
 

 

 

 

ΠΟ Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο   Κ Ρ Η Τ Η Σ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

Τηλ.: 28210 37033-73 Fax: 28210 37081, 37082 

ANΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΧΑΝΙΑ, 06/11/2019 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 23429 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 541ης ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:           06 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ:                       Διενέργεια Συνεδρίασης μέσω Skype, λόγω κατεπείγοντος των θεμάτων και Κατάληψης του 

Ιδρύματος, σύμφωνα με την από 30/10/2019 Απόφαση του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών του 

Πολυτεχνείου Κρήτης 

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

Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ., Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρόεδρος, 

Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης, Αναπλ. Καθηγητής 

Παναγιώτης Παρτσινέβελος, τακτικά μέλη και ο Αναπλ. Καθηγητής Σπυρίδων 

Παπαευθυμίου, αναπληρωματικό μέλος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:                    Ο κ.κ. Αν. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, τακτικό μέλος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          Η κα Σταυρούλα Τσακανέλη, υπάλληλος ΙΔΟΧ του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της 

Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης. 

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

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη των 

εργασιών του Σώματος. 

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

ΘΕΜΑ 1ο : Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών – Μετάθεση ημερομηνίας 

διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22830/22-10-2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου 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, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
  

 Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για τη δημοσίευση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22830/22-10-2019 

συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου 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, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 Η δημοσίευση του ως άνω διαγωνισμού, η οποία είχε εγκριθεί κατά την 536η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (αρ. πρωτ. 21542/02-10-2019, ΑΔΑ: ΩΤΦΔ469Β6Ν-90Χ) 

πραγματοποιήθηκε την 23η/10/2019, με την ανάρτησή της στο Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 





 

19PROC005747571) και ακολούθως στα sites του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Πολυτεχνείου Κρήτης, προς ενημέρωση 

των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η διενέργεια του διαγωνισμού προσδιορίστηκε στα έγγραφα της 

σύμβασης για την Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

θα μπορούσαν να καταθέτουν τις σφραγισμένες προσφορές τους έως και την 06η/11/2019 και ώρα 15:00 μ.μ., 

σε περίπτωση αποστολής με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, ή, σε περίπτωση αυτοπρόσωπης κατάθεσης, έως την 

07η/11/2019 και ώρα 09:30 π.μ. (ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού), επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου 

να πρωτοκολληθούν. 

 Ο Πρόεδρος, στο σημείο αυτό, ενημερώνει τα μέλη για την από 30/10/2019 Απόφαση του Ενιαίου 

Συλλόγου Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την οποία αποφασίστηκε η κατάληψη του Ιδρύματος και 

συνεπώς η μη κανονική λειτουργία του κατά το διάστημα αυτό. 

 Ως εκ τούτου, καθίσταται αδύνατη η ακώλυτη υποβολή προσφορών από ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ανωτέρω, με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ  22830/2019 συνοπτικού διαγωνισμού 

και συνεπώς τίθεται εύλογα ζήτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, αλλά και μετάθεση της 

καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής του. 

 

 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, αποφασίζει 

ομόφωνα και μεταθέτει τόσο την ημερομηνία διενέργειας του με αρ. πρωτ. 22830/22-10-2019 συνοπτικού 

διαγωνισμού, όσο και την προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο αυτού, με σκοπό την ανάδειξη 

αναδόχου 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, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 

 Ως εκ τούτου, ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σε περίπτωση αποστολής με 

οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικής αποστολή, ή αποστολή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς) ορίζεται η 18η 

Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ., ενώ σε περίπτωση αυτοπρόσωπης κατάθεσης της προσφοράς από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, η 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., επί ποινή αποκλεισμού, 

προκειμένου να πρωτοκολληθεί. Ως νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού αποφασίζεται ομόφωνα η 

Τρίτη, 19/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

  

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 541ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 06 Νοεμβρίου 2019 

 

                                         Ο Πρόεδρος        Η Γραμματέας 

                    της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  

                                           Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

                                 Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης                                                                    Σταυρούλα Τσακανέλη 

                            Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

                                            Εκπαίδευσης
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