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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, 731 00 Χανιά 

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

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΧΑΝΙΑ, 22/03/2019 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7071 

 

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 10ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. 

πρωτ. ΕΛΚΕ 22013/05-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 68062), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

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

μικροβιακών αναλύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προστασία και ανάδειξη 

της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδα και Κύπρου σε μουσειακές συλλογές - ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ» του 

προγράμματος Συνεργασίας Interreg V – A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά 

υπεύθυνο τον Καθηγητή Λαζαρίδη Μιχάλη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81717 

 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε ο με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 22013/05-12-2018  

ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων χημικών 

και μικροβιακών αναλύσεων ως ακολούθως: Τμήμα Α: Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, 

προϋπολογισμού ποσού 6.451,61 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 8.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και Τμήμα Β:  

Αναλώσιμα Μικροβιακών Αναλύσεων, προϋπολογισμού ποσού 8.064,52 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 

10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ 

ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ 

Λαζαρίδη και Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81717. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος τον 68062, ενώ η 
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απόφαση για την δημοσίευσή του είχε ληφθεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης κατά την 

υπ’ αριθμόν 473η /02-11-2018 Συνεδρίασή της (ΑΔΑ: ΨΥΟ7469Β6Ν-8Χ2). 

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 07/03/2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 

6143/08-03-2019) Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, το οποίο συνέταξε η 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κ. Αριστείδη Κουτρούλη, υπάλληλο ΕΔΙΠ, ως 

Πρόεδρο, την κα Δανάη Βενιέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ως Μέλος, την κα Διονυσία Κολοκοτσά 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ως Μέλος, την κα Αφροδίτη Παπαδοπούλου, υπάλληλο ΕΔΙΠ ως Μέλος 

και τον κ. Θεόδωρο Γλυτσό, υπάλληλο ΕΔΙΠ, ως Μέλος και Γραμματέα (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22631/11-

12-2018 πράξης ορισμού της, ΑΔΑ: 67ΕΥ469Β6Ν-ΒΨΙ), κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που 

υπέβαλαν οι εταιρείες οι οποίες είχαν οριστεί ως προσωρινά ανάδοχοι των τμημάτων του 

διαγωνισμού.  

Ειδικότερα, με την με αρ. πρωτ. 4023/14-02-2019 ΑΔΑ: ΩΥΞΥ469Β6Ν-Ρ0Ι Απόφαση της 

490ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΈΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, ορίστηκε 

ως προσωρινά ανάδοχος του Τμήματος Α του διαγωνισμού η ατομική επιχείρηση ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δ.τ. CretaChem) για την προμήθεια αναλωσίμων χημικών αναλύσεων, έναντι του 

ποσού των 7.963,96 € συμπ/νου ΦΠΑ, ενώ ως προσωρινά ανάδοχος του Τμήματος Β ορίστηκε η 

εταιρεία με την επωνυμία Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (δ.τ. LAB SUPPLIES) για την προμήθεια 

αναλωσίμων μικροβιακών αναλύσεων, έναντι του ποσού των 9.927,81 € συμπ/νου ΦΠΑ. Ως εκ 

τούτου, οι δύο προσωρινά ανάδοχες εταιρείες κλήθηκαν διά του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε 

προσκόμιση των περιγραφομένων στην  παρ. 2.2.9.2. της διακήρυξης δικαιολογητικών, εντός της 

παρασχεθείσας προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών (4083/14-02-2019). 

Ακολούθησε ενημέρωση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 

5983/06-03-2019) τόσο προς την Επιτροπή του Διαγωνισμού όσο και προς τους οικονομικούς φορείς. 

Την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, ήτοι την Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00 

π.μ., η Επιτροπή συνδέθηκε στο Σύστημα με τα διαπιστευτήρια του Προέδρου και Μέλους της, 

προκειμένου να ενεργήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση. 

Σύμφωνα με το προσκομισθέν πρακτικό, η Επιτροπή, αξιολόγησε τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, βάσει των παραγράφων 2.2.9.2.Β.1. έως και Β.9. «Αποδεικτικά μέσα», 

συνδυαστικά με τις παρ. 2.2.3.1. έως και 2.2.3.9. της διακήρυξης. Από τον γενόμενο έλεγχο προέκυψε 

ότι αυτά είχαν υποβληθεί πλήρως στο σύνολό τους και από τις δύο προσωρινά αναδόχους 

επιχειρήσεις, ως εκ τούτου η  Επιτροπή προτείνει ομόφωνα την κήρυξή τους ως οριστικά αναδόχων 

των αντίστοιχων τμημάτων του διαγωνισμού για καθένα από τα οποία ορίστηκαν ως προσωρινά 

ανάδοχοι, για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών, στο πλαίσιο του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 22013/2018 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΈΛΚΕ, μετά από συζήτηση, 

αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει ως έχει το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 6143/08-03-2019 Πρακτικό 

Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 22013/05-12-2018 

διαγωνισμού και αφού έλαβε υπόψη της την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 4023/14-02-2019 ΑΔΑ: 

ΩΥΞΥ469Β6Ν-Ρ0Ι Απόφαση της 490ης Συνεδρίασής της, αποφασίζει την κατακύρωση της 

προμήθειας χημικών αναλωσίμων (Τμήμα Α διαγωνισμού) στην ατομική επιχείρηση ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δ.τ. CretaChem), έναντι του ποσού των 7.963,96 € συμπ/νου ΦΠΑ (6.422,55 € πλέον 

ΦΠΑ ποσού 1.541,41 €) και της προμήθειας μικροβιακών αναλύσεων (Τμήμα Β διαγωνισμού) στην 

εταιρεία με την επωνυμία Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (δ.τ. LAB SUPPLIES), έναντι του ποσού των 

9.927,81 € συμπ/νου ΦΠΑ (8.006,30 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.921,51 €), για τις ανάγκες υλοποίησης 

του έργου με τίτλο  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ», του προγράμματος 
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Συνεργασίας Interreg V – A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με επιστημονικά υπεύθυνο τον 

Καθηγητή Λαζαρίδη Μιχάλη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81717. 

 

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, ηλεκτρονικά, μέσω 

του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στρεφόμενη κατά της πράξης 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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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 22013/05-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

κάτω των ορίων (αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 68062  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων χημικών και μικροβιακών αναλύσεων ως ακολούθως: Τμήμα Α: 

Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, 6.451,61 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 8.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και Τμήμα Β:  Αναλώσιμα 

Μικροβιακών Αναλύσεων, προϋπολογισμού 8.064,52 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες 

υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 

ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη 

και Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81717. 

 

 Μετά την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 5828/06-03-2019 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. 

22013/2018 διαγωνισμού, η Επιτροπή συνεδρίασε την Πέμπτη 07/03/2019 και ώρα 09:00 π.μ., σύμφωνα με την ειδική 

πρόσκληση, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία της αξιολόγησης.  

 

Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας συνδέθηκαν με τα διαπιστευτήριά τους στο Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οπότε και διαπιστώθηκε ότι οι 

προσωρινά ανάδοχοι με την επωνυμία «ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» και διακριτικό τίτλο “Creta Chem” (για το Τμήμα Α) και 

«Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο “LAB SUPPLIES” (για το Τμήμα Β) είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα τα 

αιτηθέντα δικαιολογητικά, ενώ παράλληλα είχαν αποστείλει και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα σε έντυπη μορφή (αρ. πρωτ. 

φακέλου “Creta Chem” 5980/06-03-2019 και “Lab Supplies” 4773/22-02-2019). 

 

Από τον γενόμενο έλεγχο, προέκυψε ότι η ατομική επιχείρηση “Creta Chem” είχε υποβάλλει το σύνολο των αιτηθέντων 

δικαιολογητικών, ομοίως δε και η εταιρεία “LAB SUPPLIES. 

  

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

- την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22013/05-12-2018  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 4023/14-02-2019 Απόσπασμα Πρακτικών της 490ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης ΕΛΚΕ (ΑΔΑ: ΩΥΞΥ469Β6Ν-Ρ0Ι) το οποίο ενέκρινε το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 1405/16-01-2019 Πρακτικό 

Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, καθώς και το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3642/08-20-

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

 

αποφασίζει ομόφωνα και προτείνει την κήρυξη της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» και 

τον διακριτικό τίτλο “Creta Chem” ως αναδόχου της προμήθειας των ειδών του Τμήματος Α του διαγωνισμού, έναντι του ποσού 

των 6.422,55 € καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ και συνολικά έναντι του ποσού των 7.963,96 € συμπ/νου ΦΠΑ και την εταιρείας με 

την επωνυμία «Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο “LAB SUPPLIES” ως αναδόχου της προμήθειας των 

ειδών του Τμήματος Β του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των 8.006,30 € πλέον ΦΠΑ και συνολικά έναντι του ποσού των 

9.927,81 € συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ», με Κ.Ε. 

81717 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη. 

 

 

Η Επιτροπή 
 
 

Ο   Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

 

 

Αριστείδης Κουτρούλης Δανάη Βενιέρη 

  

 
 

Ο Γραμματέας Διονυσία Κολοκοτσά 

 
 

 

Θεόδωρος Γλυτσός Αφροδίτη Παπαδοπούλου 

  

Theodoros 
Glytsos

Digitally signed by Theodoros 
Glytsos 
Reason: Ακριβές αντίγραφο 
Date: 2019.03.08 09:18:52 +02'00'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

*     *     * 
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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 

Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά 

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

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  ΧΑΝΙΑ, 14/02/2019 

                                                                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4023 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 490ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:        14 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:15πμ.  

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 Ευάγγελος Γιδαράκος, Αναπλ. Καθηγητής 

Ιωάννης Παπαμιχαήλ τακτικά μέλη και ο Αναπλ. Καθηγητής Καρυστινός 

Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ:               Οι κ.κ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος – 

Αλκέτας Ουγγρίνης και Καθηγητής Διγαλάκης Βασίλης, τακτικά μέλη 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται χωρίς δικαίωμα ψήφου 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 2o: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 22013/05-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 68062 και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων 
χημικών και μικροβιακών αναλύσεων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-
2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81717 
 
 Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε ο με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22013/05-12-2018  ανοικτός 
ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων χημικών και μικροβιακών 
αναλύσεων ως ακολούθως: Τμήμα Α: Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, προϋπολογισμού ποσού 6.451,61 € 
πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 8.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και Τμήμα Β:  Αναλώσιμα Μικροβιακών Αναλύσεων, 
προϋπολογισμού ποσού 8.064,52 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον 
Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη και Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81717. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος τον 68062, ενώ η απόφαση για την 
δημοσίευσή του είχε ληφθεί από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης κατά την υπ’ αριθμόν 473η /02-11-
2018 Συνεδρίασή της (ΑΔΑ: ΨΥΟ7469Β6Ν-8Χ2).   

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 08.01.2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 
1405/16.01.2019) Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22631/11-12-2018 πράξης ορισμού της (ΑΔΑ: 
67ΕΥ469Β6Ν-ΒΨΙ), αποτελούμενης από τους κ. Αριστείδη Κουτρούλ, υπάλληλο ΕΔΙΠ, ως Πρόεδρο, την κα 
Δανάη Βενιέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ως Μέλος, την κα Διονυσία Κολοκοτσά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
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ως Μέλος, την κα Αφροδίτη Παπαδοπούλου, υπάλληλο ΕΔΙΠ ως Μέλος και τον κ. Θεόδωρο Γλυτσό, 
υπάλληλο ΕΔΙΠ, ως Μέλος και γραμματέα. 

 

Σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή συνεδρίασε στις 08.01.2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

(προγραμματισμένη ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού) και αφού συνδέθηκε στο Σύστημα 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τα διαπιστευτήρια του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, διεπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί 

δυο (2) προσφορές, μία για κάθε Τμήμα του διαγωνισμού ως ακολούθως: Για το Τμήμα Α (προμήθεια 

αναλωσίμων χημικών αναλύσεων) κατατέθηκε μία προσφορά από την ατομική επιχείρηση «ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ» (δ.τ. Cretachem) (αρ. πρωτ. ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 122624) και για το Τμήμα 

Β (προμήθεια αναλωσίμων μικροβιακών αναλύσεων) κατατέθηκε ομοίως μίας προσφορά από την εταιρεία με 

την επωνυμία «Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (αρ. πρωτ. ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 121195).  

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα υποβληθέντα (ηλεκτρονικώς και εντύπως) 

δικαιολογητικά συμμετοχής, προέκυψε ότι αυτά στο σύνολό τους  ήταν πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22013/2018 διακήρυξης.  

Ακολούθησε ο έλεγχος των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών ανά Τμήμα του διαγωνισμού, από 

τον οποίο η Επιτροπή διεπίστωσε ομοίως ότι και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις είχαν προσφέρει είδη 

με τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα στην ως άνω διακήρυξη απαιτούμενα.  

Ως εκ των άνω, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχό της και συνέταξε πρακτικό, το οποίο και 

απέστειλκε ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ‘Επικοινωνία’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Αναθέτουσα Αρχή 

προκειμένου η τελευταία να ορίσει ημέρα και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

Ως ημέρα αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς ορίστηκε η 17η/01/2019 και ώρα 09:00 π.μ. 

και υπήρξε σχετική ενημέρωση μέσω του Συστήματος επικοινωνίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τόσο προς την 

Επιτροπή Αξιολόγησης όσο και προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. 

 
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 17/01/2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3642/08-02-2019) 

Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, το οποίο συνέταξε η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 
προέβη στην προγραμματισμένη ηλεκτρονική αποσφράγιση συνδεόμενη με τους Κωδικούς μελών της στο 
Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ακολούθως, η Επιτροπή έθεσε υπόψη της το ποσό του προϋπολογισμού του διαγωνισμού για κάθε 
τμήμα αυτού ώστε να διαπιστώσει αν οι προσφερθείσες από κάθε οικονομικό φορέα τιμές βρίσκονταν εντός 
των προοϋπολογισθέντων ποσών. Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του Τμήματος Α ανερχόταν στο 
ποσό των 6.451,61 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 8.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, ενώ ο προϋπολογισμός 
του Τμήματος Β ανερχόταν στο ποσό των 8.064,52 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 10.000,00 € συμπ/νου 
ΦΠΑ.  

Οι τιμές στις οποίες προσέφεραν οι οικονομικοί φορείς τα υπό προμήθεια είδη είχαν ως ακολούθως: 
Για το Τμήμα Α η ατομική επιχείρση ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 
καθαρής αξίας 6.422,55 € πλέον ΦΠΑ και συνολικά ποσού 7.963,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για 
το Τμήμα Β η εταιρεία με την επωνυμία Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 
καθαρής αξίας 8.006,30 € πλέον ΦΠΑ και συνολικά ποσού 9.927,81 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Προκειμένου η Επιτροπή να διαπιστώσει αν οι μοναδικές ανά Τμήμα του διαγωνισμού από τις ως 
άνω επιχειρήσεις προσφερθείσες τιμές κρίνονται πράγματι συμφέρουσες/ικανοποιητικές, προχώρησε σε 
έρευνα αγοράς, από την οποία προέκυψε το συμφέρον των προσφορών, ως εκτίθεται στην αναλυτική 
έκθεση του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης (το οποίο και 
επισυνάπτεται). Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το πρακτικό αξιολόγησης και το απέστειλε μέσω του Συστήματος 
‘Επικοινωνία’ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου αυτό να εγκριθεί από κοινού με το 
Πρακτικό Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΈΛΚΕ. 

 

 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ 

όψιν της το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1405/16-01-2019 Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3642/08-02-2019 

Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής του Διαγωνισμού, αποφασίζει ομόφωνα και 

εγκρίνει ως έχουν αυτά και κηρύσσει προσωρινά αναδόχους του με αρ. πρωτ. 22013/2018 ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού τους κάτωθι: Για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος Α του διαγωνισμού ορίζει προσωρινά 

ανάδοχο την ατομική επιχείρηση ΚΟΥΒΙΔΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δ.τ. Cretachem) έναντι του ποσού των 7.963,96 

€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ενώ για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος Β ορίζει προσωρινά ανάδοχο 
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την εταιρεία με την επωνυμία «Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι του ποσού των 9.927,81 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ», 

με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μ. Λαζαρίδη και Κ.Ε. 81717.   

 

 

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 490ης Συνεδρίασης 
Χανιά, 14 Φεβρουαρίου 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 22013/05-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 68062  

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

αναλωσίμων χημικών και μικροβιακών αναλύσεων ως ακολούθως: Τμήμα Α: Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, 6.451,61 € 

πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 8.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και Τμήμα Β:  Αναλώσιμα Μικροβιακών Αναλύσεων, προϋπολογισμού 

8.064,52 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ- 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη και Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81717.  

 Στα Χανιά, την Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ, οι υπογραφόμενοι: 

α. Αριστείδης Κουτρούλης, Ε.Δ.Ι.Π Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

β. Δανάη Βενιέρη, Επ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος ως Μέλος 

γ. Διονυσία Κολοκοτσά, Αν. Καθηγήτρια Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος ως Μέλος 

δ. Αφροδίτη Παπαδοπούλου, Ε.Δ.Ι.Π. Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος ως Μέλος 

ε. Θεόδωρος Γλυτσός, Ε.Δ.Ι.Π. Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος ως Μέλος και Γραμματέας 

 

συναποτελούντες την Επιτροπή Διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού (δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22631/11-12-2018 

Πράξης ΑΔΑ: 67ΕΥ469Β6Ν-ΒΨΙ), συνήλθαμε στα Χανιά, προκειμένου να προβούμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής κι ακολούθως των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων οι οποίοι 

κατέθεσαν προσφορά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο πλαίσιο της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22013/05-12-2018 διακήρυξη και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό (ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), παρατηρεί τα 

εξής: 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) την 07η/12/2018, ημέρα Παρασκευή κι έλαβε Κωδικό Καταχώρησης 

18PROC004142130.  

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε την 07η/12/2018 και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε επίσης στον εθνικό ημερήσιο τοπικό και εβδομαδιαίο Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ως εξής: 

 Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ», την  Τρίτη, 11/12/2018 

 Στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», την Τετάρτη, 12/12/2018 

Η προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την 05η/12/2018, ενώ τόσο το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, 

όσο και η προκήρυξη, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης 

(www.elke.tuc.gr)  Νέα–Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις-Διακηρύξεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης 

(www.tuc.gr)  Νέα Ανακοινώσεις & Συζητήσεις Προκηρύξεις/Διακηρύξεις την 07η/12/2018. 

 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού, αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης) του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, διενήργησε την προγραμματισμένη ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν, οπότε και διεπίστωσε τα ακόλουθα:  

   

Ο διαγωνισμός αποτελείτο από δύο επιμέρους Τμήματα. Για το Τμήμα Α κατατέθηκε μία προσφορά από την ατομική 

επιχείρηση ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ και τον διακριτικό τίτλο Cretachem (αρ. ηλ. πρωτ. Συστήματος 122624) και για το 

Τμήμα Β κατατέθηκε ομοίως μία προσφορά από την εταιρεία με την επωνυμία Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και τον διακριτικό 

τίτλο LAB SUPPLIES (αρ. ηλ. πρωτ. Συστήματος 121195). 

Και οι δύο συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία οικονομικοί φορείς υπέβαλαν εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική τους 

προσφορά και απέστειλαν στην προβλεπόμενη κατ’ ανώτατο όριο προθεσμία τα εντύπως απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, ήτοι εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό (για την επιχείρηση ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ αρ. 

πρωτ. ΕΛΚΕ 24/02-01-2019 και για την εταιρεία Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 375/04-01-2019).  

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.elke.tuc.gr/
http://www.tuc.gr/
ΑΔΑ: 6ΕΩΖ469Β6Ν-2Ο1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

*     *     * 

Από τον γενόμενο έλεγχο, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι αμφότεροι οι προσφέροντες είχαν υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά 

συμμετοχής και οι τεχνικές τους προσφορές ήταν σε απόλυτη συμφωνία με τις αιτούμενες εκ της διακηρύξεως προδιαγραφές 

ανά Τμήμα του διαγωνισμού.  

 

Κατόπιν αυτών, 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.  

 

 

Η Επιτροπή 

 

 

Η   Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

 

 

Αριστείδης Κουτρούλης Δανάη Βενιέρη 

  

 

 

 

Ο Γραμματέας 

Διονυσία Κολοκοτσά 

 

 

 

Αφροδίτη Παπαδοπούλου 

 

  

Θεόδωρος Γλυτσός  

  

  

  

  

 

 Theodoro
s Glytsos

Digitally signed by 
Theodoros Glytsos 
Reason: Ακριβές αντίγραφο 
Date: 2019.01.16 09:13:35 
+02'00'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 

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

22013/05-12-2018 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (αρ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 68062  και κριτήριο 

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

και μικροβιακών αναλύσεων ως ακολούθως: Τμήμα Α: Αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, 6.451,61 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 

8.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και Τμήμα Β:  Αναλώσιμα Μικροβιακών Αναλύσεων, προϋπολογισμού 8.064,52 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 

ποσού 10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ- ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ», με 

επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη και Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81717. 

 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 17η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. προκειμένου να προχωρήσει στην αξιολόγησή τους. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη και το από 08/01/2019 πρακτικό της με το οποίο αξιολόγησε τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, διεπίστωσε ότι για το Τμήμα Α του με αρ. πρωτ. 22013/2018 διαγωνισμού κατατέθηκε 

μία προσφορά από την ατομική επιχείρηση ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ και τον διακριτικό τίτλο Cretachem (αρ. ηλ. πρωτ. 

Συστήματος 122624) και για το Τμήμα Β κατατέθηκε ομοίως μία προσφορά από την εταιρεία με την επωνυμία Π. ΓΑΛΑΝΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και τον διακριτικό τίτλο LAB SUPPLIES (αρ. ηλ. πρωτ. Συστήματος 121195). 

Η ατομική επιχείρηση ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ προσέφερε τα είδη του Τμήματος Α στο ποσό των 6.422,55 € πλέον 

ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των 7.963,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός του Τμήματος αυτού του 

διαγωνισμού ανερχόταν στις 6.451,61 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 8.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, ως εκ τούτου η τιμή προσφοράς 

κρίνεται αποδεκτή, ως χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα. 

Η εταιρεία με την επωνυμία Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. προσέφερε τα είδη του Τμήματος Β στο ποσό των 8.006,30 € 

πλέον ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των 9.927,81 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός του Τμήματος αυτού του 

διαγωνισμού ανερχόταν στις 8.064,52 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, ως εκ τούτου η τιμή προσφοράς 

κρίνεται αποδεκτή, ως χαμηλότερη από την προϋπολογισθείσα. 

Λόγω ύπαρξης μοναδικής 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.  

Πράγματι, από την γενόμενη έρευνα προέκυψε ότι η προσφερόμενη για το Τμήμα Α του διαγωνισμού τιμή από την ατομική 

επιχείρηση ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ είναι πράγματι συμφέρουσα, καθόσον μετά από αίτημα της Επιτροπής ζητήθηκαν 

προσφορές από λοιπές ενδεικτικές εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν αντίστοιχα είδη στην αγορά. Ειδικότερα, το σύνολο των ειδών 

του Τμήματος Α προσφέρθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιτροπής στην τιμή των 8.332,43 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(εταιρεία ΘΩΜΠΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΟΕ) και στην τιμή των 8.952,91 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εταιρεία CONTROLA 

Α.Ε.Β.Ε. Επιστημονικά Όργανα). 

Ομοίως, για το Τμήμα Β, η προσφερόμενη από την εταιρεία Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. τιμή για τα είδη του Τμήματος 

κρίνεται συμφερότερη από οικονομικής απόψεως, καθόσον μετά από λήψη προσφοράς για αντίστοιχα είδη από άλλη επιχείρηση 

(ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ – Αντ/πείες Ιατρικών και Επιστημονικών Οργάνων), προέκυψε ότι η τελευταία προσέφερε αυτά 

στο ποσό των 11.329,51 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσό κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο προσφερόμενο από την 

συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία.  

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και προτείνει την κήρυξη της επιχείρησης ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (διακριτικός τίτλος CRETACHEM) ως προσωρινά αναδόχου του Τμήματος Α (για την προμήθεια αναλωσίμων 

χημικών αναλύσεων) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 22013/2018 ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, έναντι του ποσού των 

6.422,55 € πλέον ΦΠΑ και συνολικά έναντι του ποσού των 7.963,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και της εταιρείας με την 

επωνυμία Π. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (διακριτικός τίτλος LAB SUPPLIES) ως προσωρινά αναδόχου του Τμήματος Β (για την 

προμήθεια αναλωσίμων μικροβιακών αναλύσεων) του διαγωνισμού έναντι του ποσού των 8.006,30 € πλέον ΦΠΑ και συνολικά 

έναντι του ποσού των 9.927,81 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λόγω του ότι οι προσφορές τους κρίθηκαν πλήρεις και σύμφωνες 

με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ενώ οι οικονομικές τους προσφορές είναι εντός των προϋπολογισθέντων ανά Τμήμα ποσών κι 

επιπρόσθετα κρίθηκαν κατόπιν σχετικής έρευνας ως συμφέρουσες από οικονομικής απόψεως. 

  

Η Επιτροπή ολοκληρώνει την συνεδρίασή της και κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί από το σύνολο των 

μελών της και θα τηρηθεί στο αρχείο, ενώ ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίτυπο θα αποσταλεί μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου αυτό να εγκριθεί από κοινού με το από 08/01/2019 Πρακτικό Αξιολόγησης από την 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ. 
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Η Επιτροπή 

 

 

Ο   Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

 

 

Αριστείδης Κουτρούλης Δανάη Βενιέρη 

  

 

 

 

Ο Γραμματέας 

 

 

Θεόδωρος Γλυτσός 

Διονυσία Κολοκοτσά 

 

 

 

Αφροδίτη Παπαδοπούλου 

 

  

  

 Theodoro
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