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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

της 20-12-2019 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019, δυνάμει της από 17-12-2019 /Αρ.Πρωτ: 

30843 Πρόσκλησης του Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου. 

 

 

Θέμα: 4.1 

Έγκριση του από 19-12-2019 Πρακτικού Κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας του με 
του με Αρ. Πρωτ: 27977/13-11-2019 Διαγωνισμού 

Προμήθεια: 
1. Συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων (Single Photon Avalanche Diodes – SPADs) στην περιοχή 
του ορατού φάσματος τεχνολογίας CMOS 
2.  Συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων στην υπέρυθρη τηλεπικοινωνιακή ζώνη μέσω 
τεχνολογίας InGaAsSPADs και 

3. Υψηλής-ταχύτητας κυκλώματος χρονικού ελέγχου και συσχέτισης (Time Correlation Module)», στο 

πλαίσιο του έργου με τίτλο «UNIQORN», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63105600, και Επιστημονικό 

Υπεύθυνο τον  Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ κ. Ηρακλή Αβραμόπουλο. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη το από 19-12-2019 (αρ. πρωτ: 31447) αίτημα του Καθηγητή Η. 

Αβραμόπουλου, Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου με τίτλο «UNIQORN»και κωδικό προγράμματος: 

63105600 εγκρίνει ομοφώνως το ακόλουθο Πρακτικό Κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης και 

Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου, για τον συνοπτικό – λόγω προϋπολογισμού- του με Αρ. 

Πρωτ: 27977/13-11-2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του με Αρ. Πρωτ: 27977/13-
11-2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη Αναδόχου,  για τον συνοπτικό - λόγω προϋπολογισμού Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια: 
1. Συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων (Single Photon Avalanche Diodes – SPADs) στην περιοχή 
του ορατού φάσματος τεχνολογίας CMOS 
2.  Συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων στην υπέρυθρη τηλεπικοινωνιακή ζώνη μέσω 
τεχνολογίας InGaAsSPADs και 
3. Υψηλής-ταχύτητας κυκλώματος χρονικού ελέγχου και συσχέτισης (Time Correlation Module)», με 
κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά 

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 19-12-2019 και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ συγκλήθηκε 

η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους: 

1. κ. Γεώργιο Ματσόπουλο, Καθηγητή ΣΗΜΜΥ – ΕΜΠ, Τακτικό Μέλος 
2. κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο, Αν.  Καθηγητή ΣΗΜΜΥ – ΕΜΠ, Τακτικό Μέλος 
3. κ. Δημήτριο Καλογερά, Ερευνητής ΕΠΙΣΕΥ, Τακτικό Μέλος 

με σκοπό την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  της αναδειχθείσης ως 

προσωρινής αναδόχου, εταιρείας με την επωνυμία «SAS AUREA TECHNOLOGY» (ΑΦΜ  FR37524990942) 

εδρεύουσας στη Γαλλία (18 rue Alain Savary Besancon, 2500), σε συνέχεια της έγγραφης πρόσκλησης, 

αποσταλείσης δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εκτέλεση της από 17-12-2019 Απόφασης του ΔΣ του 

ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 4.2), αναφορικά με την ανάδειξή της ως προσωρινής αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού, με 

την οποία υιοθετήθηκε το από 25-11-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Αφού μονογράφηκε εξωτερικά ο φάκελος των δικαιολογητικών από τα ανωτέρω Μέλη της Επιτροπής, 

αποσφραγίσθηκε, μονογράφηκε κι ελέγχθηκε ως προς τη συμβατότητά του με τους όρους της διακήρυξης, 

έκαστο φύλλο του ακόλουθου περιεχομένου: 

1. Την από 21-11-2019 υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί πληρότητας 

των προδιαγραφών που προβλέπει η διακήρυξη  

2. Ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών (2018, 2017, 2016) 

3. Το από 4-10-2019 πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από Γενική Διεύθυνση Δημοσίων 

Οικονομικών της Γαλλικής Δημοκρατίας 

4. Το από 4-10-2019 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας από τον Δημόσιο Οργανισμό 

URSSAFτης Γαλλίας 

5. Το από 19-9-2019 πιστοποιητικό Ποινικού μητρώου από τη Γραμματεία Εμποροδικείου της 

Μπαζανσον Γαλλίας  

6. Η από 26-11-2019 υπ’ αριθμόν GRK 001290 Εγγυητική επιστολή ύψους 2.850 ευρώ από την 

AlphaBank, κατάστημα 0112 

7. Το από 22-5-2018 τιμολόγιο πώλησηςπρος την Κυβέρνηση της Αυστραλίας για την  προμήθεια 

συνολικής αξίας 25.500 ευρώ 

8. Το από 7-1-2019 τιμολόγιο πώλησης προς το Ινστιτούτο Max-Plankτης Γερμανίας για την προμήθεια  

συνολικής αξίας 31.000 ευρώ 

9. Το από 30-5-2019 τιμολόγιο πώλησης προς με το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh της Αμερικής για την 

προμήθεια  συνολικής αξίας 23.700 δολλαρίων 

10. Το από 26-7-2017 τιμολόγιο πώλησης προς με το Πανεπιστήμιο Pohangτης Κορέαςγια την προμήθεια  

συνολικής αξίας 32.000 ευρώ 





3 

 

11. Το από 8-3-2018 τιμολόγιο πώλησης προς με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσικής της Γερμανίας για 

την προμήθεια  συνολικής αξίας 22.000 ευρώ 

12. Το από 18-11-2016 τιμολόγιο πώλησης προς με το Πανεπιστήμιο της Bourgogneτης Γαλλίας για την 

προμήθεια συνολικής αξίας 18.900 ευρώ  

13. Την από 19-12-2019 υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη ύπαρξης 

λόγων αποκλεισμού. 

Το σύνολο των εγγράφων καλύπτει το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ως εκ τούτου 
προτείνεται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, προς το οποίο διαβιβάζεται το παρόν προς έγκριση, η υπογραφή 
σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο. 
Η  τριμελής Επιτροπή: 

 

 
 

 
Ενόψει των ανωτέρω, ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας αναδεικνύεται η εταιρία με την επωνυμία  «SAS 

AUREA TECHNOLOGY» (ΑΦΜ  FR37524990942) εδρεύουσας στη Γαλλία (18 rue Alain Savary Besancon, 

2500) με την υπ’ αριθμ. πρωτ. αρ. Πρωτ. 28759/25-11-2019 προσφορά της, , η οποία υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), ανερχόμενη σε ποσό ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (57.000,00€), άνευ ΦΠΑ. 

 

 
Το παρόν πρακτικό θα κοινοποιηθεί νομίμως κι αρμοδίως.  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού, Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Ιωάννη Βασιλείου 

- όπως υπογράψει το, σύμφωνο προς το Νόμο και του όρους της Διακήρυξης, κείμενο σύμβασης με την 

αναδειχθείσα οριστική ανάδοχο εταιρία. 

- όπως αποστείλει την ακόλουθη επιστολή γνωστοποίησης κατακύρωσης: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

……………
…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

Γεώργιος Ματσόπουλος Αθανάσιος Παναγόπουλος Δημήτριος 
Καλογεράς 

 

 

 

Καθηγητής ΣΗΜΜΥ – ΕΜΠ, 

Τακτικό Μέλος 

 
 
 
 

Αν.  Καθηγητής ΣΗΜΜΥ – 
ΕΜΠ, Τακτικό Μέλος 

 

 
 
 
 
Ερευνητής ΕΠΙΣΕΥ, 
Τακτικό Μέλος 
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Θέμα: Κοινοποίηση της από 20-12-2019  Απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης αποτελέσματος και κατακύρωσης 
του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια: 
1. Συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων (SinglePhotonAvalancheDiodes – SPADs) στην περιοχή 
του ορατού φάσματος τεχνολογίας CMOS 
2.  Συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων στην υπέρυθρη τηλεπικοινωνιακή ζώνη μέσω 
τεχνολογίας In GaAs SPADs και 
3. Υψηλής-ταχύτητας κυκλώματος χρονικού ελέγχου και συσχέτισης (Time Correlation Module)», με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή, διενεργούμενης δυνάμει της υπ’ αριθμ: 27977/13-11-2019 Διακήρυξης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της από 20-12-2019 (θέμα: 4.1) Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ, σε συνέχεια 
του από 19-12-2019  Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, σχετικά με την αποσφράγιση 
και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας στη 
διαδικασία εταιρίας «SAS AUREA TECHNOLOGY» (ΑΦΜ  FR37524990942) εδρεύουσας στη Γαλλία (18 rue 
Alain Savary Besancon, 2500), αναδείχθηκε ως συμφερότερη οικονομική προσφορά, ανερχόμενη σε ποσό 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (57.000,00€), χωρίς  ΦΠΑ, πληρώντας ταυτόχρονα όλους τους 
απαιτούμενους όρους της Διακήρυξης. 
 
Ως εκ τούτου, η ανωτέρω εταιρία σας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. αρ. Πρωτ. 28759/25-11-2019προσφορά 
της αναδεικνύεται ανάδοχος του με Αρ. Πρωτ: 27977/13-11-2019 διενεργηθέντος διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια: 
1. Συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων (SinglePhotonAvalancheDiodes – SPADs) στην περιοχή 
του ορατού φάσματος τεχνολογίας CMOS 
2.  Συσκευών ανίχνευσης μοναδικών φωτονίων στην υπέρυθρη τηλεπικοινωνιακή ζώνη μέσω 
τεχνολογίας InGaAsSPADs και 
3. Υψηλής-ταχύτητας κυκλώματος χρονικού ελέγχου και συσχέτισης (Time Correlation Module)», στο 
πλαίσιο του Έργου με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 63105600 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Καθηγητή  ΕΜΠ κ. Ηρακλή 
Αβραμόπουλου. 

 
Συνεπώς, σε εκτέλεση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και της διέπουσας το διαγωνισμό Διακήρυξης, 
καλείσθε όπως προσέλθετε εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη «εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης». 

………………………………………………………………….. 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ 
 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου, 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




