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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας 

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

 
Γραμματεία 

 
                                                                                         Αθήνα, 02/08/2018 

                                                                                    Αρ. πρωτ. 2120 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 2119/02.08.2018 
 

 «Προμήθεια Ειδικών Ψηφιακών Καμερών για το Τηλεσκόπιο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ και το 
Ηλιακό Τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών CPV: 38630000-0» 

 
 
Θέμα: «Προκήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Έργου με τίτλο «”ΠΡΟΤΕΑΣ II” - Προηγμένες Διαστημικές Εφαρμογές για την 
Εξερεύνηση του Σύμπαντος, του Διαστήματος και της Γης (MIS 5002515) (Κωδικός: 
3140), υποέργο 3», της Πρόσκλησης με τίτλο «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης 
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ», που χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και 
Καινοτομία» 
 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (ΕΛΚΕ/ΕΑΑ), ΑΦΜ 
997028265, ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών, που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή και Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΕΑΑ, Καθηγητή κ. 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΄ 258/8.12.2014) όπως ισχύει και του άρθρου 6 
παρ. 2 του Π.Δ. 62/1986 (ΦΕΚ Α΄ 21/10.03.1986), στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο 
«”ΠΡΟΤΕΑΣ II” - Προηγμένες Διαστημικές Εφαρμογές για την Εξερεύνηση του 
Σύμπαντος, του Διαστήματος και της Γης (MIS 5002515) (Κωδικός: 3140), Υποέργο 3», 
της Πρόσκλησης με τίτλο «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ», που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα, 
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Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» και κατόπιν απόφασης στη συνεδρίαση 1138/23.3.2018 
του Δ.Σ. του ΕΑΑ  
  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 

Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε 
ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια ειδικών ψηφιακών καμερών, στο πλαίσιο 
της αναβάθμισης του Τηλεσκοπίου 2.3μ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» και του Ηλιακού Τηλεσκοπίου του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.  
 
 Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(55.000,00 €) πλέον ΦΠΑ (24%) ποσού δεκατριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ και 
συνολικά στο ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (68.200,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τα έξοδα μεταφοράς, εκτελωνισμού, δασμοί κλπ. Θα 
καλυφθούν από το ΕΑΑ. 
 
Η προσφορά δεν μπορεί να είναι τμηματική και θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της 
προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 
Προκήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές 
χαρακτηρίζονται ως απαράβατοι όροι του Διαγωνισμού. 
 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, 
που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, την 12/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00π.μ.  στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & 
Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ), Βασιλέως Παύλου και Μεταξά Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, 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 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ), Γραμματεία-
Πρωτόκολλο, στη διεύθυνση: Λόφος Νυμφών Θησείο, Αθήνα, ΤΚ 11810, όπου 
θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 
2018 και ώρα 13:00 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 Προκήρυξης έως και την Πέμπτη 6 
Σεπτεμβρίου 2018, από τον Δρ. Παναγιώτη Μπούμη, τηλ. 210-8109162, e-mail: 
ptb@noa.gr. 

 
 

http://www.noa.gr/
mailto:ptb@noa.gr
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Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  
και Πρόεδρος του ΔΣ 

  
  
  
  

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
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