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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, 22/05/2019 

                                                                                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12011 

 

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 13ο: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 

3862/13-02-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την ανάθεση σε ξενοδοχειακή μονάδα των 

υπηρεσιών διεξαγωγής καλοκαιρινού σχολείου («summer school») (χρήση συνεδριακού χώρου, παροχή γευμάτων 

και δωματίων για τη διαμονή των συμμετεχόντων εντός ξενοδοχειακής μονάδας), για τις ανάγκες υλοποίησης του 

έργου με τίτλο «ThinkNature-Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote 

innovation with Nature based solutions», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Νικολαΐδη και 

κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81472 

 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-

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

(βάσει τιμής), για την ανάθεση σε ξενοδοχειακή μονάδα των υπηρεσιών διεξαγωγής καλοκαιρινού σχολείου («summer 

school»), οι οποίες διακρίνονταν σε τρία τμήματα (Τμήμα 1: παραχώρηση συνεδριακών χώρων, προϋπολογισμού ποσού  

400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: παροχή πρωινών-μεσημεριανών γευμάτων για τουλάχισοτν 60 άτομα, 

προϋπολογισμού ποσού  7.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και Τμήμα 3: παραχώρηση σαράντα πέντε (45) μονόκλινων 

δωματίων για τη διαμονή των συμμετεχόντων εντός της ξενοδοχειακής μονάδας, προϋπολογισμού ποσού  22.600,00 € 

συμπ/νου ΦΠΑ), η συμμετοχή στο σύνολο των οποίων ήταν υποχρεωτική για κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 

συνολικού προϋπολογισμού ποσού 30.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο ικανοποίησης των αναγκών του έργου με 

τίτλο «ThinkNature-Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with 

Nature based solutions» με Κ.Ε. 81472 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Νικολαΐδη. 

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

εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οπότε και ορίστηκε ως προσωρινά ανάδοχος αυτού η εταιρεία με την 

επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.» και κλήθηκε σε υποβολή των απαιτούμενων εκ της διακηρύξεως και του 

άρθρου 80 του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

Η ως άνω εταιρεία, με το με αρ. πρωτ. 9228/2019 αίτημά της ζητά την χορήγηση δέκα (10) επιπλέον ημερών, 

σε σχέση με την αρχικά χορηγηθείσα προθεσμία, για την προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών, επικαλούμενη 

αντικειμενική αδυναμία εντός του αρχικού χρονικού διαστήματος προσκόμισής τους. Η Επιτροπή Ερευνών και 

Διαχείρισης ΈΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά την 505η Συνεδρίασή της, εξέτασε το υποβληθέν αίτημα και ενέκρινε 
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αυτό (αρ. πρωτ. 9693/19-04-2019 ΑΔΑ: Ψ7ΑΟ469Β6Ν-ΙΩΧ), παρέχοντας στην προσωρινά ανάδοχο τον αιτηθέντα 

πρόσθετο χρόνο.  

Μετά την εμπρόθεσμη, μετά την χορηγηθείσα παράταση, υποβολή του φακέλου, η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

συνεδρίασε εκ νέου, προκειμένου να αποσφραγίσει και αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 

προσκομίστηκαν. Από τον γενόμενο έλεγχο, προέκυψε ότι αυτά ήταν στο σύνολό τους πλήρη και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 13 και 9 της με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-2019 διακήρυξης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

εισηγείται με το με αρ. πρωτ. 11464/15-05-2019 Πρακτικό της την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού (Τμήματα 1-

2-3) στην προσωρινά ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.». 

    

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

λαμβάνοντας υπόψη: 

-Την με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-2019 διακήρυξη, 

-Το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 7068/22-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΥΜ469Β6Ν-ΑΗΣ) 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 9693/19-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΟ469Β6Ν-ΙΩΧ) Απόσπασμα Πρακτικών της 505ης Συνεδρίασης, 

με το οποίο χορηγείται παράταση του χρόνου προσκόμισης των απαιτουμένων δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

-Το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 11464/15-05-2019 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, με το οποίο 

προτείνεται εκ μέρους της Επιτροπής του Διαγωνισμού η οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στην προσωρινά 

ανάδοχο εταιρεία, μόνη προσφέρουσα του διαγωνισμού, 

εγκρίνει ως έχει το με αρ. πρωτ. 11464/15-05-2019 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και 

αποφασίζει ομόφωνα την κατακύρωση του διαγωνισμού (Τμήμα 1, 2, 3) στην εταιρεία με την επωνυμία 

«ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.», έναντι του συνολικού (για το σύνολο των Τμημάτων του διαγωνισμού) ποσού των 

23.663,45€, πλέον ΦΠΑ, ήτοι έναντι του ποσού των 27.240,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (για το Τμήμα 1 η υπό προμήθεια 

υπηρεσία προσεφέρθη δωρεάν, για το Τμήμα 2 ένατι του ποσού των 5.640,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και για το Τμήμα 3 έναντι 

του ποσού των 21.600,00 € συμπ/νου ΦΠΑ), για την ανάθεση σε ξενοδοχειακή μονάδα των υπηρεσιών διεξαγωγής 

καλοκαιρινού σχολείου («summer school») (χρήση συνεδριακού χώρου, παροχή γευμάτων και δωματίων για τη διαμονή 

των συμμετεχόντων εντός αυτής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ThinkNature-Development of a multi-

stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions» με Κ.Ε. 81472 και 

Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Νικολαΐδη. 

 

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, 22 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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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, 22/03/2019 

                                                                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7068 

 

 

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 7o: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-2019 συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την ανάθεση 

σε ξενοδοχειακή μονάδα των υπηρεσιών διεξαγωγής καλοκαιρινού σχολείου («summer school») (χρήση 

συνεδριακού χώρου, παροχή γευμάτων και δωματίων για τη διαμονή των συμμετεχόντων εντός ξενοδοχειακής 

μονάδας), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ThinkNature-Development of a multi-stakeholder 

dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based solutions», με Επιστημονικά 

Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Νικολαΐδη και κωδικό έργου ΈΛΚΕ 81472 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/13-02-

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

(βάσει τιμής), για την ανάθεση σε ξενοδοχειακή μονάδα των υπηρεσιών διεξαγωγής καλοκαιρινού σχολείου («summer 

school»), οι οποίες διακρίνονταν σε τρία τμήματα (Τμήμα 1: παραχώρηση συνεδριακών χώρων, προϋπολογισμού ποσού  

400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, Τμήμα 2: παροχή πρωινών-μεσημεριανών γευμάτων για τουλάχισοτν 60 άτομα, 

προϋπολογισμού ποσού  7.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και Τμήμα 3: παραχώρηση σαράντα πέντε (45) μονόκλινων 

δωματίων για τη διαμονή των συμμετεχόντων εντός της ξενοδοχειακής μονάδας, προϋπολογισμού ποσού  22.600,00 € 

συμπ/νου ΦΠΑ), η συμμετοχή στο σύνολο των οποίων ήταν υποχρεωτική για κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 

συνολικού προϋπολογισμού ποσού 30.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο ικανοποίησης των αναγκών του έργου με 

τίτλο «ThinkNature-Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with 

Nature based solutions» με Κ.Ε. 81472 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Νικολαΐδη. 

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

Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2365/24-01-2019 ΑΔΑ: ΨΞΡΖ469Β6Ν-ΜΒΧ), κατά την οποία είχε 

εγκριθεί επίσης η διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής των 

υπό προμήθεια υπηρεσιών. Η εγκριθείσα κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/2/2019 μετά από σχετική 

γνωστοποίηση, οπότε και ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης οι κάτωθι: κ. Παρανυχιαννάκης Νικόλαος 

Επίκουρος Καθηγητής, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Καρατζάς Γεώργιος, Καθηγητής, ως μέλος και κα Κολοκοτσά 

Διονυσία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως μέλος και γραμματέας (αρ. πρωτ. πράξης συγκρότησης 5251/28-02-2019 

ΑΔΑ: ΨΥΒΑ469Β6Ν-ΓΟΓ).  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6477/14-03-2019 1ο Πρακτικό 

Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με το οποίο 

η Επιτροπή κατά την συνεδρίασή της διεπίστωσε ότι κατατέθηκε μία μόνο προσφορά από την εταιρεία με την επωνυμία 
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«ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Α.Ε.», της οποίας τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη, ομοίως δε και η 

κατατεθείσα τεχνική της προσφορά. Ως εκ τούτου, ως εκ τούτου η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της, 

προχωρώντας σε αποσφράγιση και της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, από τον έλεγχο της οποίας προέκυψε ότι 

οι προσφερθείσες ανά τμήμα τιμές εμπίπτουν στις ως άνω προϋπολογισθείσες αξίες και συγκεκριμένα το Τμήμα 1 

(κόστος παραχώρησης συνεδριακών χώρων) προσεφέρθη δωρεάν, για το Τμήμα 2 (συνολικό κόστος παροχής πρωινών- 

μεσημεριανών γευμάτων) η οικονομική προσφορά ανήλθε στο ποσό καθαρής αξίας 4.548,40€, πλέον ΦΠΑ και συνολικά 

στο ποσό των 5.640,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και για το Τμήμα 3 (κόστος διαμονής 45 μονόκλινων δωματίων) σε ποσό 

καθαρής αξίας 19.115,05€, πλέον ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των 21.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. Το σύνολο των υπό 

προμηθεια υπηρεσιών διετέθησαν έναντι ποσού καθαρής αξίας 23.663,45€, πλέον ΦΠΑ και συνολικά έναντι του ποσού 

των 27.240,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το ότι σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 

3 εδ. β του ν. 4412/2016 «η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης», προτείνει την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Α.Ε. και την κήρυξή της ως προσωρινά αναδόχου του διαγωνισμού. 

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

το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΛΚΕ 6477/14-03-2019 1ο Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  Τεχνικών 

Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής του Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

-Σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 3 εδ. β του ν. 4412/2016 «η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης», αλλά και 

-Ότι είναι εξαιρετικά δυσχερής η ανεύρεση τιμών συγκρίσεως για τις υπό προμήθεια υπηρεσίες, τόσο λόγω της περιόδου 

κατά την οποία αυτές ζητείται να παρασχεθούν (μήνας Σεπτέμβριος, κατά την οποία υπάρχει αυξημένη ζήτηση ιδίως 

δωματίων λόγω περιόδου και τοποθεσίας), όσο και λόγω του ελαχίστου της αποστάσεως που ζητείται να έχει η 

ξενοδοχειακή μονάδα από το κέντρο της αγοράς της πόλης των Χανίων, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο 

καιλοκαιρινό σχολείο/summer school, 

αποφασίζει την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Α.Ε.» ως προσωρινά αναδόχου 

του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3862/13-02-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, για την για την ανάθεση σε ξενοδοχειακή μονάδα 

των υπηρεσιών διεξαγωγής καλοκαιρινού σχολείου («summer school») (χρήση συνεδριακού χώρου, παροχή γευμάτων 

και δωματίων για τη διαμονή των συμμετεχόντων εντός ξενοδοχειακής μονάδας, βς περιγράφησαν αναλυτικά ανωτέρω) 

έναντι του συνολικού/για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού (1-3) ποσού των 27.240,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (ποσό 

καθαρής αξίας 23.663,45€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 3.576,55 €), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ThinkNature-

Development of a multi-stakeholder dialogue platform and Think tank to promote innovation with Nature based 

solutions» με Κ.Ε. 81472 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Νικολαΐδη.  

   

 

 

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 

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, 19/04/2019 

                                                                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 9693 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 505ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:       18 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:            Οι κ.κ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας Αντιπρόεδρος και εκτελών χρέη 

Προέδρου λόγω απουσίας του Προέδρου, Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος, Αναπλ. 

Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας 

Ουγγρίνης, τακτικά μέλη και ο Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, 

αναπληρωματικό μέλος. 

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

Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.  και Καθηγητής Διγαλάκης Βασίλης, τακτικό μέλος. 

 

Στην 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 7o: Αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, προσωρινά αναδόχου του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για 

την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης καλοκαιρινού σχολείου/’summer school’, με την οποία η τελευταία 

αιτείται, διά του νόμιμου εκπροσώπου της, χορήγηση παράτασης δέκα (10) ημερών για την υποβολή 

του φακέλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο του έργου «ThinkNature-

Development of a multi-stakeholder dialogue platform and 2 Think tank to promote innovation with 

Nature based solutions» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Νικολαϊδη 

 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι υποβλήθηκε το με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 9228/15-04-2019 αίτημα από την 

εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ» με το οποίο η τελευταία 

αιτείται την χορήγηση παράτασης δέκα (10) ημερών πλέον της αρχικά χορηγηθείσας προθεσμίας υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προσωρινά αναδόχου του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/2019 συνοπτικού διαγωνισμού    

για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης καλοκαιρινού σχολείου/’summer school’, στο πλαίσιο του έργου «ThinkNature-

Development of a multi-stakeholder dialogue platform and 2 Think tank to promote innovation with Nature based 

solutions» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Νικολαϊδη και Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81472. 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισμού  από 

την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΈΛΚΕ (αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 7068/22-03-2019) και λόγω ύπαρξης μοναδικής 

προσφοράς από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ», η 

Αναθέτουσα Αρχή διά του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων κάλεσε αυτήν με το με αρ. πρωτ. 

ΈΛΚΕ 7273/26-03-2019 έγγραφο σε υποβολή των απαιτουμένων από το άρθρο 13 της διακήρυξης δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016 «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών», εντός εικοσαημέρου (20 

ημερών) από την σχετική πρόσκληση. 

Ήδη με το ως άνω αίτημά της η εταιρεία ζητά την χορήγηση δέκα (10) επιπλέον ημερών, προκειμένου να 

συγκεντρώσει το σύνολο των απαιτουμένων εγγράφων, επικαλούμενη λόγους μη οφειλόμενους σε υπαιτιότητα της ιδίας. 

 

ΑΔΑ: 6ΟΩ1469Β6Ν-Γ9Ψ



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

της το άρθρο 103 του ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών («Πρόσκληση για υποβολή 

δικαιολογητικών»), αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί στην εταιρεία μ ετην επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ» προθεσμία δέκα (10) ημερών πλέον της αρχικά χορηγηθεισας προθεσμίας 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προοκειμένου η τελευταία να προσκομίσει το σύνολο των 

απαιτουμένων εγγράφων, μετά τον ορισμό της ως προσωρινά αναδόχου του με αρ. πρωτ. ΈΛΚΕ 3862/2019 

συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση σε ξενοδοχειακή μονάδα των υπηρεσιών διεξαγωγής καλοκαιρινού 

σχολείου «summer school», στο πλαίσιο του έργου «ThinkNature-Development of a multi-stakeholder dialogue 

platform and 2 Think tank to promote innovation with Nature based solutions» με επιστημονικά υπεύθυνο τον 

Καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη.  

 

 

 

   

 

 

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 505ης Συνεδρίασης 

Χανιά, 19 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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