
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο   Κ Ρ Η Τ Η Σ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 

Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

Τηλ.: 28210 37040 Fax: 28210 37081, 37082 

                  

             ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  ΧΑΝΙΑ, 11/04/2019 

                                                                                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9025 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 503ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      11 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

ΤΟΠΟΣ:                    Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:            Οι κ.κ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Αντιπρόεδρος, εκτελών χρέη Προέδρου, Αναπλ. 

                                  Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, τακτικά μέλη και ο Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος 

                                  Καρυστινός, αναπληρωματικό μέλος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:               Οι κ.κ. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

                                   Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής Διγαλάκης Βασίλης και Αναπλ. 

                                   Καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, τακτικά μέλη 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη των εργασιών 

του Σώματος. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------ 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 

2524/21-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και 

αναλωσίμων αυτών (Τμήματα 1 έως 5), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού 

Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» με ακρωνύμιο "G4M", με κωδικό έργου 

Τ1ΕΔΚ-01469, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. 

Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81957 

 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2524/29-01-

2019) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(βάσει τιμής), για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών σε πέντε (5) τμήματα, ως ακολούθως: 

Τμήμα 1: δύο (2) υπολογιστές γραφείου (desktop) προϋπολογισμού ποσού 1.900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: δύο (2) 

οθόνες υπολογιστή (monitor) προϋπολογισμού ποσού 550,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 3: μία (1) συσκευή τύπου τάμπλετ 

προϋπολογισμού ποσού 900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 4: ένας (1) φορητός υπολογιστή (laptop) προϋπολογισμού 

ποσού 1.150,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 5: σκληρός δίσκος, κάρτα γραφικών, εξωτερικός σκληρός δίσκος, carrying 

case black για τον εξ. σκληρό δίσκο, HDMI καλώδιο, Displayport to HDMI Adaptew καλώδιο, θήκη μεταφοράς tablet, 

προϋπολογισμού ειδών τμήματος ποσού 2.720,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο ««Ανάπτυξη 

Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο 

"G4M"», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Κ.Ε. 81957 και 

Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά. 

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 10/04/2019 (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 8908/10-04-2019) 2ο 

Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ΆΒΑΞ COMPUTER 

APPLICATIONS ΙΚΕ, η οποία, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7066/22-03-2019 (ΑΔΑ: 6Η93469Β6Ν-ΦΕΛ) 

Απόσπασμα έγκρισης των πρακτικών αξιολόγησης των δικ/κών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών 

που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, ορίστηκε ως προσωρινά ανάδοχος των Τμημάτων 1, 2 και 3 αυτού.   

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 7271/26-03-2019 έγγραφο, η Αναθέτουσα Αρχή κάλεσε τον ως άνω 

προσωρινά ανάδοχο σε προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών, ο οποίος ανταποκρίθηκε προσκομίζοντας τον 

με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 8794/09-04-2019 φάκελο. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού συνεδρίασε προς αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών του ως άνω 

φακέλου και βρήκε αυτά πλήρη και σύμφωνα με απαιτούμενα στο άρθρο 13 της διακήρυξης του διαγωνισμού. Ως εκ 

ΑΔΑ: Ψ4ΧΨ469Β6Ν-Δ1Φ



τούτου, προτείνει ομόφωνα την κήρυξη της εταιρείας ΆΒΑΞ COMPUTER APPLICATIONS ΙΚΕ ως αναδόχου των 

Τμημάτων 1, 2 και 3 του διαγωνισμού.  

 

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και 

εγκρίνει ως έχει το ως άνω με αρ. πρωτ. 8908/10-04-2019 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

αφού έλαβε υπόψη της το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7066/22-03-2019 Απόσπασμα της 497ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: 6Η93469Β6Ν-ΦΕΛ), αποφασίζει ομόφωνα την κατακύρωση των Τμημάτων 1, 2 και 3 

του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2524/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και 

αναλωσίμων αυτών στην εταιρεία με την επωνυμία «ΆΒΑΞ COMPUTER APPLICATIONS ΙΚΕ», έναντι του συνολικού 

ποσού των 3.183,72 € συμπ/νου ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται στα επιμέρους τμήματα ως ακολούθως: Για το Τμήμα 1 

(προμήθεια δύο (2) υπολογιστών γραφείου-desktop) έναντι του ποσού των 1.755,84 € συμπ/νου ΦΠΑ, για το Τμήμα 2 

(προμήθεια δύο (2) οθονών υπολογιστή-monitor) έναντι του ποσού των 545,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και για το Τμήμα 3 

(προμήθεια μίας (1) συσκευής τύπου τάμπλετ) έναντι του ποσού των 882,88 € συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» 

(Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο "G4M", με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αικατερίνη 

Μανιά και Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81957. 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 503ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 11 Απριλίου 2019 

  

 

 

  

Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  

Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

ΑΔΑ: Ψ4ΧΨ469Β6Ν-Δ1Φ
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Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο   Κ Ρ Η Τ Η Σ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  ΧΑΝΙΑ, 22/03/2019 

                                                                                                                                                         ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7066 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 497ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      21 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

ΤΟΠΟΣ:                    Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:            Οι κ.κ. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής 

Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, τακτικά μέλη και οι κκ Καθηγητής Μιχάλης Γαλετάκης 

και Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, αναπληρωματικά  μέλη. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:              Οι κ.κ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Ευάγγελος 

Γιδαράκος και Καθηγητής Διγαλάκης Βασίλης, τακτικά μέλη 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Αργυρώ Βαϊδάκη, Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη των εργασιών 

του Σώματος. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2524/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια 

εξοπλισμού υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών (Τμήματα 1 έως 5), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με 

τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» με 

ακρωνύμιο "G4M", με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01469, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με 

Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81957 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2524/29-01-

2019) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(βάσει τιμής), για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών σε πέντε (5) τμήματα, ως ακολούθως: 

Τμήμα 1: δύο (2) υπολογιστές γραφείου (desktop) προϋπολογισμού ποσού 1.900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: δύο (2) 

οθόνες υπολογιστή (monitor) προϋπολογισμού ποσού 550,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 3: μία (1) συσκευή τύπου τάμπλετ 

προϋπολογισμού ποσού 900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 4: ένας (1) φορητός υπολογιστή (laptop) προϋπολογισμού 

ποσού 1.150,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 5: σκληρός δίσκος, κάρτα γραφικών, εξωτερικός σκληρός δίσκος, carrying 

case black για τον εξ. σκληρό δίσκο, HDMI καλώδιο, Displayport to HDMI Adaptew καλώδιο, θήκη μεταφοράς tablet, 

προϋπολογισμού ειδών τμήματος ποσού 2.720,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο ««Ανάπτυξη 

Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο 

"G4M"», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Κ.Ε. 81957 και 

Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά. 

 Η έγκριση της διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού είχε ληφθεί κατά την 479η  (για τα τέσσερα πρώτα τμήματα 

του διαγωνισμού) και ακολούθως κατά την 481η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (για το 

πέμπτο τμήμα, ως συμπληρωματικό της αρχικής έγκρισης) (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22855/12-12-2018 ΑΔΑ: Ω6Π3469Β6Ν-

ΔΨΜ και 23448/18-12-2018 ΑΔΑ: ΩΞΡ6469Β6Ν-4Υ6 αντίστοιχα). Επισημαίνεται ότι κατά την 479η Συνεδρίαση, 

εγκρίθηκε επίσης η διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των 

υπό προμήθεια ειδών. Η εγκριθείσα κλήρωση πραγματοποιήθηκε την 19η/02/2019 μετά από σχετική γνωστοποίηση, 

οπότε και ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης οι κάτωθι: κ. Αντώνιος Δεληγιαννάκης, Αν. Καθηγητής, ως 

Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Νεκτάριος Μουμουτζής, υπάλληλος ΕΔΙΠ, ως Μέλος και κ. Νεκτάριος Γιολδάσης, 

υπάλληλος ΕΔΙΠ, ως Μέλος και Γραμματέας (αρ. πρωτ. πράξης συγκρότησης 4405/19-02-2019 ΑΔΑ: 9ΛΞΣ469Β6Ν-

ΞΕ0).  

ΑΔΑ: Ψ4ΧΨ469Β6Ν-Δ1Φ



Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6301/12-03-2019 1ο Πρακτικό  

Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών - Οικονομικών Προσφορών, με το οποίο η Επιτροπή περιέγραψε 

την διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης όλων των σταδίων του διαγωνισμού. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι είχε υποβληθεί μία προσφορά για τα Τμήματα 1-2-3 από την εταιρεία 

με την επωνυμία «ΆΒΑΞ COMPUTER APPLICATIONS ΙΚΕ» (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ προσφοράς 5268/01-03-2019) και 

καμία προσφορά για τα Τμήματα 4-5. Από τον γενόμενο έλεγχο προέκυψε ότι τόσο τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

συμμετοχής (Τ.Ε.Υ.Δ.) όσο και οι τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν ανά Τμήμα του διαγωνισμού, ήταν πλήρεις και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών παραρτημάτων της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε 

σε αποσφράγιση και αξιολόγηση και των οικονομικων προσφορών που αφορούσαν στα Τμήματα 1-3, οπότε και έγιναν 

γνωστά τα κάτωθι:  

Η προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας για το Τμήμα 1 (δύο (2) υπολογιστές γραφείου-desktop) του 

διαγωνισμού ανήλθε στο ποσό των 1.416,00 € πλέον ΦΠΑ και στο συνολικό ποσό των 1.755,84 € συμπ/νου ΦΠΑ, με 

τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τμήματος να ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για το Τμήμα 2 (δύο 

(2) οθόνες υπολογιστή-monitor) στο ποσό των 440,00 € πλέον ΦΠΑ και στο συνολικό ποσό των 545,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, 

με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τμήματος να ανέρχεται στο ποσό των 550,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για το Τμήμα 3 (μία 

(1) συσκευή τύπου τάμπλετ) στο ποσό των 712,00 € πλέον ΦΠΑ και στο συνολικό ποσό των 882,88 € συμπ/νου ΦΠΑ, με 

τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τμήματος να ανέρχεται στο ποσό των 900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.  

Λόγω ύπαρξης μοναδικής προσφοράς για τα Τμήματα 1 έως και 3 του διαγωνισμού, η Επιτροπή προχώρησε σε 

έρευνα αγοράς, αναζητώντας ομοειδή με τα προσφερόμενα είδη, προκειμένου, αφού ανεύρει συγκριτικά στοιχεία τιμών, 

να κρίνει το πράγματι συμφέρον/ικανοποιητικό των προσφερθεισών τιμών (ίδ. σχετ. Πράξη 224/2017 του Ζ΄ Κλιμακίου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την 167/2017 Απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών).   

Από την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, με προσφυγή δηλαδή της Επιτροπής σε ιστοσελίδες 

προμηθευτών εξοπλισμού υπολογιστών, διαπιστώθηκε ότι πράγματι, οι τιμές που προσφέρθηκαν από την μόνη 

συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία, είναι συμφέρουσες από οικονομικής απόψεως, καθώς τα προσφερθέντα είδη 

προσφέρονται στις ίδιες ή ακριβότερες τιμές στην αγορά (παρατέθηκε σχετικό υπόμνημα έρευνας υπογεγραμμένο από τα 

μέλη της Επιτροπής και το οποίο θα τηρηθεί στο αρχείο της Αναθέτουσας Αρχής).  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προτείνει ομόφωνα την αποδοχή τόσο των τεχνικών όσο και των 

οικονομικών προσφορών της εταιρείας ΆΒΑΞ COMPUTER APPLICATIONS για τα Τμήματα 1-2 και 3 του 

διαγωνισμού και την κήρυξή της ως προσωρινά αναδόχου των τμημάτων αυτών στις ανωτέρω αναφερθείσες τιμές. 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, μετά από συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα ως έχει το με αρ. πρωτ. 

ΈΛΚΕ 6301/12-03-2019 1ο Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών - Οικονομικών 

Προσφορών, του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2524/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού και αποφασίζει την ανάδειξη της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΆΒΑΞ COMPUTER APPLICATIONS ΙΚΕ» ως προσωρινά αναδόχου των Τμημάτων 

1 (προμήθεια δύο (2) υπολογιστών γραφείου-desktop), έναντι του ποσού των 1.755,84 € συμπ/νου ΦΠΑ, 2 (προμήθεια 

δύο (2) οθονών υπολογιστή-monitor), έναντι του ποσού των 545,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και 3 (προμήθεια μίας (1) συσκευής 

τύπου τάμπλετ), έναντι του ποσού των 882,88 € συμπ/νου ΦΠΑ, του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2524/2019 συνοπτικού 

διαγωνισμού και την κήρυξη των Τμημάτων 4 και 5 αυτού ως αγόνων, ελλείψει κατατεθείσας προσφοράς. 

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού 

Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο "G4M", με 

επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Μανιά και Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81957.  

 

 

   

 

 

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 497ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 22 Μαρτίου 2019 

  

Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  

Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 

 

 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου   

Εκπαίδευσης
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