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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  ΧΑΝΙΑ, 25/04/2019 
                                                                                                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10186 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 506ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:       24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 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., Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Αντιπρόεδρος, 

Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, 

Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, τακτικά μέλη  

ΑΠΟΝΤΕΣ:               Ο κ. Καθηγητής Διγαλάκης Βασίλης, τακτικό μέλος. 

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 7ο : Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των οικονομικών φορέων 

οι οποίοι ορίστηκαν ως προσωρινά ανάδοχοι του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 21199/28-11-2019 συνοπτικού 

διαγωνισμού της Πράξης με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.Καρατζά και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81431 
 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21199/28-11-2019 

συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση των 

παραδοτέων 4.5.5 του Πακέτου Εργασίας 4 με τίτλο «Σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος και λειτουργία 

εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης για περιβαλλοντικούς κινδύνους» και παραδοτέου 5.5.2 του Πακέτου 

Εργασίας 5 με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής 

Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών» της Πράξης με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή 

υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με κωδικό MIS 5029230, του προγράμματος 

Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο 

Καρατζά και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81431. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9716/19-04-2019 Πρακτικό 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των οικονομικών φορέων οι οποίοι, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 

ΈΛΚΕ 3463/07-02-2019 Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: 6Χ6Γ469Β6Ν-22Β) 

ορίστηκαν ως προσωρινά ανάδοχοι του διαγωνισμού ως ακολούθως: Για την υλοποίηση του Παραδοτέου 

4.5.5 του Πακέτου Εργασίας 4 με τίτλο «Σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής κοινωνικής 

δικτύωσης για περιβαλλοντικούς κινδύνους» ορίστηκε ως προσωρινά ανάδοχος η ατομική επιχείρηση με την 

επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ», ενώ για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.5.2 του Πακέτου 

Εργασίας 5 με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής 

Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών» ορίστηκε ως προσωρινά ανάδοχος ο οργανισμός 

«ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ». 

Με την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4081/14-02-2019 έγγραφη κλήση προς τους ως άνω, προσωρινά 

αναδόχους ανά Παραδοτέο του διαγωνισμού οικονομικούς φορείς, κλήθηκαν οι τελευταίοι σε υποβολή των 

εκ των άρθρων 13 και 9 της με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 21199/2018 διακήρυξης απαιτούμενων δικαιολογητικών, ως 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 περί δημοσίων 
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συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών. Με το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 5869/06-03-2019 αίτημα της 

επιχείρησης «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ» και 5870/06-03-2019 του οργανισμού «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», 

οι οικονομικοί φορείς αιτήθηκαν την χορήγηση παράτασης του χρόνου υποβολής των ως άνω 

δικαιολογητικών, επικαλούμενοι καθυστέρηση στον χρόνο έκδοσης των πιστοποιητικών που 

παραλαμβάνονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του φορέα. Με τα με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 6208/12-03-

2019 (ΑΔΑ: ΩΖΣ8469Β6Ν-ΖΒ2) και 6209/12-03-2019 (ΑΔΑ: 618Ρ469Β6Ν-ΘΡ7) Αποσπάσματα πρακτικών 

της 494ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εγκρίθηκαν αντίστοιχα τα ως άνω αιτήματα 

των φορέων και παρεσχέθη εικοσαήμερη (20ήμερη) πρόσθετη της αρχικά παρασχεθείσας προθεσμία προς 

πλήρη υποβολή τους. 

Εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι οικονομικοί φορείς απέστειλαν τους σχετικούς φακέλους 

των δικαιολογητικών (αρ. πρωτ. φακέλου 7930/01-04-2019 της επιχείρησης ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

και 7379/27-03-2019 του οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) και η Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν σχετικής 

ειδοποίησης του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων για την παραλαβή τους, 

συνεδρίασε προκειμένου να αποσφραγίσει και αξιολογήσει αυτά. 

Από τον γενόμενο έλεγχο, προέκυψε ότι τόσο η επιχείρηση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ όσο και 

ο οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είχαν προσκομίσει το σύνολο των εκ της διακηρύξεως απαιτουμένων 

δικαιολογητικών και εγγράφων κι ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει ομόφωνα την οριστική κατακύρωση 

των αντίστοιχων παραδοτέων, ως αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

 

 

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

ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το ως άνω, με αρ. πρωτ. 9716/19-04-2019 πρακτικό αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού έλαβε υπόψη της το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3463/07-02-2019 

Απόσπασμα της 489ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: 6Χ6Γ469Β6Ν-22Β), 

αποφασίζει ομόφωνα την κατακύρωση της υλοποίησης του Παραδοτέου 4.5.5 του Πακέτου Εργασίας 4 με 

τίτλο «Σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης για περιβαλλοντικούς 

κινδύνους» στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ» έναντι του ποσού των 

13.640,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και την κατακύρωση της υλοποίησης του Παραδοτέου 5.5.2 του Πακέτου 

Εργασίας 5 με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής 

Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών» στον οργανισμό «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» έναντι του 

ποσού των 15.950,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ERMIS F- 

Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με κωδικό MIS 5029230, του 

προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον 

Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81431. 

 
 

Σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να υποβάλλει 

ένσταση ενώπιόν της (Αναθέτουσας Αρχής) (άρ. 127 ν. 4412/2016), η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα 

και στο άρθρο 221 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

  

 

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 506ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 25 Απριλίου 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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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, 731 00 Χανιά 

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

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΧΑΝΙΑ, 07.02.2019 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3463     

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 489ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        05 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ. 

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., Καθηγητής Γιδαράκος Ευάγγελος, Αναπλ. 

Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος – 

Αλκέτας Ουγγρίνης, τακτικά μέλη και ο Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος 

Καρυστινός, αναπληρωματικό μέλος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ:               Οι κ.κ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας 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 έναρ- 

ξη των εργασιών του Σώματος.  

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

ΘΕΜΑ 6ο : Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών) που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 21199/28-11-2019 

συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχων για την 

υλοποίηση των παραδοτέων 4.5.5 του Πακέτου Εργασίας 4 με τίτλο «Σχεδίαση, υλοποίηση, 

έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης για περιβαλλοντικούς κινδύνους» και 

παραδοτέου 5.5.2 του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, 

Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση 

χρηστών» της Πράξης με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – 

πλημμύρες», με κωδικό MIS 5029230, του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – 

Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά και με κωδικό 

έργου ΕΛΚΕ 81431 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21199/28-11-2019 

συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχων για την υλοποίηση των παραδοτέων 4.5.5 

του Πακέτου Εργασίας 4 με τίτλο «Σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής κοινωνικής 

δικτύωσης για περιβαλλοντικούς κινδύνους» και παραδοτέου 5.5.2 του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Συλλογή 

δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα 

Εκπαίδευση χρηστών» της Πράξης με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – 

πλημμύρες», με κωδικό MIS 5029230, του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-

2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81431. 

Η απόφαση για την διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού είχε ληφθεί κατά την 473η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΈΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης (αρ. πρωτ. 19141/05-11-2018 ΑΔΑ: 

971Π469Β6Ν-ΨΑΨ). 

O Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2467/28-01-2019 1ο Πρακτικό 

αποτελούμενο από τα επιμέρους πρακτικά Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών 
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και Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε κατά την 473η Συνεδρίαση 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΈΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης (αρ. πρωτ. 19141/2018 ΑΔΑ: 

ΩΕΠ1469Β6Ν-ΧΥ0) και αποτελείτο από τρία τακτικά μέλη: τον Καθηγητή κ. Ν. Νικολαΐδη, την κα Α. 

Παντίδου, υπάλληλο ΕΤΕΠ και την κα Ε. Κουκουράκη, υπάλληλο ΕΤΕΠ. 

Κατά την διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών 

προσφορών διαπιστώθηκε ότι στον διαγωνισμό συμμετείχαν δύο οικονομικοί φορείς για το Παραδοτέο Α 

(4.5.5.) ως ακολούθως: Χριστόδουλος Πανταζής (αρ. πρωτ. 23125/14-12-2018) και η εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΥ 

SOLUTIONS Α.Ε. (αρ. πρωτ. 23546/19-12-2018) και ένας για το Παραδοτέο Β (5.5.2.): οργανισμός ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ.  

Από τον γενόμενο έλεγχο προέκυψε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής από το σύνολο 

των συμμετεχόντων ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

προχώρησε σε αποσφράγιση κι αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών. 

Κατά τo στάδιο αυτό της αξιολόγησης, προέκυψαν απορίες στην Επιτροπή ως προς την τεχνική 

προσφορά της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε. και ειδικότερα ως προς την απόδειξη της επικαλούμενης 

εμπειρίας των συνεργατών της. Ως εκ τούτου και προκειμένου να καταστεί δυνατή η αιτιολογημένη 

βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς ως προς το κομμάτι αυτό, ζητήθηκε σχετική διευκρίνιση (αρ. πρωτ. 

διευκρινιστικού ερωτήματος 1404/2019). Η εταιρεία ανταποκρίθηκε και απέστειλε την με αρ. πρωτ. 2011/2019 

έγγραφη απάντησή της η οποία και προωθήθηκε από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών της υπηρεσίας στην 

Επιτροπή του Διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων ανά 

Παραδοτέο του διαγωνισμού οικονομικών φορέων και προχώρησε σε αιτιολογημένη βαθμολόγηση των 

επιμέρους κριτηρίων,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αρ. πρωτ. 21199/2018 διακήρυξη, ενώ συνόδευσε 

το σχετικό πρακτικό με συνημμένη έκθεση, στην οποία γίνεται αναλυτική αναφορά στην βαθμολόγηση κάθε 

κριτηρίου ανά παραδοτέο, από την οποία προέκυψε και η Τελική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς καθενός 

εξ αυτών.  

Ακολούθησε ενημέρωση των συμμετεχόντων για την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών (2085/2019), οπότε και η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την προγραμματισμένη ημέρα (25/01/2019) 

προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών. 

Κατά την ως άνω ημέρα αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές του συνόλου των οικονομικών 

φορέων που μετέχουν στον διαγωνισμό, (δύο - Χριστόδουλος Πανταζής και ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε. για 

το Παραδοτέο 4.5.5 και ένας – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για το Παραδοτέο 5.5.2.), λόγω του ότι καμία εξ αυτών δεν 

έλαβε βαθμολογία τεχνικής προσφοράς μικρότερη του 100, ώστε να αποκλειστεί από την συνέχιση της 

διαδικασίας. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της και βαθμολόγησε κάθε φορέα βάσει του τύπου που 

περιλαμβανόταν στη διακήρυξη Τ.Β.Σ.Π. = (0,85 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,15 Χ Τ.Β.Ο.Π.). 

Από την αναλυτική έκθεση της Επιτροπής προκύπτει ότι για το Παραδοτέο Α (4.5.5.) προτείνεται η 

επιλογή του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ, λόγω του ότι ο Τελικός Βαθμός της Συνολικής του Προσφοράς 

είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε. (98 > 88 αντίστοιχα) και για 

το Παραδοτέο Β (5.5.2.) προτείνεται ο οργανισμός ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, μόνος συμμετέχων για το τμήμα αυτό 

του διαγωνισμού φορέας, ο οποίος βαθμολογήθηκε με Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς 100 και η οικονομική του 

προσφορά ήταν χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα για το εν λόγω παραδοτέο. 

 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει το με αρ. 

πρωτ. ΕΛΚΕ 2467/28-01-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και 

Οικονομικών Προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον με αρ. πρωτ. 21199/2018 

διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων για την υλοποίηση των Παραδοτέων 4.5.5 του Πακέτου Εργασίας 4 με 

τίτλο «Σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος και λειτουργία εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης για περιβαλλοντικούς 

κινδύνους» και παραδοτέου 5.5.2 του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, 

Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών» της 

Πράξης με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με κωδικό MIS 

5029230, του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά 

υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81431. Ειδικότερα και για τους 

αναλυτικά στα συνημμένα πρακτικά αναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εγκρίνει τον 

ορισμό ως προσωρινά αναδόχων για την υλοποίηση του Παραδοτέου 4.5.5 τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

έναντι του ποσού των 13.640,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και του Παραδοτέου 5.5.2. τον οργανισμό 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, έναντι του ποσού των 15.950,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή ένστασης κατά της παρούσας πράξης εντός προθεσμίας 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν 

συμφέρον να τους ανατεθεί οι υπό εξέταση συμβάσεις. 

 

  

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 489ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 07 Φεβρουαρίου 2019 
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Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  

Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 

 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου   

Εκπαίδευσης 
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