
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο   Κ Ρ Η Τ Η Σ 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

Τηλ.: 28210 37040 Fax: 28210 37081, 37082 

                  

 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  ΧΑΝΙΑ, 17/05/2019 

                                                                                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11658 

 

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 11ο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 

2506/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια οθονών Επαυξημένης 

Πραγματικότητας (Τμήματα 1 και 2), 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 Αικατερίνη Μανιά και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81957 

 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/29-01-

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

(βάσει τιμής), για την προμήθεια οθονών επαυξημένης πραγματικότητας σε δύο τμήματα, ως ακολούθως: Τμήμα 1: 

Οθόνη Επαυξημένης Πραγματικότητας (τμχ 1), προϋπολογισμού ποσού 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Οθόνη 

Επαυξημένης Πραγματικότητας τύπου Hololens (τμχ 1), προϋπολογισμού ποσού 7.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης 

Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών», με ακρωνύμιο «G4M» και κωδικό 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 Κ.Ε. 81957. 

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι κατά την 497η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

εγκρίθηκαν το αρχικό και τα συμπληρωματικά πρακτικά αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οπότε και ορίστηκαν ως προσωρινά 

ανάδοχοι του Τμήματος 1 η εταιρεία με την επωνυμία Systemlan Α.Ε. και του Τμήματος 2 η εταιρεία με την επωνυμία 

Spectratech Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αποσπάσματος Πρακτικών 7065/22-03-2019 ΑΔΑ: 9ΠΖ9469Β6Ν-ΧΤΦ).  

Ακολούθως και μετά την αποστολή εκ μέρους της προσωρινά αναδόχου του Τμήματος 1 του διαγωνισμού 

εταιρείας με την επωνυμία Systemlan Α.Ε., επιστολής με την οποία η τελευταία ενημέρωνε για την μη υποβολή των 

αιτηθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικαλούμενη αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της προσωρινά 

κατακυρωθείσας σε αυτήν προμήθειας, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, κατά την 501η Συνεδρίασή της, αποφάσισε 

την απόρριψη της προσφοράς της τελευταίας και την κήρυξη ως προσωρινά αναδόχου της εταιρείας η οποία υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με την επωνυμία ARTECH 

Ε.Ε., η οποία κλήθηκε ομοίως σε προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης (αρ. πρωτ. 8527/50-04-2019 ΑΔΑ: 

Ω7ΞΞ469Β6Ν-ΓΚΛ). 

ΑΔΑ: Ω194469Β6Ν-ΤΝΛ





Μετά την λήξη της προθεσμίας αποστολής των σχετικών φακέλων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού απέστειλε 

προς έγκριση το με αρ. πρωτ. 11465/15-05-2019 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

υποβλήθηκαν, σύμφωνα με το οποίο το σύνολο των εγγράφων που προσκομίστηκαν από τις δύο προσωρινά αναδόχους 

εταιρείες ήταν πλήρες και σύμφωνο με τις απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. 2506/29-01-2019 διακήρυξης. Ως εκ τούτου 

προτείνεται από την Επιτροπή η οριστική κατακύρωση του Τμήματος 1 του διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία 

ARTECH Ε.Ε. και του Τμήματος 2 στην εταιρεία με την επωνυμία SPECTRATECH Α.Ε. 

 

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

λαμβάνοντας υπόψη: 

-Την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/29-01-2019 διακήρυξη, 

- Το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 7065/22-03-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΖ9469Β6Ν-ΧΤΦ) Απόσπασμα Πρακτικών της 497ης Συνεδρίασης, 

με το οποίο εγκρίνονται τα πρακτικά αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών που υποβλήθηκαν, 

-Το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 8527/05-04-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΞΞ469Β6Ν-ΓΚΛ) Απόσπασμα Πρακτικών της 501ης Συνεδρίασης, 

με το οποίο απορρίπτεται η προσφορά της αρχικά ορισθείσας ως προσωρινά αναδόχου του Τμήματος 1 του διαγωνισμού 

εταιρείας Systemlan Α.Ε. και με το οποίο καλείται σε υποβολή δικαιολογητiκών κατακύρωσης η εταιρεία με την 

επωνυμία ARTECH Ε.Ε., η οποία προσέφερε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, 

-Το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 11465/15-05-2019 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, με το οποίο 

προτείνεται εκ μέρους ττης Επιτροπής του Διαγωνισμού η οριστική κατακύρωση των επιμέρους τμημάτων αυτού 

σύμφωνα με το απόσπασμα ορισμού προσωρινά αναδόχων, 

εγκρίνει ως έχει το με αρ. πρωτ. 11465/15-05-2019 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και 

αποφασίζει ομόφωνα την κατακύρωση του Τμήματος 1 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/29-01-2019 συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια οθονών επαυξημένης πραγματικότητας στην εταιρεία με την επωνυμία «ARTECH E.E.», 

έναντι του ποσού των 3.225,81 € πλέον ΦΠΑ (ποσού 774,19 €), ήτοι έναντι του συνολικού ποσού των 4.000,00 € 

συμπ/νου ΦΠΑ και του Τμήματος 2 του διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία «Spectratech Α.Ε.» έναντι του 

ποσού των 5.980,00 € πλέον ΦΠΑ (ποσού 1.435,20 €), ήτοι έναντι του συνολικού ποσού των 7.415,20 € 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. 

 

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 511ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 17 Μαΐου 2019 

  

 

 

  

Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  

Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

ΑΔΑ: Ω194469Β6Ν-ΤΝΛ





ΑΔΑ: Ω194469Β6Ν-ΤΝΛ





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.: 7065 

 

 

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 4ο: Έγκριση αρχικού και συμπληρωματικών πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με 

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

(βάσει τιμής), για την προμήθεια οθονών Επαυξημένης Πραγματικότητας (Τμήματα 1 και 2), 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 Αικατερίνη Μανιά και κωδικό 

έργου ΈΛΚΕ 81957 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/29-01-

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

(βάσει τιμής), για την προμήθεια οθονών επαυξημένης πραγματικότητας σε δύο τμήματα, ως ακολούθως: Τμήμα 1: 

Οθόνη Επαυξημένης Πραγματικότητας (τμχ 1), προϋπολογισμού ποσού 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: Οθόνη 

Επαυξημένης Πραγματικότητας τύπου Hololens (τμχ 1), προϋπολογισμού ποσού 7.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης 

Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών», με ακρωνύμιο «G4M» και κωδικό 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 Κ.Ε. 81957. 

 Η έγκριση της διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού είχε ληφθεί κατά την 487η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2360/25-01-2019 ΑΔΑ: ΩΡ7Ω469Β6Ν-41Ξ) κατά την οποία είχε 

εγκριθεί 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. Άγγελος Μπλέτσας, Καθηγητής, ως Πρόεδρος 

της Επιτροπής, κ. Γεώργιος Καρυστινός, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Μέλος και κ. Ιωάννης Μαραγουδάκης. 

υπάλληλος ΕΔΙΠ, ως Μέλος και Γραμματέας (αρ. πρωτ. πράξης συγκρότησης 4347/19-02-2019 ΑΔΑ: ΩΠΜΩ469Β6Ν-

ΚΚΘ).  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4580/21-02-2019 Πρακτικό υπό Α. 

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Β. Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών, με το οποίο η Επιτροπή 

περιέγραψε την διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών των οικονομικών φορέων οι οποίοι υπέβαλαν προσφορά στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού. Από την 
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διαδικασία αυτή προέκυψε ότι στον διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορά οι ακόλουθες εταιρείες: Για το Τμήμα 1 

κατατέθηκαν δύο προσφορές, από την εταιρεία Systemlan Α.Ε. (αρ. πρωτ. προσφοράς 4325/19-02-2019) και Artech Ε.Ε. 

(αρ. πρωτ. προσφοράς 4467/20-02-2019) και για το Τμήμα 2 ομοίως δύο προσφορές, από την εταιρεία Systemlan Α.Ε. 

(αρ. πρωτ. προσφοράς 4325/19-02-2019) και την εταιρεία Spectratech Α.Ε. (αρ. πρωτ. προσφοράς 4561/20-02-2019). 

Η Επιτροπή αποσφράγισε και ήλεγξε τα υποβληθέντα από το σύνολο των προσφερόντων του διαγωνισμού 

δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία βρήκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Ως εκ τούτου, προχώρησε σε 

αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά για το Τμήμα 1. Από την αξιολόγηση 

αυτών, προέκυψαν απορίες στην Επιτροπή ως προς την συνδεσιμότητα (Connectivity) και το λογισμικό (Software), αλλά 

και της συγκεκριμένης επωνυμίας του οργάνου που προσφέρεται από καθέναν από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς κι ως εκ τούτου ζήτησε διά του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών της Αναθέτουσας Αρχής την παροχή 

διευκρινίσεων ως προς το κομμάτι αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 102 ν. 4412/2016 περί «δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών» (αρ. πρωτ. αιτήματος για εταιρεία Systemlan 4661/21-02-2019 και 4662/21-02-2019 για εταιρεία Artech). 

Η Επιτροπή διέκοψε την συνεδρίασή της για το συγκεκριμένο τμήμα του διαγωνισμού και προχώρησε στην αποσφράγιση 

και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν για το Τμήμα 2. Από τον γενόμενο έλεγχο επί των τεχνικών 

προσφορών των εταιρειών Systemlan Α.Ε. και Spectratech Α.Ε. προέκυψε ότι αυτές ήταν πλήρεις και σε συμφωνία με 

τα απαιτούμενα εκ της διακηρύξεως τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια οργάνου. Συνεπώς η Επιτροπή 

ολοκλήρωσε την συνεδρίασή της με την αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών των εταιρειών για το τμήμα 

αυτό (α/α 2). 

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας Systemlan Α.Ε. για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού ανήλθε στο ποσό των 

6.025,00 € πλέον ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των 7.471,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, ενώ της εταιρείας Spectratech Α.Ε. στο 

ποσό των 5.980,00 € πλέον ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των 7.415,20 € συμπ/νου ΦΠΑ, ενώ το αρχικώς προϋπολογισθέν 

ποσό για το τμήμα ήταν 7.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (καθαρή αξία 6.048,39 € πλέον ΦΠΑ 24%). Ως εκ τούτου, προτείνεται 

ομόφωνα από την Επιτροπή η εταιρεία με την επωνυμία «Spectratech Α.Ε.» ως προσωρινά ανάδοχος του Τμήματος 2 

του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μίας οθόνη επαυξημένης 

πραγματικότητας τύπου Hololens, λόγω του ότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμής προσφοράς.  

Ακολούθησε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισμού την 13η/03/2019, προκειμένου η τελευταία να 

ολοκληρώσει τον έλεγχο επί των τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος 1, για το οποίο είχαν κληθεί σε παροχή 

διευκρινίσεων οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς. Με το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4712/22-02-2019 απαντητικό έγγραφό 

της η εταιρεία με την επωνυμία «Artech Ε.Ε.» παρέσχε τις αιτηθείσες διευκρινίσεις, ομοίως και η εταιρεία με την 

επωνυμία «Systemlan Α.Ε.» με το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4892/25-02-2019 έγγραφό της. Η Επιτροπή επείσθη περί της 

συμβατότητας των τεχνικών χαρακτηριστικων των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τα αντίστοιχα του αιτούμενου κι 

ως εκ τούτου ολοκλήρωσε το πρακτικό της (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 6414/13-03-2019) κάνοντας αποδεκτές τις τεχνικές 

προσφορές του Τμήματος 1 του διαγωνισμού στο σύνολό τους, ζητά δε από την Αναθέτουσα Αρχή τον ορισμό ημέρας 

και ώρας αποσφράγισης του οικονομικού σκέλους των προσφορών των ως άνω εταιρειών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 6483/14-03-2019 έγγραφό της ορίζει την 15η/03/2019 και ώρα 

10:00 π.μ. ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, οπότε και απέστειλε έγγραφη ενημέρωση τόσο 

προς τα μέλη της Επιτροπής, όσο και προς τους οικονομικούς φορείς. Η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου κατά την 

προγραμματισμένη ημέρα και ώρα και ολοκλήρωσε την διαδικασία της αξιολόγησης διαπιστώνοντας ότι για το υπό 

εξέταση τμήμα του διαγωνισμού, για το οποίο ο προϋπολογισμός ανερχόταν στο ποσό των 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 

(καθαρή αξία 3.225,81 € πλέον ΦΠΑ 24%), η εταιρεία Systemlan Α.Ε. προσφέρει το υπό προμήθεια είδος έναντι του 

ποσού των 3.121,20 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι έναντι του συνολικού ποσού των 3.870,29 € συμπ/νου ΦΠΑ, ενώ η εταιρεία 

Artech Ε.Ε. προσφέρει αυτό έναντι του ποσού των 3.225,81 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι έναντι του συνολικού ποσού των 4.000,00 

€ συμπ/νου ΦΠΑ. Συνεπώς, η Επιτροπή, με το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 6592/15-03-2019 πρακτικό της, εισηγείται ομόφωνα 

την κήρυξη της εταιρείας Systemlan Α.Ε. ως προσωρινά αναδόχου του Τμήματος 1 του διαγωνισμού για την προμήθεια 

μίας οθόνης επαυξημένης πραγματικότητας τύπου Magic Leap, λόγω του ότι προσέφερε χαμηλότερη τιμή προσφοράς.  

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, μετά από συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα ως 

έχουν τα με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4580/21-02-2019 Πρακτικό υπό Α. Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Β. 

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών, του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 6414/13-03-2019 Συμπληρωματικού Πρακτικού 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών τμήματος 1 του με αρ. πρωτ. 2506/2019 συνοπτικού διαγωνισμοπύ και του με αρ. 

πρωτ. ΈΛΚΕ 6592/15-03-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών τμήματος 1 του με αρ. πρωτ. 

2506/2019 συνοπτικού διαγωνισμού και αποφασίζει την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία «Systemlan Α.Ε.» 

ως προσωρινά αναδόχου του Τμήματος 1 και την εταιρεία με την επωνυμία «Spectratech Α.Ε.» ως προσωρινά 

αναδόχου του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2506/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια 

οθονών επαυξημένης πραγματικότητας, έναντι των ποσών των 3.870,29 € συμπ/νου ΦΠΑ και 7.415,20 € συμπ/νου 

ΦΠΑ αντίστοιχα, 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.  

 

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 
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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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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, 05/04/2019 

                                                                                                                                                         ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8527 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 501ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:              4 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 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 και ο κ Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος 

Καρυστινός, αναπληρωματικό  μέλος. 

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 2ο: Επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία Systemlan Α.Ε. (8116/2019) περί μη υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της υπό προμήθεια σύμβασης του Τμήματος 1 (οθόνη 

επαυξημένης πραγματικότητας) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/29-01-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, για τις 

ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής 

Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών», με ακρωνύμιο «G4M» και κωδικό 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 Κ.Ε. 

81957 – Κλήση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον οικονομικό φορέα ο οποίος υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την επωνυμία ARTECH Ε.Ε. 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι κατά την 497η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΈΛΚΕ 

του Πολυτεχνείου Κρήτης εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και 

Οικονομικών Προσφορών που υποβλήθηκαν για τα δύο Τμήματα (Τμήμα 1 και 2) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/29-01-

2019 συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια οθονών επαυξημένης πραγματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης των 

αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης 

Εργαλειομηχανών», με ακρωνύμιο «G4M» και κωδικό 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 Κ.Ε. 81957. 

Σύμφωνα με το ως άνω Απόσπασμα Πρακτικών (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 7065/22-03-2019 ΑΔΑ: 9ΠΖ9469Β6Ν-ΧΤΦ) 

ορίστηκαν ως προσωρινά ανάδοχοι του Τμήματος 1 του διαγωνισμού η εταιρεία με την επωνυμία Systemlan Α.Ε. και 

του Τμήματος 2 η εταιρεία με την επωνυμία Spectratech Α.Ε., για τον λόγο ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους ήταν 

πλήρη, οι τεχνικές τους προσφορές κάλυπταν τις απαιτήσεις των απαιτούμενων εκ της διακήρυξης τεχνικών 

χαρακτηριστικών, ενώ οι αντίστοιχες οικονομικές ήταν συμφερότερες από οικονομικής άποψης, σε σχέση με τις λοιπές 

προσφερθείσες.  

Το αρμόδιο Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της 

διαγωνιστικής διαδικασίας τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (αρ. πρωτ. εγγράφου 7270/26-03-2019) και μετά την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενστάσεων επί της ως άνω Απόφασης, κάλεσε (αρ. πρωτ. εγγράφου 8099/02-

04-2019) τους προσωρινά αναδόχους των δύο τμημάτων σε υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

απαιτούνται, προκειμένου να αποδειχθεί από αυτούς η μη ύπαρξη σε βάρος τους των αναφερομένων στα άρθρα 73 και 

74 του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργου, προμηθειών και υπηρεσιών, λόγων αποκλεισμού (άρθρο 80 ν. 

4412/2016).  
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Ήδη, με την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 8116/03-04-2019 επιστολή της, η εταιρεία με την επωνυμία Systemlan Α.Ε. 

δηλώνει διά του νομίμου εκπροσώπου της ότι δε θα προβεί σε αποστολή των αιτηθέντων δικαιολογητικών, λόγω του ότι 

δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει την προμήθεια του είδους του Τμήματος 1 του διαγωνισμού για το οποίο έχει οριστεί 

ως προσωρινά ανάδοχος, για λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά της, αλλά στον τρόπο διακίνησης του υπό 

προμήθεια είδους από την κατασκευάστρια εταιρεία.  

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υόψη της: 

-Το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ  7065/22-03-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΖ9469Β6Ν-ΧΤΦ) Απόσπασμα Πρακτικών της 497ης Συνεδρίασης 

της ιδίας, 

-Την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 8099/02-04-2019 κλήση προς τους προσωρινά αναδόχους των δύο τμημάτων του διαγωνισμού 

για υποβολή των αιτηθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρ. 80 ν. 4412/2016), 

- Το άρθρο 17 της με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 2560/09-01-2019 διακήρυξης, περί Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου – Υποβολή 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, καθώς και 

-Το άρθρο 103 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

αποφασίζει ομόφωνα και απορρίπτει την προσφορά της προσωρινά αναδόχου του Τμήματος 1 του με αρ. 

πρωτ. ΈΛΚΕ 2506/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οθόνης (1 τμχ) επαυξημένης 

πραγματικότητας, εταιρείας με την επωνυμία Systemlan A.Ε., λόγω δήλωσης μη υποβολής των αιτηθέντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορίζει ως προσωρινά ανάδοχο του συγκεκριμένου Τμήματος του διαγωνισμού την 

εταιρεία η οποία υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, 

με την επωνυμία Artech Ε.Ε., έναντι του ποσού των 3.225,81 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι έναντι του συνολικού ποσού των 

4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της τελευταίας και καλεί αυτήν όπως εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών υποβάλλει προς έλεγχο κι αξιολόγηση τα απαιτούμενα εκ της διακηρύξεως δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

 

 

     

 

 

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 501ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 05 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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