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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 
 

Γραμματεία 

 

                                                                                         Αθήνα, 12/6/2020 

                                                                                    Αρ. πρωτ. 1760 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 1759/12.06.2020 

για την προμήθεια εξοπλισμού CPV: 38120000-2, 48820000-2, 30233100-2 

 

 

Θέμα: «Προκήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 
μετεωρολογικών οργάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών/συστήματος αποθήκευσης 

δεδομένων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του Έργου με 

τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» Ακρωνύμιο: ADAPT2CC και κωδικό:Τ2ΕΔΚ-02881, στο πλαίσιο της 

Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας 
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020» 

 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ» (ΕΑΑ) που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
(ΔΣ) αυτού, Καθηγητή Εμμανουήλ Πλειώνη του Γεωργίου, 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΄ 258/08.12.2014) όπως 
ισχύει και του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 62/1986 (ΦΕΚ Α΄ 21/10.03.1986), όπως το ΕΑΑ ενεργεί εν 

προκειμένω δια της ειδικής διαχειριστικής μονάδας αυτού, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΑΑ), ΑΦΜ 997028265, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, δυνάμει της απόφασης του ΔΣ του ΕΑΑ 

ληφθείσας στη συνεδρίαση υπ’ αριθ. 1184/27.05.2020, 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής με κατάθεση 

σφραγισμένων έγγραφων προσφορών σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια 
Εξοπλισμού Μετεωρολογικών Οργάνων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ), σύμφωνα με 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδικούς Όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης και αφορά συγκεκριμένα σε:  
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 Ανταλλακτικά μετεωρολογικών σταθμών – ΟΜΑΔΑ Α’ 
 Σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών/σύστημα  αποθήκευσης δεδομένων  - ΟΜΑΔΑ 

Β’. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται : 

 για την ΟΜΑΔΑ Α’ στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (14.100,00 €) 

πλέον ΦΠΑ.  
 για την ΟΜΑΔΑ Β’ στο ποσό των είκοσι δύο  χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ  

(22.580,00 €) πλέον ΦΠΑ. 
 

Όλοι οι ανωτέρω εξοπλισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδικούς 
Όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης. Όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

χαρακτηρίζονται ως απαράβατοι όροι του Διαγωνισμού. 
 

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Α’, είτε για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Β’, είτε 

για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και για τις δύο ομάδες (Α’ & Β’). 
 

Προσφορές καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω ορίων του προϋπολογισμού δεν γίνονται δεκτές.  
 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν: 

I. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή. 
II. Με courier. 

Το ΕΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των προσφορών του Διαγωνισμού.  

 
Τόπος παράδοσης των προσφορών:   

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) – Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), Γραμματεία (Υπόψη: κας Ε. Παπαδάκη), στη διεύθυνση: Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, 

Λόφος Κουφού, ΤΚ 15236, Παλαιά Πεντέλη Αττικής. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 

μ.μ.   

Οι προσφορές πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως αποδεικνύεται από 

τον αριθμό Πρωτοκόλλου. Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, αλλά 
μόνο της παραλαβής και καταχώρησης στο πρωτόκολλο. 

Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα λαμβάνεται υπόψη και 

θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 
 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, που έχει 
συσταθεί για το σκοπό αυτό, 25/6/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00π.μ., στη Γραμματεία του 

Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), με προαιρετική παρουσία 

των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους 

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 από τη Δρ Βασιλική Κοτρώνη μέχρι και την 23/06/2020 ημέρα Τρίτη, 

τηλ. 210 8109126, e-mail: kotroni@noa.gr  
 

 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  

και Πρόεδρος του ΔΣ 

  

  

 

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 

http://www.noa.gr/
mailto:kotroni@noa.gr
ΑΔΑ: ΩΔΥΝΟΡΕΙ-ΡΚΗ
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