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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11789 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 511ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:     16 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

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

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

Διαχείρισης Έ.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος, Αναπλ. Καθηγητής 

Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, τακτικά μέλη και οι κ.κ. Αναπλ. Καθηγητής 

Γεώργιος Καρυστινός και Αναπλ. Καθηγητής Σπυρίδων Παπαευθυμίου, 

αναπληρωματικά μέλη 

ΑΠΟΝΤΕΣ:            Οι κ.κ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης Έ.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Καθηγητής Βασίλης Διγαλάκης και Αναπλ. Καθηγητής 

Ιωάννης Παπαμιχαήλ, 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 12ο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. 
πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/21-01-2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 
προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση 
Νοθείας Υγρών Καυσίμων» με ακρωνύμιο «ΑΠΟΦΑΣΗ» και με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, της Δράσης 
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο 
τον Αν. Καθηγητή κ. Σταύρο Μουσταϊζή 

 
 Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1884/21-01-2019  ανοικτός 
ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων (αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 69777,1), για την προμήθεια 
επιστημονικού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος 
Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων" με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, με Κ.Ε. 
ΈΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Στ. Μουσταϊζή. Η απόφαση για την 
δημοσίευση και διεξαγωγή του διαγωνισμού είχε ληφθεί κατά την 485η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης ΈΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης (αρ. πρωτ. 1067/14-01-2019 ΑΔΑ: 6Ω2Λ469Β6Ν-ΥΨ4), ενώ 
κατά την 490η Συνεδρίασή της εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
και διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω θέσης των Συστημάτων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. εκτός 
λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης (αρ. πρωτ. 4156/15-02-2019 ΑΔΑ: ΨΠΙΛ469Β6Ν-
ΜΩΝ). 
 Στον διαγωνισμό γινόταν δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς, ανά Τμήμα και πάντως για το σύνολο 
των ειδών κάθε Τμήματος, ενώ η εκτιμώμενη συνολική αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός συνόλου 
τμημάτων) ανερχόταν στο ποσό των 92.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 74.919,35 €, 
πλέον ΦΠΑ ποσού 17.980,65 €).  
 Στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού και ειδικότερα στην 499η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης ΈΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης (αρ. πρωτ. 7544/29-03-2019 ΑΔΑ: 63Η2469Β6Ν-ΗΚ4) 
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εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών που υποβλήθηκαν και ορίστηκαν ως προσωρινά ανάδοχοι των Τμημάτων 1 και 3 του 
διαγωνισμού η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» και του Τμήματος 2 η εταιρεία με 
την επωνυμία «Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ». Με το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 8791/09-04-2019 έγγραφο, οι προσωρινά 
ανάδοχοι οικονομικοί φορείς κλήθηκαν σε υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώ 
μετά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, το αρμόδιο Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων 
ενημέρωσε μέσω του Συστήματος ‘Επικοινωνία’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους, 
τόσο τους προσωρινά αναδόχους, όσο και την Επιτροπή του Διαγωνισμού.   
 Ως ημέρα και ώρα αποσφράγισης ορίστηκε η Τετάρτη, 08 Μαΐου και ώρα 10:45 π.μ., οπότε η 
Επιτροπή συνδέθηκε στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια του Προέδρου και Μέλους της και 
διεπίστωσε τα ακόλουθα: 
 Οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν. Από τον 
γενόμενο έλεγχο η Επιτροπή διεπίστωσε ότι τα υποβληθέντα έγγραφα ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρ. 2.2.9.2 της με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/2019 διακήρυξης και του άρθρου 80 του ν. 
4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, οπότε και συνέταξε το με αρ. 
πρωτ. 11463/15-05-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, με το οποίο 
προτείνεται η οριστική κατακύρωση των Τμημάτων 1 και 3 του διαγωνισμού στην ατομική επιχείρηση με την 
επωνυμία «ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» και του Τμήματος 2 στην εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ», 
στις τιμές προσφοράς καθεμίας εξ αυτών. 
 
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΈΛΚΕ, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν 

της: 

- Την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/21-01-2019 διακήρυξη  

-Το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 6415/13-30-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των 

Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού, 

-Το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 7409/27-03-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του 

διαγωνισμού, 

-Το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 7544/29-03-2019 Απόσπασμα Πρακτικών της 499ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης ΈΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΔΑ: 63Η2469Β6Ν-ΗΚ4), με το οποίο εγκρίνονται τα 

Πρακτικά Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του 

διαγωνισμού, 

-Το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 11463/15-05-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, 

 
αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 11463/15-05-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης 
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινά αναδόχους οικονομικούς 
φορείς. Ειδικότερα, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την οριστική κατακύρωση της προμήθειας των 
Τμημάτων 1 (Εργαστηριακός εξοπλισμός με παρελκόμενα σχετικά μικρού όγκου  και βάρους για πειράματα 
φασματοσκοπίας και πηγές φωτός σύμφωνης εκπομπής με δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης/προσαρμογής 
σε φορητό σύστημα) και 3 (Μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) για κατασκευή 
στοιχείων/μερών/εξαρτημάτων/υποσυστημάτων σε εργαστηριακά πειράματα και σύνθεσης/συναρμολόγησης 
πρότυπου φορητού συστήματος) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/2019 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» έναντι του 
ποσού των 21.499,12 € συμπ/νου ΦΠΑ και 2.398,16 € συμπ/νου ΦΠΑ αντίστοιχα και του Τμήματος 2 
(Επιστημονικός/ερευνητικός εξοπλισμός με παρελκόμενα για μετρήσεις φασματοσκοπίας με πηγές φωτός 
σύμφωνης και μη-σύμφωνης εκπομπής, για ανάπτυξη φοηρτού συστήματος για μετρήσεις πεδίου) του 
διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ», έναντι του ποσού των 68.993,60 € 
συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής 
Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων" με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, με Κ.Ε. ΈΛΚΕ 
81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Στ. Μουσταϊζή. 
 
 
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 ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά 
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της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα, όπως εν προκειμένω, σύμφωνα με την παρ. 3.4 της 
1884/2019 διακήρυξης και του άρ. 360 του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 511ης Συνεδρίασης 
Χανιά, 20 Μαΐου 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

*     *     * 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1884/21-01-2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 

των ορίων (αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 69777,1)  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σε τμήματα ως ακολούθως:  

Τμήμα 1: Εργαστηριακός εξοπλισμός με παρελκόμενα σχετικά μικρού όγκου  και βάρους για πειράματα φασματοσκοπίας και 

πηγές φωτός σύμφωνης εκπομπής με δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης/προσαρμογής σε φορητό σύστημα, προϋπολογισμού 

ποσού 21.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 17.338,71 € πλέον ΦΠΑ ποσού 4.161,29 €) 

Τμήμα 2: Επιστημονικός/ερευνητικός εξοπλισμός με παρελκόμενα για μετρήσεις φασματοσκοπίας με πηγές φωτός σύμφωνης 

και μη-σύμφωνης εκπομπής, για ανάπτυξη φορητού συστήματος για μετρήσεις πεδίου, προϋπολογισμού ποσού 69.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 55.645,16 € πλέον ΦΠΑ ποσού 13.354,84 €) και  

Τμήμα 3: Μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) για κατασκευή 

στοιχείων/μερών/εξαρτημάτων/υποσυστημάτων σε εργαστηριακά πειράματα και σύνθεσης/συναρμολόγησης πρότυπου φορητού 

συστήματος, προϋπολογισμού ποσού 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 1.935,48 € πλέον ΦΠΑ ποσού 

464,52 €), 

για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση 

Νοθείας Υγρών Καυσίμων" με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, με Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. 

Στ. Μουσταϊζή. 

 

Μετά την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 10707/07-05-2019 ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για την ημέρα και ώρα αποσφράγισης 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης των οικονομικών φορέων οι οποίοι ορίστηκαν ως προσωρινά ανάδοχοι του με αρ. πρωτ. 

1884/2019 διαγωνισμού, η Επιτροπή συνεδρίασε την Τετάρτη 08/05/2019 και ώρα 10:45 π.μ., σύμφωνα με την ειδική 

πρόσκληση, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία της αξιολόγησης.  

 

Ο Πρόεδρος και Μέλος της Επιτροπής συνδέθηκαν με τα διαπιστευτήριά τους στο Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οπότε και 

διαπιστώθηκε ότι η προσωρινά ανάδοχος των Τμημάτων 1 και 3 του διαγωνισμού ατομική επιχείρηση με την επωνυμία 

«ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» (αρ. πρωτ. ηλ. προσφοράς 128863) και του Τμήματος 2 του διαγωνισμού με την επωνυμία «Ν. 

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΡΕΙΑ», είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα τα αιτηθέντα δικαιολογητικά, ενώ παράλληλα είχαν αποστείλει και τα κατά 

περίπτωση απαιτούμενα σε έντυπη μορφή (αρ. πρωτ. φακέλου “ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ” 10305/02-05-2019 και “Ν. 

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΡΕΙΑ” 10311/02-05-2019). 

 

Από τον γενόμενο έλεγχο, προέκυψε ότι αμφότερες οι ως άνω φορείς είχαν υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 αλλά και της με αρ. πρωτ. 1884/2019 διακήρυξης (παρ. 2.2.9.2). 

  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: 

- την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1884/21-01-2019  διακήρυξη και συγκεκριμένα την παράγραφο 2.2.9.2. «Αποδεικτικά μέσα» ως προς 

τα αιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

- το ότι το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσφερόντων είναι πλήρες και σύμφωνο με την ως 

άνω παράγραφο της διακήρυξης, 

- το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7544/29-03-2019 Απόσπασμα Πρακτικών της 499ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: 63Η2469Β6Ν-ΗΚ4) το οποίο ενέκρινε το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 6415/13-03-2019 Πρακτικό 

Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, καθώς και το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 7409/27-03-

2019 Πρακτικό Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, των 

οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές ήταν πλήρη, 

 

αποφασίζει ομόφωνα και προτείνει την κήρυξη της ατομικής  επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» ως 

αναδόχου της προμήθειας των ειδών των Τμημάτων 1 και 3 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/2019 ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και της εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ», ως αναδόχου της προμήθειας των ειδών του Τμήματος 2 αυτού, 

για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση 

Νοθείας Υγρών Καυσίμων" με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156 και Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81881. 

Το παρόν θα διαβιβασθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω του Συστήματος ‘Επικοινωνία’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς την Αναθέτουσα 

Αρχή για έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης. 

 

 

Η Επιτροπή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

*     *     * 
 

 

Ο   Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

 

 

Παναγιώτης Πετράκης Μιχαήλ Κονσολάκης 

  

 
 

 

Ο Γραμματέας 

 

 

Αναστάσιος Σηφαλάκης 

Σταύρος Μουσταΐζής 

 
 

 

Άρτεμις Καλιατάκη 
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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, 29/03/2019                                                                                                                                          

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7544 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 499ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      28 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 Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Αντιπρόεδρος, εκτελών χρέη Προέδρου, 

                                Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος 

                                Αλκέτας Ουγγρίνης, τακτικά μέλη. 

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

                                Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., 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 2ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών) που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1884/21-01-2019 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακού 
εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη 
Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων» με 
ακρωνύμιο «ΑΠΟΦΑΣΗ» και με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. 
Καθηγητή κ. Σταύρο Μουσταϊζή 

 
 Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1884/21-01-2019  ανοικτός 
ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων (αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 69777,1), για την προμήθεια 
επιστημονικού εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος 
Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων" με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, με Κ.Ε. 
ΈΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Στ. Μουσταϊζή. Η απόφαση για την 
δημοσίευση και διεξαγωγή του διαγωνισμού είχε ληφθεί κατά την 485η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης ΈΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης (αρ. πρωτ. 1067/14-01-2019 ΑΔΑ: 6Ω2Λ469Β6Ν-ΥΨ4), ενώ 
κατά την 490η Συνεδρίασή της εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
και διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω θέσης των Συστημάτων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. εκτός 
λειτουργίας για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης (αρ. πρωτ. 4156/15-02-2019 ΑΔΑ: ΨΠΙΛ469Β6Ν-
ΜΩΝ). 
 Στον διαγωνισμό γινόταν δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς, ανά Τμήμα και πάντως για το σύνολο 
των ειδών κάθε Τμήματος, ενώ η εκτιμώμενη συνολική αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός συνόλου 
τμημάτων) ανερχόταν στο ποσό των 92.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 74.919,35 €, 
πλέον ΦΠΑ ποσού 17.980,65 €). Η εκτιμώμενη επιμέρους αξία κάθε τμήματος είχε ως ακολούθως: Τμήμα 1: 
Εργαστηριακός εξοπλισμός με παρελκόμενα σχετικά μικρού όγκου  και βάρους για πειράματα 
φασματοσκοπίας και πηγές φωτός σύμφωνης εκπομπής με δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης/προσαρμογής 
σε φορητό σύστημα, προϋπολογισμού ποσού 21.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 
17.338,71 € πλέον ΦΠΑ ποσού 4.161,29 €) 
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Τμήμα 2: Επιστημονικός/ερευνητικός εξοπλισμός με παρελκόμενα για μετρήσεις φασματοσκοπίας με πηγές 
φωτός σύμφωνης και μη-σύμφωνης εκπομπής, για ανάπτυξη φορητού συστήματος για μετρήσεις πεδίου, 
προϋπολογισμού ποσού 69.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 55.645,16 € πλέον ΦΠΑ 
ποσού 13.354,84 €) και Τμήμα 3: Μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) για κατασκευή 
στοιχείων/μερών/εξαρτημάτων/υποσυστημάτων σε εργαστηριακά πειράματα και σύνθεσης/συναρμολόγησης 
πρότυπου φορητού συστήματος, προϋπολογισμού ποσού 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή 
αξία 1.935,48 € πλέον ΦΠΑ ποσού 464,52 €). 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 28η/02/2019 και ώρα 11:00 π.μ., οπότε η Επιτροπή του Διαγωνισμού, 
ορισθείσα με την με αρ. πρωτ. 4392/19-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΡΛ469Β6Ν-Θ51) Πράξη ορισμού της και 
αποτελούμενη από τους κ.κ. Παναγιώτη Πετράκη, υπάλληλο ΕΔΙΠ, ως Πρόεδρο, Μιχαήλ Κονσολάκη, Αν. 
Καθηγητή, ως Μέλος, Σταύρο Μουσταϊζή, Αν. Καθηγητή, ως Μέλος, Άρτεμη Καλιατάκη, υπάλληλο ΕΔΙΠ, ως 
Μέλος και Αναστάσιο Σηφαλάκη, υπάλληλο ΕΔΙΠ, ως Μέλος και Γραμματέα, συνεδρίασε, αποσφράγισε και 
αξιολόγησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό 
οικονομικών φορέων, οπότε και προσεκόμισε μέσω του Συστήματος ‘Επικοινωνία’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς 
έγκριση από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 6415/13-03-2019 
Πρακτικό. 

Με το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών, η 
Επιτροπή ενημερώνει για το πλήθος των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά στο πλαίσιο του ως άνω 
διαγωνισμού και προχωρά σε αξιολόγησή τους. Έτσι, προσφορά στο πλαίσιο της υπό εξέταση διαγωνιστικής 
διαδικασίας υπεβλήθη από τρεις (3) οικονομικούς φορείς με τις ακόλουθες επωνυμίες και ηλεκτρονικά 
πρωτόκολλα:  

-Για το Τμήμα 2 από την εταιρεία «Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ» (αρ. πρωτ. ηλ. προσφοράς 126664), 

-Για τα Τμήμα 1 και 3 από την ατομική επιχείρηση «ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» (αρ. πρωτ. ηλ. προσφοράς 
128863) 

-Για το σύνολο των Τμημάτων του διαγωνισμού (1-3), από την εταιρεία «ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ Α. ΚΑΙ ΜΥΛΩΝΑ 
Μ. Ο.Ε.» (αρ. ηλ. πρωτ. 128710).  

Από την διαδικασία της αξιολόγησης, προέκυψε ότι η συμμετοχή της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ Α. ΚΑΙ ΜΥΛΩΝΑ Μ. Ο.Ε.» δεν ήταν τυπικά έγκυρη, λόγω του ότι στην υποβληθείσα 
ηλεκτρονική προσφορά (αρ. ηλ. πρωτ. 128710) δεν είχε συμπεριληφθεί κάποιο έγγραφο, δικαιολογητικό, ή 
τεχνική έκθεση/προσφορά. Κατόπιν δε ενημέρωσης από το αρμόδιο Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, 
Υπηρεσιών και Μισθώσεων της Αναθέτουσας Αρχής προς την Επιτροπή του Διαγωνισμού, δεν είχε ομοίως 
κατατεθεί ο εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημ/νία της ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς 
απαιτούμενος έντυπος φάκελος δικαιολογητικών (εγγυητική επιστολή συμμετοχής). Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ Α. ΚΑΙ ΜΥΛΩΝΑ Μ. Ο.Ε.», την οποία και δεν αξιολόγησε. 

Η Επιτροπή συνέχισε κι ολοκλήρωσε την διαδικασία της αξιολόγησης, βρίσκοντας το σύνολο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και Ν. 
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνο με τις απαιτήσεις της διακήρυξης κι ως εκ τούτου προχώρησε στην αξιολόγηση 
του τεχνικού μέρους της προσφοράς τους ανά τμήμα συμμετοχής τους. Όπως προκύπτει από το υποβληθέν 
Πρακτικό Αξιολόγησης, οι τεχνικές προσφορές της ατομικής επιχείρησης ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ για τα Τμήματα 
1 και 3 και της εταιρείας Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού, πληρούσαν το σύνολο των 
απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές αναλυτικά εξετίθεντο στο Παράρτημα Β της με αρ. 
πρωτ. 1884/2019 διακήρυξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.   

 Ως εκ των άνω, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το Πρακτικό της, προτείνοντας ομόφωνα την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων φορέων για κάθε τμήμα συμμετοχής τους, ενώ αιτείται τον ορισμό 
ημέρας και ώρας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Με την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 6400/13-03-2019 επιστολή της, η οποία κοινοποιήθηκε στο σύνολο των 
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό αλλά και στην αρμόδια Επιτροπή διά του Συστήματος ‘Επικοινωνία’ του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα Αρχή όρισε ως ημέρα και ώρα αποσφράγισης οικονομικών προσφορών την 15η 
Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. 

 Η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου κατά την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα και προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφάγιση των οικονομικών προσφορών, οπότε και διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση ΜΑΓΓΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ είχε υποβάλλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη του Τμήματος 1 του διαγωνισμού ποσού 
ύψους 17.338,00 € καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ ποσού 4.161,12 €, ήτοι έναντι συνολικού ποσού 21.499,12 € 
συμπ/νου ΦΠΑ και για τα υπό προμήθεια είδη του Τμήματος 3 ποσού 1.934,00 € καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ 
ποσού 464,16 €, ήτοι έναντι συνολικού ποσού 2.398,16 € συμπ/νου ΦΠΑ. Η εταιρεία Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ 
προσέφερε τα υπό προμήθεια είδη του Τμήματος 2 του διαγωνισμού έναντι του ποσού των 55.640,00 € 
καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ ποσού 13.353,60 €, ήτοι έναντι του συνολικού ποσού των 68.993,60 € συμπ/νου 
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ΦΠΑ. Αφού εξετάστηκε και εξακριβώθηκε από την Επιτροπή ότι οι υποβληθείσες ανά Τμήμα του 
διαγωνισμού τιμές προσφοράς εμπίπτουν στις ανά τμήμα προϋπολογισθείσες αξίες και λόγω της ύπαρξης 
μοναδικών (έγκυρων) προσφορών για το σύνολο των τμημάτων, προέβη, κατ’ επιταγή της με αρ. 224/2017 
Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της με αρ. 167/2017 Απόφασης του 4ου Κλιμακίου 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σε διενέργεια έρευνας αγοράς, προκειμένου να εξετάσει 
εάν αυτές κρίνονται συμφέρουσες/ικανοποιητικές ή μη, βάσει τιμής, λαμβάνοντας υπόψη τιμές ειδών 
αντίστοιχων με τα υπό προμήθεια. 

Η Επιτροπή στην προσπάθειά της αυτή, διεπίστωσε ότι τα αιτούμενα είδη, για το σύνολο των 
τμημάτων του διαγωνισμού, αποτελούν άκρως εξειδικευμένο επιστημονικό εξοπλισμό, ο οποίος επιμερίζεται 
σε υλικά που εφαρμόζονται στην πρωτογενή έρευνα, η διάθεση στην αγορά των οποίων δεν είναι ευρεία. 
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι ειδικά η κατασκευάστρια εταιρεία που προσέφερε τα είδη του Τμήματος 2, 
αποτελεί την μόνη διακινήτρια του αιτούμενου εξοπλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ τα αιτούμενα είδη των 
Τμημάτων 1 και 3, αποτελούν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, διακίνηση του οποίου στην Ελλάδα δεν 
εντοπίστηκε από την Επιτροπή. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αναζήτησε τιμές αγοράς οι οποίες προτείνονται από τις κατασκευάστριες 
εταιρείες για τον αιτούμενο εξοπλισμό, οπότε και διαπιστώθηκε ότι οι προσφερόμενες, δύνανται να κριθούν 
συμφέρουσες, ως εμπίπτουσες στους ανωτέρω προτεινόμενους τιμοκαταλόγους. Συνεπώς, με το με αρ. 
πρωτ. 7409/27-03-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, το οποίο απεστάλη διά του 
Συστήματος ‘Επικοινωνία’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς την Αναθέτουσα Αρχή, προτείνεται ομόφωνα η αποδοχή 
τους και η κήρυξη των επιχειρήσεων ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. ως προσωρινά 
αναδόχων αντίστοιχα των τμημάτων 1 και 3 (για την πρώτη) και 2 (για την δεύτερη), του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 
1884/2019 ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού. 

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, μετά από συζήτηση και αφού 
έλαβε υπ’ όψιν της το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6415/13-03-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών, το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7409/27-03-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης 
Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής του Διαγωνισμού και την διενεργηθείσα και αναλυτικώς εκτεθείσα 
στον προσκομισθέν πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού έρευνα αγοράς, εγκρίνει ως έχουν αυτά και 
αποφασίζει: 

-Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ Α. ΚΑΙ ΜΥΛΩΝΑ Μ. 
Ο.Ε.», λόγω μη νομότυπης υποβολής της προσφοράς της, 

-Την κήρυξη της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» ως προσωρινά αναδόχου 
του Τμήματος 1 του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των 17.338,00 € καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ ποσού 
4.161,12 € και συνολικά έναντι του ποσού των 21.499,12 € συμπ/νου ΦΠΑ, 

-Την κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ» ως προσωρινά αναδόχου του Τμήματος 
2 του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των 55.640,00 € καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ ποσού 13.353,60 € και 
συνολικά έναντι του ποσού των 68.993,60 € συμπ/νου ΦΠΑ, 

-Την κήρυξη της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» ως προσωρινά αναδόχου 
του Τμήματος 3 του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των 1.934,00 € καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ ποσού 464,16 
€ και συνολικά έναντι του ποσού των 2.398,16 € συμπ/νου ΦΠΑ, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του με αρ. πρωτ. 1884/2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, 
για την για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη Φορητού 
Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση Νοθείας Υγρών Καυσίμων" με κωδικό Τ1ΕΔΚ-
04156, με Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Στ. Μουσταϊζή. 

 

 
 
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 ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά 
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 

της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα, όπως εν προκειμένω, σύμφωνα με την παρ. 3.4 της 
1884/2019 διακήρυξης και του άρ. 360 του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. 
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Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 499ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 29 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

*     *     * 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
(Ηλ. Αποσφράγιση κι έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) 

 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής του με 

αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1884/21-01-2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

69777,1)  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια 

εργαστηριακού εξοπλισμού σε τμήματα ως ακολούθως:  

Τμήμα 1: Εργαστηριακός εξοπλισμός με παρελκόμενα σχετικά μικρού όγκου  και βάρους για πειράματα φασματοσκοπίας και 

πηγές φωτός σύμφωνης εκπομπής με δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης/προσαρμογής σε φορητό σύστημα, προϋπολογισμού 

ποσού 21.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 17.338,71 € πλέον ΦΠΑ ποσού 4.161,29 €) 

Τμήμα 2: Επιστημονικός/ερευνητικός εξοπλισμός με παρελκόμενα για μετρήσεις φασματοσκοπίας με πηγές φωτός σύμφωνης 

και μη-σύμφωνης εκπομπής, για ανάπτυξη φορητού συστήματος για μετρήσεις πεδίου, προϋπολογισμού ποσού 69.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 55.645,16 € πλέον ΦΠΑ ποσού 13.354,84 €) και  

Τμήμα 3: Μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) για κατασκευή 

στοιχείων/μερών/εξαρτημάτων/υποσυστημάτων σε εργαστηριακά πειράματα και σύνθεσης/συναρμολόγησης πρότυπου φορητού 

συστήματος, προϋπολογισμού ποσού 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 1.935,48 € πλέον ΦΠΑ ποσού 

464,52 €), 

για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση 

Νοθείας Υγρών Καυσίμων" με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, με Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. 

Στ. Μουσταϊζή. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία επιλέχθηκε μετά την διενέργεια κλήρωσης (αρ. πρωτ. 

εγκριτικής της κλήρωσης απόφασης 1067/14-01-2019 ΑΔΑ: 6Ω2Λ469Β6Ν-ΥΨ4) και η οποία ορίστηκε με την με αρ. πρωτ. 

ΈΛΚΕ 4392/19-02-2019 πράξη, ΑΔΑ: 6ΣΡΛ469Β6Ν-Θ51, τα μέλη της οποίας είναι τα κάτωθι: 

α. Παναγιώτης Πετράκης, Ε.Δ.Ι.Π Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πρόεδρος της Επιτροπής 

β. Μιχαήλ Κονσολάκης, Αν. Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μέλος 

γ. Σταύρος Μουσταΐζής, Αν. Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μέλος 

δ. Άρτεμις Καλιατάκη, Ε.Δ.Ι.Π Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μέλος 

ε. Αναστάσιος Σηφαλάκης, Ε.Δ.Ι.Π. Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μέλος και Γραμματέας 

 

Η Επιτροπή συνεδρίασε την Πέμπτη, 28/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η οποία προσδιορίστηκε ως ημέρα και ώρα 

διενέργειας του διαγωνισμού
1
 και αφού συνδέθηκε στο Σύστημα διά των διαπιστευτηρίων του Προέδρου και μέλους της 

Επιτροπής, διεπίστωσε τα ακόλουθα: 

 

Στον διαγωνισμό είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά τρεις προσφορές, από τους οικονομικούς φορείς με τις κάτωθι επωνυμίες: 

1) ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ Α. ΚΑΙ ΜΥΛΩΝΑ Μ. Ο.Ε. (αρ. ηλ. πρωτ. 128710) 

2) Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΡΕΙΑ (αρ. ηλ. πρωτ. 126664) 

3) ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αρ. πρωτ. 128863) 

 

Μετά από ενημέρωση που έγινε από την Αναθέτουσα Αρχή, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, 

Μ.Ο.Δ.Υ. Έ.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οικονομικοί φορείς υπό 2) και 3), είχαν αποστείλει εμπρόθεσμα και τα κατά 

περίπτωση εντύπως απαιτούμενα δικαιολογητικά (εγγυητική επιστολή συμμετοχής), εντός σφραγισμένου φακέλου ο οποίος 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4738/22-02-2019 και 4854/25-02-2019 αντίστοιχα. Ωστόσο, η εταιρεία ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ Α. 

ΚΑΙ ΜΥΛΩΝΑ Μ. Ο.Ε., δεν απέστειλε τον απαιτούμενο έντυπο φάκελο κι ως εκ τούτου η προσφορά του πρέπει να απορριφθεί 

και να μην αξιολογηθεί. 

 

Μετά την αποσφράγιση που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι για τα Τμήματα 1 και 3 είχε υποβληθεί προσφορά από την 

επιχείρηση «ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ», ενώ για το Τμήμα 2 από την εταιρεία  «Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ». 

 

                                                           
1
 Επισημαίνεται ότι η αρχικώς προγραμματισμένη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήταν η 22α/02/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Ωστόσο, μετά 

την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3643/08-02-2019 έγγραφη ειδοποίηση από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Τμήμα Υποστήριξης και Εκπαίδευσης 

χρηστών ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ για θέση του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ εκτός λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 15/02/2019 έως και 

18/02/2019, αποφασίστηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού για 

την 22α/02/2019 και 28/02/2019 αντίστοιχα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

*     *     * 

Η Επιτροπή αξιολόγησε αρχικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό φορέων (Τ.Ε.Υ.Δ. και 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού αναλόγως των τμημάτων συμμετοχής) και βρήκε αυτά πλήρη και 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 1884/2019 διακήρυξης. Ως εκ τούτου προχώρησε σε αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που 

υποβλήθηκαν. 

 

Από τον γενόμενο έλεγχο, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι και οι δύο προσφέροντες είχαν υποβάλλει τεχνικές προσφορές ανά Τμήμα 

συμμετοχής τους, σύμφωνες με τα αιτούμενα στην διακήρυξη και ειδικότερα στο Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής. 

 

Συνεπώς, η Επιτροπή του Διαγωνισμού κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο θα σταλεί ψηφιακά υπογεγραμμένο (από μέλος της 

Επιτροπής ως ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπως υπογεγραμμένου), στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω του συστήματος 

‘Επικοινωνία’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών των ως άνω οικονομικών φορέων «ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» και «Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ».  

 

 

Η Επιτροπή 

 

 

Ο   Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

 

 

Παναγιώτης Πετράκης Μιχαήλ Κονσολάκης 

  

 

 

 

Ο Γραμματέας 

Σταύρος Μουσταϊζής 

 

 

 

Άρτεμις Καλιατάκη 

 

  

Αναστάσιος Σηφαλάκης  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 

 
 Πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 

1884/21-01-2019 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 69777,1)  και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εργαστηριακού 

εξοπλισμού σε τμήματα ως ακολούθως:  

Τμήμα 1: Εργαστηριακός εξοπλισμός με παρελκόμενα σχετικά μικρού όγκου  και βάρους για πειράματα φασματοσκοπίας και 

πηγές φωτός σύμφωνης εκπομπής με δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης/προσαρμογής σε φορητό σύστημα, προϋπολογισμού 

ποσού 21.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 17.338,71 € πλέον ΦΠΑ ποσού 4.161,29 €) 

Τμήμα 2: Επιστημονικός/ερευνητικός εξοπλισμός με παρελκόμενα για μετρήσεις φασματοσκοπίας με πηγές φωτός σύμφωνης 

και μη-σύμφωνης εκπομπής, για ανάπτυξη φορητού συστήματος για μετρήσεις πεδίου, προϋπολογισμού ποσού 69.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 55.645,16 € πλέον ΦΠΑ ποσού 13.354,84 €) και  

Τμήμα 3: Μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping) για κατασκευή 

στοιχείων/μερών/εξαρτημάτων/υποσυστημάτων σε εργαστηριακά πειράματα και σύνθεσης/συναρμολόγησης πρότυπου φορητού 

συστήματος, προϋπολογισμού ποσού 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 1.935,48 € πλέον ΦΠΑ ποσού 

464,52 €), 

για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη Φορητού Συστήματος Οπτικής Φασματοσκοπίας για την Ανίχνευση 

Νοθείας Υγρών Καυσίμων" με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04156, με Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81881 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. 

Στ. Μουσταϊζή. 

 

 Μετά την αποστολή στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω του Συστήματος ‘Επικοινωνία’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του Πρακτικού 

Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω 

διαγωνισμού, ο οποίος διεξάγεται ηλεκτρονικά και κατόπιν της εκ μέρους της αποστολής μηνύματος ενημέρωσης για την ημέρα 

και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, η Επιτροπή, συνεδρίασε εκ 

νέου την 15η Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. προκειμένου να προχωρήσει στην αξιολόγησή τους. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη και το από 28/02/2019 πρακτικό της με το οποίο αξιολόγησε τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, διεπίστωσε ότι για τα Τμήματα 1 και 3 του διαγωνισμού είχε υποβληθεί προσφορά από 

την  επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» (αρ. πρωτ. ηλ. προσφοράς 128863), ενώ για το Τμήμα 2 από την 

εταιρεία «Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ» (αρ. πρωτ. ηλ. προσφοράς 126664).  

Από την γενόμενη ηλεκτρονική αποσφράγιση προέκυψε ότι η επιχείρηση ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ προσέφερε τα υπό 

προμήθεια είδη του Τμήματος 1 έναντι του ποσού των 17.338,00 € καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ ποσού 4.161,12 €, ήτοι έναντι του 

συνολικού ποσού των 21.499,12 € συμπ/νου ΦΠΑ και τα είδη του Τμήματος 3 έναντι του ποσού των 1.934,00 € καθαρή αξία, 

πλέον ΦΠΑ ποσού 464,16 €, ήτοι έναντι του συνολικού ποσού των 2.398,16 € συμπ/νου ΦΠΑ. Η εταιρεία Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ προσέφερε τα 

υπό προμήθεια είδη του Τμήματος 2 του διαγωνισμού έναντι του ποσού των 55.640,00 € καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ ποσού 

13.353,60 €, ήτοι έναντι του συνολικού ποσού των 68.993,60 € συμπ/νου ΦΠΑ.  

Λόγω ύπαρξης μοναδικής (αποδεκτής) προσφοράς για καθένα από τα επιμέρους Τμήματα του διαγωνισμού, η Επιτροπή 

προχώρησε σε έρευνα αγοράς, προκειμένου να εξετάσει εάν καθεμία από τις υποβληθείσες προσφορές, κρίνονται 

συμφέρουσες/ικανοποιητικές ή μη, βάσει τιμής, λαμβάνοντας υπόψη τιμές της αγοράς για είδη αντίστοιχα με τα υπό προμήθεια.  

Η Επιτροπή στην προσπάθειά της αυτή, διεπίστωσε ότι τα αιτούμενα είδη, για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, 

αποτελούν άκρως εξειδικευμένο επιστημονικό εξοπλισμό, ο οποίος επιμερίζεται σε υλικά που εφαρμόζονται στην πρωτογενή 

έρευνα, με σκοπό να δώσουν στον ερευνητή τα εργαλεία να αναπτύξει νέες τεχνολογίες και να διευρύνει τους ορίζοντες της 

χημικής ανόργανης και ενόργανης ανάλυσης με φορητά όργανα πεδίου, υψηλού επιστημονικού και τεχνολογικού επιπέδου, η 

διάθεση των οποίων δεν είναι ευρεία στην αγορά.  

Ειδικότερα, η κατασκευάστρια εταιρεία που προσέφερε τα είδη του Τμήματος 2, αποτελεί την μόνη διακινήτρια του εν 

λόγω εξοπλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο επί τη βάσει των αιτούμενων χαρακτηριστικών, ενώ τα αιτούμενα είδη των Τμημάτων 

1 και 3 του διαγωνισμού, αποτελούν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, τυχόν διακίνηση στην Ελλάδα του οποίου, δεν ήταν 

εφικτό να εντοπιστεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Ως εκ των άνω, η Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω αλλά και το ότι οι προσφερθείσες τιμές βρίσκονται εντός του 

πλαισίου τιμών που οι ίδιοι οι κατασκευαστικοί οίκοι έχουν θέσει στους οικονομικούς φορείς που διακινούν τα υπό εξέταση 

είδη (το αποτέλεσμα της εξέτασης των τιμών των κατασκευαστριών εταιρειών θα προσκομιστεί στην Αναθέτουσα Αρχή), 

αποφασίζει ομόφωνα και προτείνει τον ορισμό ως προσωρινά αναδόχων των Τμημάτων 1 και 3 του διαγωνισμού την επιχείρηση 

ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και του Τμήματος 2 την εταιρεία Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ, έναντι των ως άνω αναφερθέντων ποσών, λόγω του ότι τα 

προσφερθέντα ανά Τμήμα ποσά βρίσκονται εντός των επιμέρους προϋπολογισθέντων ποσών, τα οποία κρίνονται και 

συμφέροντα από οικονομικής απόψεως.  
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Η Επιτροπή ολοκληρώνει την συνεδρίασή της και κλείνει το παρόν πρακτικό, ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίτυπο του 

οποίου θα αποσταλεί μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου αυτό να εγκριθεί από κοινού με 

το από 28/02/2019 Πρακτικό Αξιολόγησης, από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ. 

 

 

 

Η Επιτροπή 

 

 

Ο   Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

 

 

Παναγιώτης Πετράκης Μιχαήλ Κονσολάκης 

  

 

 

 

Ο Γραμματέας 

 

 

Αναστάσιος Σηφαλάκης 

Σταύρος Μουσταΐζής 

 

 

 

Άρτεμις Καλιατάκη 
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