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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  ΧΑΝΙΑ, 07/06/2019 

                                                                                                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13459 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 516ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        06 Ιουνίου 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 Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης, Αναπλ. 

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

Καρυστινός, αναπληρωματικό μέλος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:                Οι κκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Αντιπρόεδρος,Καθηγητής Βασίλης Διγαλάκης 

και Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος, 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 10ο : Ανακοινώσεις – Αιτήσεις-  Προτάσεις 

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

Κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 21199/2018 συνοπτικού 

διαγωνισμού με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’» (ΕΛΓΟ 

«ΔΗΜΗΤΡΑ») 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» 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 – Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το Τμήμα 

2 του διαγωνισμού 

 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι 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» (Τμήμα 1 διαγωνισμού) 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» (Τμήμα 2 διαγωνισμού) 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, είχαν οριστεί ως ανάδοχοι των 

ως άνω παραδοτέων οι κάτωθι οικονομικοί φορείς: Για το παραδοτέο 4.5.5. η ατομική επιχείρηση με την 

επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ» και για το παραδοτέο 5.5.2. ο «Ελληνικός Γεωργικός 

Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’» (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ») (αρ. πρωτ. Απόφασης Ανάθεσης/Κατακύρωσης 

10186/25-04-2019 ΑΔΑ: 67ΑΟ469Β6Ν-Τ6Λ ΑΔΑΜ: 19AWRD004891316 της 506ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης). 
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Σε συνέχεια της κήρυξης των ως άνω οικονομικών φορέων ως αναδόχων των επιμέρους Τμημάτων 

του διαγωνισμού, απεστάλησαν, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, τα με αρ. πρωτ. 11185/10-05-2019 (για 

την επιχείρηση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ) και 11291/13-05-2019 (για τον Ελληνικό Γεωργικό 

Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’) ενημερωτικά μηνύματα, τα οποία προσκαλούσαν τους επιλεγέντες αναδόχους σε 

υπογραφή των υπό σύναψη συμβάσεων, παρέχοντάς τους την κατά νόμο ως μέγιστη δυνατή προβλεπόμενη 

προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, ενώ παράλληλα κοινοποιήθηκαν σε αμφότερους τους αναδόχους οι 

σχετικές επιστολές κατακύρωσης (αρ. πρωτ. 10816/2019 για την επιχείρηση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

και 10817/2019 για τον Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ). 

Ήδη, η ανάδοχος του παραδοτέου 4.5.5. (Τμήμα 1 διαγωνισμού) επιχείρηση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ανταποκρινόμενη στην ως άνω κλήση, προχώρησε σε υπογραφή της σχετικής σύμβασης και 

προσεκόμισε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον νόμο (άρ. 105 παρ. 4 και 72 παρ. 1 στοιχ. β ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών) και την διακήρυξη (αρ. πρωτ. 21199/2018 άρ. 23 αυτής). 

Αντίθετα, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, ανάδοχος του παραδοτέου 5.5.2. 

(Τμήμα 2 διαγωνισμού), παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών 

και Μισθώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες αφορούσαν σε υπενθύμιση της εκκρεμότητας υπογραφής 

της υπό σύναψη σύμβασης εντός συγκεκριμένου, εξαρχής προδιαγραφέντος χρονικού πλαισίου, δεν απέστειλε 

κάποια εμπρόθεσμη απάντηση ή ενημέρωση. Το χρονικό πλαίσιο των είκοσι (20) ημερών που παρασχέθηκε 

στον Οργανισμό για υπογραφή της υπό εξέταση σύμβασης, εκτεινόταν από την 13η/05/2019 έως και την 

03η/06/2019. 

Σε απάντηση της τελευταίας, από 03/06/2019 (καταληκτική ημερομηνία απάντησης εκ μέρους του 

Οργανισμού) υπενθύμισης του αρμοδίου Τμήματος της Αναθέτουσας Αρχής για την άπρακτη παρέλευση του 

κρίσιμου χρονικού διαστήματος, ελήφθη η με αρ. πρωτ. 13036/03-06-2019 απάντηση του Οργανισμού, η 

οποία περιελάμβανε ηλεκτρονική επισύναψη ηλεκτρονικής αίτησής του απευθυνόμενη προς το Ταμείο 

Πρακαταθηκών και Δανείων για μεταφορά πίστωσης/εμβάσματος υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Αυθημερόν, 

το αρμόδιο Τμήμα ενημέρωσε για την αδυναμία υποκατάστασης της εγγυητικής επιστολής με την 

αποσταλείσα αίτηση πίστωσης εμβάσματος και κάλεσε τον Οργανισμό σε έκδοση της απαιτούμενης 

εγγυητικής επιστολής έως την καταληκτική ημερομηνία της 03ης/06/2019 (αρ. πρωτ. απάντησης 13037/03-06-

2019).  

Την 04η Ιουνίου 2019, με το με αρ. πρωτ. 13178/04-06-2019 ηλεκτρονικό μήνυμά του, ο Οργανισμός 

επεσύναψε την από 04/06/2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης, 

ημερομηνία η οποία εκτείνεται πέραν του νομίμου χρονικού διαστήματος για υπογραφή αυτής, σύμφωνα με 

τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω.  

Ακολούθως, το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών ενημέρωσε (αρ. πρωτ. μηνύματος 13186/05-06-2019) 

την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την εξέλιξη που αφορούσε στην μη προσέλευση για  

υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.5.2. (Τμήμα 2) του διαγωνισμού από τον 

ανάδοχο Οργανισμό και την καλούσε σε διατύπωση γνώμης για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας ως προς αυτό.  

Ο Πρόεδρος θέτει στο σημείο αυτό υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. 13288/2019 Πρακτικό – 

Εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με το οποίο η τελευταία εισηγείται ομόφωνα την ματαίωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας για το υπό εξέταση τμήμα, ελλείψει άλλης υποβληθείσας προσφοράς. 

 

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

υπόψη της: 

-Το ιστορικό του διαγωνισμού και την έλλειψη δεύτερης προσφοράς για την υλοποίηση του παραδοτέου 5.5.2. 

του με αρ. πρωτ. 21199/2018 συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 3463/07-02-2019 Απόφασης έγκρισης 

πρακτικών αξιολόγησης του διαγωνισμού ΑΔΑ: 6Χ6Γ469Β6Ν-22Β και αρ. πρωτ. 10186/25-04-2019 

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης ΑΔΑ: 67ΑΟ469Β6Ν-

Τ6Λ), 

- Την με αρ. πρωτ. 10817/2019 επιστολή κατακύρωσης της υλοποίησης του παραδοτέου 5.5.2. του 

διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό επί αποδείξει, 

- Το με αρ. πρωτ. 11291/13-05-2019 μήνυμα ενημέρωσης του ως άνω αναδόχου με το οποίο ο τελευταίος 

καλείται νομοτύπως σε υπογραφή της υπό σύναψη σύμβασης, 

-Την με αρ. πρωτ. 13037/03-06-2019 ενημέρωση του Οργανισμού εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για την 

άπρακτη παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας για υπογραφή της μεταξύ τους σύμβασης (στο πρωτόκολλο 

αυτό έχει ενσωματωθεί το σύνολο της επί αποδείξει αλληλογραφίας που απέστειλε η Αναθέτουσα Αρχή διά 

του Τμήματος Προμηθειών της στον ανάδοχο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Οργανισμό), 

ΑΔΑ: ΩΒΙΒ469Β6Ν-598





 

-Την έλλειψη οιασδήποτε απάντησης εκ μέρους του αναδόχου Οργανισμού έως την 03η/06/2019, 

καταληκτική ημερομηνία της χορηγηθείσας προθεσμίας για υπογραφή της υπό σύναψη σύμβασης, αναφορικά 

τόσο με την επιθυμητή ημερομηνία υπογραφής αυτής, όσο και με την έκδοση της απαιτούμενης εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης,  

-Το ότι η αποστολή της αίτησης πίστωσης/εμβάσματος προς Τραπεζικό Ίδρυμα (συμπεριλαμβανομένου του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) δεν υποκαθιστά την προσκόμιση σε έντυπη μορφή της εγγυητικής 

επιστολής, όπου αυτή απαιτείται, 

- Το ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης (άρ. 72 

παρ. 1 στοιχ. β) ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), 

-Το ότι η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, εάν δε ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος (άρ. 105 παρ. 5 εδ. α και β ν. 4412/2016) 

-Το ότι σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης δεν προβλεπόταν η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής στον διαγωνισμό υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, 

-Την με αρ. πρωτ. 13288/05-06-2019 Εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού για ματαίωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας ως προς το Τμήμα 2 του διαγωνισμού, ελλείψει άλλης υποβληθείσας προσφοράς 

για αυτό, 

-Το άρθρο 106 παρ. 1 στοιχ. α του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, 

αποφασίζει ομόφωνα την κήρυξη του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’» (ΕΛΓΟ 

«ΔΗΜΗΤΡΑ») ως εκπτώτου, λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας που του χορηγήθηκε δυνάμει 

ειδικής πρόσκλησης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για υπογραφή της σύμβασης για τη υλοποίση 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» (Τμήμα 2 

διαγωνισμού) 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, 

προθεσμία η οποια εξήντλυε την κατά νόμον προβλεπόμενη για την υπογραφή συμβάσεως προθεσμία και 

περαιτέρω την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 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» (Τμήμα 2 διαγωνισμού) 

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, σύμφωνα 

με την παρασχεθείσα γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, λόγω απόρριψης της μόνης 

κατατεθείσας για το Τμήμα αυτό του διαγωνισμού προσφοράς.  

Λόγω του ότι εκ των εγγράφων της σύμβασης δεν απαιτείτο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό η 

προσκόμιση εκ μέρους των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σε αυτόν, δεν καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ποσό εγγυητικής 

συμμετοχής του εκπτώτου Οργανισμού. 

 

 
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 516ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 07 Ιουνίου 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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