
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο   Κ Ρ Η Τ Η Σ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

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

 

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

  ΧΑΝΙΑ, 25/04/2019 
                                                                                                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10179 

 

 

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 6o: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών οι οποίες 

αναδείχθηκαν ως προσωρινά ανάδοχοι του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4179/15-02-2019 συνοπτικού 

διαγωνισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κονσολάκη και 

κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81805 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 

4179/15-02-2019) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια χημικών αερίων και αναλωσίμων αέριας 

χρωματογραφίας, σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: Υλικά άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) 

- χημικά αέρια, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 8.500,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 2.040,00 €, ήτοι ποσού 

10.540,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και Τμήμα 2: Αναλώσιμα αέριας χρωματογραφίας, προϋπολογισμού ποσού 

καθαρής αξίας 3.350,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 804,00 €, ήτοι ποσού 4.154,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση 

βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής 

καταλυτικής αεριοποίησης» και ακρωνύμιο «LIGBIO-GASOFC» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01894», της Δράσης 

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Μιχαήλ 

Κονσολάκη και Κ.Ε. 81805. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9900/23-04-2019 Πρακτικό 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των εταιρειών οι οποίες, δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 

7067/22-03-2019, ΑΔΑ: 6ΒΒ4469Β6Ν-943, ορίστηκαν ως προσωρινά ανάδοχοι του διαγωνισμού ως 

ακολούθως: Για το Τμήμα 1 ορίστηκε ως προσωρινά ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ 

ΕΠΕ» και για το Τμήμα 2 η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.».  

Σύμφωνα με το υποβληθέν πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους κ. 

Σπυρίδωνα Παπαευθυμίου, Αναπλ. Καθηγητή ως Πρόεδρο, τον κ. Γεώργιο Αραμπατζή Επ. Καθηγητή ως 

Μέλος και τον κ. Νεκτ. Αρναουτάκη, υπάλληλο ΕΔΙΠ, ως Μέλος και Γραμματέα, ορισθείσα σύμφωνα με την 

ΑΔΑ: 6ΗΡΓ469Β6Ν-ΝΚΓ





με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5253/2019 πράξη ορισμού τους (ΑΔΑ: Ω922469Β6Ν-9ΣΑ), κατά την αποσφράγιση και 

τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, τα οποία απεστάλησαν από καθεμία από τις ως άνω εταιρείες, 

σε συνέχεια της γνωστοποίησης σε αυτές της σχετικής πρόσκησης (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ εγγράφου κλήσης 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 8101/02-04-2019), προέκυψε ότι αμφότερες οι προσωρινά ανάδοχοι 

είχαν υποβάλλει το σύνολο των αιτηθέντων εκ των άρθρων 13 και 9 της με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4179/2019 

διακήρυξης δικαιολογητικών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προτείνει ομόφωνα την οριστική 

κατακύρωση του Τμήματος 1 στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ ΕΠΕ» και του Τμήματος 2 στην 

εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.». 

 

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

ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το ως άνω, με αρ. πρωτ. 9900/23-04-2019 πρακτικό αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού έλαβε υπόψη της το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7067/22-03-2019 

Απόσπασμα της 497ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: 6ΒΒ4469Β6Ν-943), 

αποφασίζει ομόφωνα την κατακύρωση του Τμήματος 1 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4179/15-02-2019 συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) - χημικά αέρια στην 

εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ ΕΠΕ» έναντι του ποσού των 10.081,20 € συμπ/νου ΦΠΑ και την 

κατακύρωση του Τμήματος 2 για την προμήθεια αναλωσίμων αέριας χρωματογραφίας στην εταιρεία με την 

επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.», έναντι του ποσού των 

4.154,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς 

ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη 

υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» και ακρωνύμιο «LIGBIO-

GASOFC» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01894», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά 

υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Μιχαήλ Κονσολάκη και Κ.Ε. 81805. 

 

 
 

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 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

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

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  ΧΑΝΙΑ, 22/03/2019 
                                                                                                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7067 

 

 

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 6o: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4179/15-02-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 

τιμής), για την προμήθεια χημικών αερίων και εργαστηριακών αναλωσίμων αέριας χρωματογραφίας 

(Τμήματα 1 και 2), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς 

ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη 

υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» και ακρωνύμιο 

«LIGBIO-GASOFC» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01894 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», 

ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Μιχαήλ Κονσολάκη και κωδικό 

έργου ΈΛΚΕ 81805 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 

τιμής), για την προμήθεια χημικών αερίων και αναλωσίμων αέριας χρωματογραφίας, σε Τμήματα ως 

ακολούθως: Τμήμα 1: Υλικά άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) - χημικά αέρια, προϋπολογισμού 

ποσού καθαρής αξίας 8.500,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 2.040,00 €, ήτοι ποσού 10.540,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και 

Τμήμα 2: Αναλώσιμα αέριας χρωματογραφίας, προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 3.350,00 € πλέον ΦΠΑ 

ποσού 804,00 €, ήτοι ποσού 4.154,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο 

«Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου 

στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» και 

ακρωνύμιο «LIGBIO-GASOFC» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01894», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 

2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Μιχαήλ Κονσολάκη και Κ.Ε. 81805. 

Η έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού είχε ληφθεί κατά τις 486η και 490η Συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2096/23/01/2019 ΑΔΑ: 7ΖΚΩ469Β6Ν-7ΛΗ και 

ΑΔΑ: 6ΗΡΓ469Β6Ν-ΝΚΓ





4089/14-2-2019, ΑΔΑ ΨΘΦΟ469Β6Ν-5ΗΩ αντίστοιχα), ο οποίος αποτελείτο από δύο (2) Τμήματα (1 και 2), 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4179/15-02-2019 διακήρυξη.  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6303/12-03-2019 1ο 

Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών - Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής 

του Διαγωνισμού, αποτελούμενης από τους κ. Σπυρίδωνα Παπαευθυμίου, Αναπλ. Καθηγητή ως Πρόεδρο, τον 

κ. Γεώργιο Αραμπατζή Επ. Καθηγητή ως Μέλος και τον κ. Νεκτ. Αρναουτάκη, υπάλληλο ΕΔΙΠ, ως Μέλος 

και Γραμματέα, ορισθείσα σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5253/2019 πράξη ορισμού τους (ΑΔΑ: 

Ω922469Β6Ν-9ΣΑ).  

Σύμφωνα με το πρακτικό, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι στον διαγωνισμό κατατέθηκαν για το Τμήμα 1 

του διαγωνισμού τρεις προσφορές, από τις εταιρείες με την επωνυμία α) «REVIVAL Α.Ε.», β) «ΛΙΝΤΕ 

ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» και γ) «ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ ΕΠΕ»,  και μία προσφορά για το Τμήμα 2, από την εταιρεία με 

την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.».  

Ως εκ τούτου η Επιτροπή προχώρησε σε έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων ανά 

Τμήμα.  

Για το Τμήμα 1: Κατά την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας 

με την επωνυμία «REVIVAL Α.Ε.», διαπιστώθηκε ότι αυτά ήταν πλήρη. Η Επιτροπή προχώρησε σε άνοιγμα 

της τεχνικής προσφοράς, την οποία βρήκε καθ’ όλα σύμφωνη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και το τεχνικό 

παράρτημα αυτής.  

Κατά την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.» διαπιστώθηκε ότι αυτά ήταν πλήρη, ωστόσο στο στάδιο της αξιολόγησης της 

τεχνικής προσφοράς προέκυψε ότι η τελευταία δεν ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή, για τους στο πρακτικό της λεπτομερώς αναφερομένους λόγους, προτείνει την απόρριψή 

της και συνεπώς δεν προχωρά σε αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής της προσφοράς. 

Κατά την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε.», διαπιστώθηκε ότι αυτά ήταν πλήρη, οπότε η Επιτροπή προχώρησε σε άνοιγμα της 

τεχνικής προσφοράς, την οποία βρήκε καθ’ όλα σύμφωνη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και το τεχνικό 

παράρτημα αυτής.  

Επί τη βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 

των εταιρειών «REVIVAL Α.Ε.» και «ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε.», των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές. Κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι η «REVIVAL 

Α.Ε.» προσέφερε τα υπό προμήθεια είδη του Τμήματος 1 του διαγωνισμού στο ποσό των  8.190,00 € καθαρή 

αξία, πλέον ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των 10.155,60 € συμπ/νου ΦΠΑ, ενώ η «ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε.» στο 

ποσό των 8.130,00 € καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των 10.081,20 € συμπ/νου ΦΠΑ. Ως 

εκ τούτου προτείνει ομόφωνα την κήρυξη της εταιρείας «ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ ΕΠΕ» ως προσωρινά αναδόχου του 

Τμήματος 1 του διαγωνισμού. 

 Για το Τμήμα 2: Κατά την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας 

με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.», διαπιστώθηκε ότι 

αυτά ήταν πλήρη, ομοίως δε και η υποβληθείσα τεχνική προσφορά, την οποία η Επιτροπή βρήκε καθ’ όλα 

σύμφωνη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και το τεχνικό παράρτημα αυτής. Κατά την αποσφράγιση της 

οικονομικής  της προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η τιμή που προτείνει για τα υπό προμήθεια είδη του 

συγκεκριμένου τμήματος είναι το ποσό των 3.350,00 € καθαρής αξίας πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 

4.154,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, ποσό εντός του αντίστοιχου προϋπολογισμού του τμήματος (4.154,00 € συμπ/νου 

ΦΠΑ). Ελλείψει δεύτερης προσφοράς, η Επιτροπή προχώρησε σε εξειδικευμένη, λόγω της φύσης του 

αντικειμένου της προμήθειας, έρευνα αγοράς, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφερθείσα τιμή είναι 

πράγματι συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως κι ως εκ τούτου μπορεί να γίνει αποδεκτή. Από την γενόμενη 

έρευνα προέκυψε ότι η τιμή που προσφέρεται για το είδος του τμήματος είναι ικανοποιητική, συγκρινόμενη 

με τις τιμές διάθεσης των υπό προμήθεια ειδών από την κατασκευάστρια εταιρεία των προσφερομένων ειδών, 

λόγω της δυσχέρειας ανεύρεσης ειδών διαφορετικής εταιρείας, αντίστοιχων με τα αιτούμενα, άκρως 

εξειδικευμένα τεχνικά χαρακτηρισιτκά.  

Ως των άνω, η Επιτροπή προτείνει ομόφωνα την κήρυξη της εταιρείας «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» ως προσωρινά αναδόχου του Τμήματος 2 του διαγωνισμού. 

 

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

ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το 1ο Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών - 

Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης, (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6303/12-03-2019) και λαμβάνοντας 

υπόψη ότι: 
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- Σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 3 εδ. β του ν. 4412/2016 περί σύναψης δημοσιων συμβάσεων προμηθειών, η 

υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης, 

- Διενεργήθηκε η απαιτούμενη σε περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς έρευνα αγοράς και προέκυψε 

από συγκριτικά στοιχέια τιμών ότι οι προσφερθείσες ανά Τμήμα του διαγωνισμού τιμές κρίνονται 

συμφέρουσες/ικανοποιητικές (ίδ. σχετ. Πράξη 224/2017 του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την 

167/2017 Απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), 
 

αποφασίζει την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΡ ΜΕΤΑΛ ΕΠΕ» ως προσωρινά αναδόχου του 

Τμήματος 1 (έναντι του ποσού των 10.081,20 € συμπ/νου ΦΠΑ) και της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» ως προσωρινά αναδόχου του 

Τμήματος 2 (έναντι του ποσού των 4.154,00 €  συμπ/νου ΦΠΑ) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4179/15-02-2019 

συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια χημικών αερίων και αναλωσίμων αέριας χρωματογραφίας, στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με 

ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής 

και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» και ακρωνύμιο «LIGBIO-GASOFC» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01894», 

με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Μιχαήλ Κονσολάκη και Κ.Ε. 81805.  

   
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 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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