 27-3-2019 δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Στη συνέχεια ζήτησε από το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο την έγκριση των 
Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών, μετά την ολοκλήρωση της οποίας το 
Επιστημονικό Γνωμοδοτικό συμβούλιο, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 
Αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος με Α.Π. 18/6-3-2019, όπως αυτή αναφέρεται στα από 25-3 -2019 και 
27-3-2019 πρακτικά αξιολόγησης. 
Κάνει δεκτή την πρόταση του μοναδικού ενδιαφερομένου Βανίδη Χαρίλαου του 
Ιωάννη με ΑΦΜ 033052326, με τον οποίο συμπληρώνεται η Ομάδα Έργου του 
Προγράμματος.  
Τα καθήκοντα του Βανίδης Χαρίλαου είναι: 

 Ενότητα εργασίας 1  

 Ανάλυση του ερευνητικού πεδίου και υφιστάμενης τεχνολογίας 

 Ενότητα Εργασίας 2:   

 Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός  του "έξυπνου κάδου" 

 Ενότητα Εργασίας 3 

 Κατασκευή πρωτοτύπου "έξυπνου κάδου" και ενσωμάτωση  των 
ηλεκτρονικών συστημάτων και του κώδικα.  

 Ενότητα Εργασίας 5 

 Μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας  
 Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (Π.Ε.) 

του έργου: 

 Π 1.1: Έκθεση ανάλυσης της διεθνούς και εγχώριας κατάστασης σε 
ερευνητικές, τεχνολογικές και οικονομικές συνιστώσες, καθώς και του 
υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Καταγραφή και αποτίμηση.  

 Π 2.1: Έκθεση προτεινόμενων τεχνικών, λειτουργικών και κανονιστικών 
προδιαγραφών και απαιτήσεων του προϊόντος  
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 Π 2.2: Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων εργαστηριακής έρευνας για την 
ειδική κόλλα  

 Π 2.3: Σχέδια του σώματος και των επιμέρους στατικών και κινητών 
τμημάτων του κάδου  

 Π 2.4: Σχέδια ηλεκτρονικών συστημάτων σε προτυποποιημένη πλακέτα και 
της πλατφόρμας διαχείρισης 

 Π 2.6: Προδιαγραφές των μετρικών και των μεθόδων αξιολόγησης και 
αποτίμησης  

 Π 2.8: Άρθρο σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό  

 Π 3.1 : Πρωτότυπος "έξυπνος κάδος" σε όλες τις προτεινόμενες μορφές  

 Π 5.1: Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας 
Ο χρόνος απασχόλησής του είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
μέχρι 14-04-2021 και η αμοιβή του δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 
τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00) πλέον ΦΠΑ, και θα υπολογίζεται σύμφωνα 
με τις ώρες απασχόλησής του στο έργο, με ωρομίσθιο 20,00 ευρώ. 
Εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του Κέντρου Για την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων. 
 
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: 0503 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: <<Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου 
Κάδου από Αναλώσιμα Υλικά>> 

 
1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΠ 18/6-3-2019 
(Ορίστηκε με την Απόφαση (πρακτικό) του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού 

Συμβουλίου του ΚΤΕ αριθμός 2/2019/6)  
 

Στην Κοζάνη, σήμερα 25-03-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, 
συνήλθε στα γραφεία του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής 
Μακεδονίας, η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν, σύμφωνα 
με την Α.Π. 18/6-3-2019 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 <<Πλατφόρμα – Εφαρμογή 
Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Αναλώσιμα Υλικά>>. 

Η επιτροπή προσήλθε στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαπίστωσε τα εξής: 

Κατατέθηκε μία (1) πρόταση, από τον Βανίδη Χαρίλαο, Πλατεία Αγοράς 17, 

Σιάτιστα. 

Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι η πρόταση κατατέθηκε εμπρόθεσμα,  θεώρησε ότι 

δόθηκε η απαραίτητη δημοσιότητα και επειδή θα πρέπει να τηρηθεί το 

χρονοδιάγραμμα το έργου αποφάσισε να προχωρήσει στο άνοιγμα του φακέλου και 

στην αξιολόγηση της πρότασης. 

Από το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής  και τα απαιτούμενα προσόντα καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

Η επιτροπή αποφάσισε νε μην προχωρήσει την βαθμολογία της πρότασης επειδή 

είναι μοναδική και καλύπτει τις απαραίτητες απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

Η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει για προφορική συνέντευξη τον μοναδικό 

ενδιαφερόμενο την 27-3-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 με την Γραμματεία του 

Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας να αναλαμβάνει την 

υποχρέωση ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. 
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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 

 

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 0503 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: <<Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου 
Κάδου από Αναλώσιμα Υλικά>> 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΠ 18/6-3-2019 

(Ορίστηκε με την Απόφαση (πρακτικό) του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου του ΚΤΕ αριθμός 2/2019/6)  

Στην Κοζάνη, σήμερα 27-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ, 
συνήλθε στα γραφεία του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής 
Μακεδονίας, η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν, σύμφωνα 
με την Α.Π. 18/6-3-2019 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 <<Πλατφόρμα – Εφαρμογή 
Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Αναλώσιμα Υλικά>>. 
Η επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί σε προφορική συνέντευξη του ενός 
ενδιαφερομένου που κατέθεσε πρόταση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 18/6-3-2019. 
Παρόν ήταν και ο ενδιαφερόμενος Βανίδης Χαρίλαος του Ιωάννη. 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην συνέντευξη του μοναδικού 
ενδιαφερομένου, στον οποίο υποβλήθηκαν ερωτήσεις που είχαν ως στόχο την 
αξιολόγηση των απαιτήσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Διαπιστώθηκε ότι ο ενδιαφερόμενος καλύπτει απόλυτα τα στοιχεία που  
απαιτούνται από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Κατόπιν αυτού, η επιτροπή προτείνει στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, να 
γίνει αποδεκτή η πρόταση του Βανίδη Χαρίλαου του Ιωάννη με ΑΦΜ 033052326.  

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 

 

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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