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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

 
Γραμματεία 

 

                                                                                         Αθήνα, 21/05/2018 
                                                                                Αρ. πρωτ. 1329 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 

1328 / 21.05.2018 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ HELPOS» 

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 
(ΕΛΚΕ/Ε.Α.Α.), ΑΦΜ 997028265, ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών, που εκπροσωπείται από τον 
Διευθυντή και Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Α.Α. Καθηγητή Εμμανουήλ Πλειώνη, δυνάμει 
της Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με αριθ. 220611/23.12.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 719/29.12.2016), και δυνάμει 
του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/8.12.2014) όπως ισχύει και του 
άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 62/1986 (ΦΕΚ Α΄ 21/10.03.1986), στο πλαίσιο στο πλαίσιο 
της Πράξης «HELPOS – Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας», που 
χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
Πρόσκληση «039 – Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
Άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της 
Επιχειρηματικότητας» και αναφορικά με την Ενότητα Εργασίας 5 και κατόπιν 
απόφασης στη συνεδρίαση 1131/30.11.2017 του ΔΣ του Ε.Α.Α.,  
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π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

  

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής 
και οικονομικής άποψης προσφορά για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής 
Υποστήριξης Πράξης HELPOS».  
 
 
Αντικείμενο του Έργου του διαγωνισμού, που αφορά την Ενότητα Εργασίας 5 της 
Πράξης, είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Πράξης HELPOS. 
Ειδικότερα, το έργο του Αναδόχου συνίσταται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης, το 

περιεχόμενο της οποίας θα αποτυπωθεί στα κάτωθι παραδοτέα. 

Π5.2.6: “Εκθέσεις Προόδου Έργου” 

Εκπόνηση Εκθέσεων Προόδου (ΕΠ) του έργου του Εταίρου 1 της Πράξης (ΕΑΑ-ΓΙ), 
τόσο του φυσικού αντικειμένου (ενότητες εργασίας, δράσεις, παραδοτέα και ορόσημα, 
χρονοδιάγραμμα, αποκλίσεις) όσο και του οικονομικού αντικειμένου (απορροφήσεις – 
υπόλοιπα). 

Τμηματική εκπόνηση: 

Χρόνος εκπόνησης ΕΠ1: Μ07-Μ08 (για την περίοδο υλοποίησης: M01-M06) 
Χρόνος εκπόνησης ΕΠ2: Μ12-Μ13 (για την περίοδο υλοποίησης: Μ07-Μ12) 
Χρόνος εκπόνησης ΕΠ3: Μ18-Μ19 (για την περίοδο υλοποίησης: Μ13-Μ18) 
Χρόνος εκπόνησης ΕΠ4: Μ24-Μ25 (για την περίοδο υλοποίησης: Μ19-Μ24) 
Χρόνος εκπόνησης ΕΠ5: Μ30-Μ31 (για την περίοδο υλοποίησης: Μ25-Μ30) 
Χρόνος εκπόνησης ΕΠ6: Μ35-Μ36 (για την περίοδο υλοποίησης: Μ31-Μ36) 
 
Π5.2.7: “Μελέτη Ανάλυσης Δεδομένων και Διαδικασιών Υλοποίησης Έργου 
για την Ελαχιστοποίηση Αποκλίσεων από το Σχεδιασμό” 

Δεδομένης της υψηλής πολυπλοκότητας του έργου θα χρειαστεί να γίνει εκτενής                  
ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου (δαπάνη κατά παραδοτέο και κατηγορία 
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης ανθρωπομηνών κατά παραδοτέο και 
συνεργάτη της ομάδας έργου, συγκεντρωτικά) σε σχέση και με τις αλλαγές που έχουν 
λάβει χώρα από την έναρξη του έργου μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης. 
Επιπλέον θα αναλυθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου για να αποφευχθούν 
καθυστερήσεις και λάθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης. 

Μέγιστος χρόνος εκπόνησης: 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

 

Π5.2.8: “Τελική Έκθεση Διαχείρισης Έργου” 

Ανάλυση δεδομένων, διαδικασιών, προβλημάτων, προκλήσεων, επιτευγμάτων της 
διαχείρισης του έργου με αναδρομή από την έναρξή του και μέχρι τη λήξη του. 

Μέγιστος χρόνος εκπόνησης: 30 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη 
λήξη του έργου). 
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Ο προϋπολογισμός ανά παραδοτέο και ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπ. ΦΠΑ) 
είναι: 

Π5.2.6:   38.440,00 ευρώ 
Π5.2.7:   14.880,00 ευρώ 
Π5.2.8:   14.880,00 ευρώ 
 

Σύνολο:  68.200,00 ευρώ 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, 
που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, την 05/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.00 π.μ., στη Γραμματεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο Αθήνα Τ.Κ. 11851, με προαιρετική 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, με ευθύνη τους, είτε 
καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε 
αποστέλλοντάς την στο Ε.Α.Α. (Γραμματεία Γεωδυναμικού Ινστιτούτου), όπου θα 
παραλαμβάνεται με απόδειξη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η Δευτέρα 04/06/2018 και 
ώρα 14:00 μ.μ.   

 

Οι ειδικοί όροι συμμετοχής διαγωνισμού ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία 
διατίθεται και από την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Α.Α. στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
http://www.noa.gr. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας έως και την Τρίτη 29/05/2018 από τον 
Δρ. Γ. Δρακάτο, τηλ. 2103490164, e-mail: g.drakat@noa.gr 

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  

και Πρόεδρος του ΔΣ 

  

  

  

  

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 

  

 

http://www.noa.gr/
mailto:g.drakat@noa.gr
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