
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Γ.Σ.) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6/2018 
 

Στην Κοζάνη, σήμερα 5 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13,00, 
συνήλθε σε συνεδρίαση, το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.) του 
Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από την 
πρόσκληση με Α.Π. 123/1-11-2018  του  Διευθυντή του ΚΤΕ, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Ε.Γ.Σ. του ΚΤΕ. 
 
Παρόντες ήταν: 
 

1. Ασημόπουλος Νικόλαος,  διευθυντής του ΚΤΕ, ο οποίος προεδρεύει του 
Ε.Γ.Σ. 

2. Αμανατίδου Ελισάβετ, προϊσταμένη του Ε.Τ. Ελέγχου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος. 

3. Κικής Βασίλειος, προϊστάμενος του Ε.Τ. Προηγμένης Βιομηχανικής 
Παραγωγής (online μέσω SKYPE). 

4. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, προϊστάμενος του Ε.Τ. Τεχνολογίας Νέων 
Υλικών. 

5. Κυράτσης Παναγιώτης, προϊστάμενος του Ε.Τ. Τεχνολογίας Ξύλου. 
 
Απουσίαζαν για διάφορους λόγους οι: 
 

1. Πουλιόπουλος Λεωνίδας, προϊστάμενος του Ε.Τ. Τεχνολογίας Γούνας και 
Δέρματος. 

2. Μητλιάγκα Παρασκευή, προϊσταμένη του Ε.Τ. Τεχνολογίας Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας. 

3. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, εκπρόσωπος μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας 

 
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε ο κ. Νίκος Γεωργανάκης, γραμματέας του ΚΤΕ. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο διευθυντής του ΚΤΕ και πρόεδρος 

του Ε.Γ.Σ. Ασημόπουλος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Ε.Γ.Σ., με 
θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

4. Έγκριση δεύτερου (2ου) πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 53/9-5-2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (αριθμός 
διακήρυξης 3/2018), για την παροχή υπηρεσιών «Παροχή εξειδικευμένων 
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υπηρεσιών, υλοποίηση και φιλοξενία δικτυακής πύλης (web portal) 
εργαλείων υπολογισμού οικονομικών αποδόσεων ΦΒ, αποθήκευσης και 
θερμικών αναγκών», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου <<Επαυξάνοντας 
την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά>>. 

 
 
4Ο Θέμα ημερήσιας διάταξης 
Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Ε.Γ.Σ., ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών: 

1. Την 127663/22-11-2017 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομίας 
και ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε το έργο <<Enhancing Storage 
Integration in Building With Photovoltaics  - Επαυξάνοντας την 
αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά (PV-ESTIA)>>, στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ-605/6 με κωδικό 
2017ΕΠ60560001. 

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 53/9-5-2018 διακήρυξη (αριθμός 3/2018) 
Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αντικείμενο «Παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, υλοποίηση και φιλοξενία δικτυακής πύλης (web portal) 
εργαλείων υπολογισμού οικονομικών αποδόσεων ΦΒ, αποθήκευσης 
θερμικών αναγκών>>, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου.  

3. Την απόφαση (πρακτικό) 4/2018 θέμα 2ο του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 
με αντικείμενο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, υλοποίηση και 
φιλοξενία δικτυακής πύλης (web portal) εργαλείων υπολογισμού 
οικονομικών αποδόσεων ΦΒ, αποθήκευσης θερμικών αναγκών>> .  

4. Το από 31-5-2018 πρώτο (1ο) Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών της 
Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, υλοποίηση και φιλοξενία δικτυακής πύλης 
(web portal) εργαλείων υπολογισμού οικονομικών αποδόσεων ΦΒ, 
αποθήκευσης θερμικών αναγκών>> .  

5. Την απόφαση (πρακτικό) 5/2018 θέμα 4ο του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας, με την 
οποία εγκρίθηκε το πρώτο (1ο) πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της 
επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, υλοποίηση και φιλοξενία δικτυακής πύλης 
(web portal) εργαλείων υπολογισμού οικονομικών αποδόσεων ΦΒ, 
αποθήκευσης θερμικών αναγκών>>, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
<<Enhancing Storage Integration in Building With Photovoltaics  - 
Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά (PV-
ESTIA)>>. 

6. Το από 20-8-2018 δεύτερο (2ο) πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της 
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για 
«Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, υλοποίηση και φιλοξενία δικτυακής 
πύλης (web portal) εργαλείων υπολογισμού οικονομικών αποδόσεων ΦΒ, 
αποθήκευσης θερμικών αναγκών>>. 

Στη συνέχεια ζήτησε την έγκριση του δεύτερου (2ου) πρακτικού αξιολόγησης 
προσφορών της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 
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Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών, μετά την ολοκλήρωση της οποίας το 
Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο,  
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το από 20-8-2018 δεύτερο (2ο) πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, 
της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, υλοποίηση και φιλοξενία δικτυακής πύλης 
(web portal) εργαλείων υπολογισμού οικονομικών αποδόσεων ΦΒ, 
αποθήκευσης θερμικών αναγκών>>, που έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου <<Enhancing Storage Integration in Building With Photovoltaics  - 
Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά (PV-
ESTIA)>>. 

2. Κατακυρώνει τον συνοπτικό διαγωνισμό οριστικά στην εταιρεία M-SENSIS 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, με έδρα ΒΕΠΕ 
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 998280247, έναντι του ποσού των δέκα 
εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (19.900,00), πλέον ΦΠΑ τεσσάρων 
χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (4.776,00) και εξουσιοδοτεί τον 
Διευθυντή του Κέντρου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όλων 
των λοιπών σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 
3/2018.  

Άλλο θέμα δεν συζητήθηκε, και στη συνέχεια συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το 
οποίο και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο Πρόεδρος 

(τ.σ. υπογραφή) 
 

 
Ο Γραμματέας 
(υπογραφή) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Γραμματέας του ΚΤΕ 
 

Νίκος Γεωργανάκης 
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 

της με  Αρ. Πρωτ. 53/09-05-2018 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (αριθμός 
διακήρυξης 3/2018) του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

 
Παροχή υπηρεσιών : «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, υλοποίηση και 
φιλοξενία δικτυακής πύλης (web portal) εργαλείων υπολογισμού οικονομικών 
αποδόσεων ΦΒ, αποθήκευσης και θερμικών αναγκών» 

 
ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με 

φωτοβολταϊκά (ΚΩΔ 0501) 
MIS 2017ΕΠ60560001 

 
 
Στη Κοζάνη σήμερα 20-8-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30, στα γραφεία του 
Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, συνήλθε η 
Επιτροπή του ως άνω Διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την απόφαση (πρακτικό) 
4/2018, θέμα 2ο του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΚΤΕ, 
αποτελούμενη από τους: 
 
1) Χριστοφορίδη Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή 
2) Παρίση Κωνσταντίνο, Καθηγητή, ως μέλος 
3) Πουλάκη Νικόλαο, Καθηγητή, ως μέλος 
 
Χρέη Γραμματέα της επιτροπής ανέλαβε ο Γραμματέας του ΚΤΕ κ. Γεωργανάκης 
Νικόλαος. 
 
προκειμένου να εξετάσει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, τα οποία κλήθηκε να 
προσκομίσει (σύμφωνα με το άρθρο 13 της διακήρυξης) ο προσωρινός ανάδοχος. 
 
Κατόπιν εξέτασης του φακέλου δικαιολογητικών, προέκυψε η πληρότητα του και ως 
εκ τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού 
σε: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ 

 
 

  

Επωνυμία Υποψήφιου Αναδόχου Α.Φ.Μ. 
Ποσό  

(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

Ποσό  
(Με 

ΦΠΑ) 

1. 
M-SENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 998280247  

 
19.900,00 

 
24.676,00 

2.         

3.         
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