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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 09/01/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 880
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 485ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΟΠΟΣ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

08 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά.
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 Κωνσταντίνος – Αλκέτας
Ουγγρίνης, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ, τακτικά μέλη.
Ο κ. 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 1o: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ
17566/19-10-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού, στα πλαίσια του έργου με τίτλο
«Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» με ακρωνύμιο
"G4M"και κωδικό Τ1ΕΔΚ-01469, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020
με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αντωνιάδη Αριστομένη και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81895
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια των
ειδών των κάτωθι Τμημάτων: Τμήμα 1: πριόνι κοπής μετάλλων (τμχ 1), προϋπολογισμού ποσού 3.000,00 € συμπ/νου
ΦΠΑ, Τμήμα 2: μετρητική μηχανή CMM (τμχ 1), προϋπολογισμού ποσού 33.000,00 € 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 Κ.Ε. 81895 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Α. Αντωνιάδη.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 07.01.2019 (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 484/07-01-2019) 2ο
Πρακτικό – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής του Διαγωνισμού, για την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,
σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20953/26-11-2018 (ΑΔΑ: 67ΓΦ469Β6Ν-ΠΨΥ) Απόσπασμα έγκρισης των
πρακτικών αξιολόγησης των δικ/κών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, με το οποίο η τελευταία ορίστηκε ως προσωρινά ανάδοχος του Τμήματος 2 του
διαγωνισμού.
Από τον γεόμενο έλεγχο και την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή του Διαγωνισμού βρήκε το
σύνολο των υποβληθέντων εγγράφων πλήρες και σύμφωνο με τα απαιτούμενα στα άρθρα 13 και 9 της με αρ. πρωτ.
17566/2018 διακήρυξης. Ως εκ τούτου, προτείνει ομόφωνα την οριστική κατακύρωση του Τμήματος 2 του διαγωνισμού
για την προμήθεια μίας μετρητικής μηχανής CMM (τμχ 1) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι του ποσού των 32.984,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (26.600,00 € καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ ποσού 6.384,00
€).
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, μετά από συζήτηση, εγκρίνει ως έχει το με αρ.
πρωτ. 484/07-01-2019 2ο Πρακτικό – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20953/26-11-2018 (ΑΔΑ: 67ΓΦ469Β6Ν-ΠΨΥ) Απόσπασμα της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης, αποφασίζει ομόφωνα την κατακύρωση του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17566/2018
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συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μίας μετρητικής μηχανής CMM (τμχ 1) στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι του ποσού των 32.984,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ01469) και ακρωνύμιο "G4M"», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο
τον Καθηγητή κ. Αριστομένη Αντωνιάδη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81895.

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 485ης Συνεδρίασης
Χανιά, 09 Ιανουαρίου 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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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά
Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΧΑΝΙΑ, 26/11/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20953

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 475ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΟΠΟΣ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

20 Νοέμβριου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ ΠΚ, Κτήριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά.
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 Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης,
Καθηγητής Διγαλάκης Βασίλης, τακτικά μέλη και ο Αναπλ. Καθηγητής Παπαευθυμίου
Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος.
Ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Παπαμιχαήλ, 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 18o: Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών
προσφορών) του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17566/19-10-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες
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 20142020 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Αριστομένη Αντωνιάδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81895
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια των
ειδών των κάτωθι Τμημάτων: Τμήμα 1: πριόνι κοπής μετάλλων (τμχ 1), προϋπολογισμού ποσού 3.000,00 € συμπ/νου
ΦΠΑ, Τμήμα 2: μετρητική μηχανή CMM (τμχ 1), προϋπολογισμού ποσού 33.000,00 € 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 Κ.Ε. 81895 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Α. Αντωνιάδη.
Η έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού είχε ληφθεί κατά την 469η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης ΕΛΚΕ (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17498/18-10-2018 ΑΔΑ: 75ΨΡ469Β6Ν-ΦΧΔ) και αποτελείτο από δύο (2)
Τμήματα (1 και 2), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17566/19-10-2018 διακήρυξη.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19561/07-11-2018 1ο Πρακτικό
Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20334/16-11-2018
Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής του Διαγωνισμού, αποτελούμενης από τους κα Μαρία
Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ ως Πρόεδρο, τον κ. Γεώργιο Αραμπατζή, Επ. Καθηγητή ως Μέλος και τον κ. Σάββα Πιπερίδη,
ΕΔΙΠ, ως Μέλος και Γραμματέα, ορισθείσα με την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17699/22-10-2018 πράξη ορισμού (ΑΔΑ:
7ΤΠΖ469Β6Ν-ΗΡΙ). Σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης των δικ/κών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, η
Επιτροπή διεπίστωσε ότι στον διαγωνισμό κατατέθηκε μία προσφορά για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού (μετρητική μηχανή
CMM), από την εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
Κατά την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της μόνης συμμετέχουσας στον
διαγωνισμό εταιρείας, προέκυψε ότι αυτός ήταν καθ’ όλα σύμφωνος με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
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Ως εκ τούτου η Επιτροπή προχώρησε σε άνοιγμα και αξιολόγηση της τεχνικής της προσφοράς, η οποία επίσης
βρέθηκε καθ’όλα σύμφωνη με τις απαιτήσεις της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17566/2018 διακήρυξης και το Παράρτημα Β αυτής
«Τεχνικές Προδιαγραφές», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση με την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της
εταιρείας. Από τον γενόμενο έλεγχο, προέκυψε ότι η εταιρεία «Γ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» προσέφερε το υπό
προμήθεια είδος στο ποσό των 26.600,00 € καθαρή αξία, πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 32.984,00 € συμπ/νου ΦΠΑ,
ποσό το οποίο βρίσκεται εντός του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου τμήματος του διαγωνισμού, ο οποίος ανερχόταν
στις 33.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ. Λόγω του ότι κατατέθηκε μία προσφορά και προκειμένου να κριθεί το συμφέρον της
προσφερθείσας τιμής, η Επιτροπή προχώρησε σε εξειδικευμένη, λόγω της φύσης του αντικειμένου της σύμβασης, έρευνα
αγοράς, από την οποία προέκυψε τιμή προσφοράς για αντίστοιχο με το υπό προμήθεια είδος, έναντι του ποσού των
34.100,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και προτείνει την κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία
«Γ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ως προσωρινά αναδόχου του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17566/2018
συνοπτικού διαγωνισμού, έναντι του ποσού των 32.984,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, για την προμήθεια μίας (1) μετρητικής
μηχανής CMM, ενώ προτείνει την κήρυξη του Τμήματος 1 του διαγωνισμού ως άγονου, ελλείψει προσφοράς.
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, μετά από συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα ως
έχει το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19561/07-11-2018 1ο Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών
Προσφορών και το με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20334/16-11-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 3 εδ. β του ν. 4412/2016 περί σύναψης δημοσιων συμβάσεων προμηθειών, η υποβολή
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της
σύμβασης,
- Διενεργήθηκε η απαιτούμενη σε περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς έρευνα αγοράς και προέκυψε από
συγκριτικά στοιχεία τιμών ότι η προσφερθείσα για το Τμήμα 2 του διαγωνσιμού τιμή κρίνεται
συμφέρουσα/ικανοποιητική
αποφασίζει την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ως προσωρινά
αναδόχου του Τμήματος 2 του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17566/2018 συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μίας
μετρητικής μηχανής, έναντι του ποσού των 32.984,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και
ακρωνύμιο "G4M"», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αριστομένη Αντωνιάδη και Κ.Ε. 81895 και την κήρυξη
του Τμήματος 1 του διαγωνισμού ως άγονου, λόγω του ότι δεν κατατέθηκε κάποια προσφορά.

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών της 475ης Συνεδρίασης
Χανιά, 26 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: Ω5ΛΑ469Β6Ν-8ΨΧ

ΑΔΑ: Ω5ΛΑ469Β6Ν-8ΨΧ

ΑΔΑ: Ω5ΛΑ469Β6Ν-8ΨΧ

