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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 
 

Γραμματεία 

 

                                                                                         Αθήνα, 28/8/2020 

                                                                                    Αρ. πρωτ. 2446 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ. 2447/28.08.2020 

για την προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών οργάνων μετρήσεων και την παροχή 
υπηρεσιών επισκευών υφιστάμενου επιστημονικού εξοπλισμού CPV: 34913000-0, 

50433000-9, 50410000-2, 51611100-9 
 

 

Θέμα: «Προκήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 
αναλωσίμων ανταλλακτικών οργάνων μετρήσεων και την παροχή υπηρεσιών 
επισκευών στο πλαίσιο του υποέργου Νο 2 «PANACEA EAA», της Πράξης 
«ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και 
κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5021516, η οποία έχει 
ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και καινοτομίας-Β’ 
Κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του 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. 1182/13.04.2020, 
 

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 προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών οργάνων 

μετρήσεων και 
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την παροχή υπηρεσιών επισκευών υφιστάμενου επιστημονικού εξοπλισμο του 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - 
Ειδικούς Όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του αναλυτικού Τεύχους Διακήρυξης και αφορά συγκεκριμένα σε:  
 

ΟΜΑΔΑ 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

CPV 

 

Προϋπολογισμός 
(καθαρή αξία) 

 

ΦΠΑ 24% 

 

Προϋπολογισμός 
(συμπεριλαμβανομέν

ου ΦΠΑ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
(συμπεριλαμβ

ανομένου 

ΦΠΑ) 

ΟΜΑΔΑ Α΄-  

Συντήρηση, 
επισκευή, 

βαθμονόμηση 
αναλυτών αέριας 

ρύπανσης 

Ανταλλακτικά -

Αναλώσιμα 

34913000-0 Διάφορα 

Ανταλλακτικά 

 

3.629,03€ 

 

870,97€ 

 

4.500,00€ 

 

 
9.500,00€ 

 
Υπηρεσίες 

50410000-2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 

συντήρησης συσκευών 

μέτρησης, δοκιμών και 
ελέγχου 

50433000-9  Υπηρεσίες 
βαθμονόμησης 

 
4.032,26€ 

 
967,74€ 

 
5.000,00€ 

 

       

ΟΜΑΔΑ Β΄- 

Επισκευή και 
βαθμονόμηση 
αναλυτών 

αιωρούμενων 
σωματιδίων 

Ανταλλακτικά - 

Αναλώσιμα 

34913000-0 Διάφορα 

Ανταλλακτικά 

 

1.048,38€ 

 

251,61€ 

 

1.300,00€ 

 

  
 

4.000,00€ 
 
Υπηρεσίες 

50410000-2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 

συντήρησης συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 

ελέγχου 

50433000-9 Υπηρεσίες 
βαθμονόμησης 

 
 

2.177,42€ 

 
 

522,58€ 

 
 

2.700,00€ 

       

ΟΜΑΔΑ Γ΄-  

Συντήρηση, 
επισκευή, 

βαθμονόμηση 
δειγματοληπτών 
αιωρούμενων 

σωματιδίων 

 

Ανταλλακτικά-
αναλώσιμα 

34913000-0 Διάφορα 

Ανταλλακτικά 

 

4.435,48€ 

 

1.064,52€ 

 

5.500,00€ 

 

 
 

  6.500,00€ 

 
Υπηρεσίες 

50410000-2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 

συντήρησης συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 

ελέγχου 
50433000-9 - 

Υπηρεσίες 

βαθμονόμησης 

 
  806,45€ 

 
  193,55€ 

 
1.000,00€ 

       

ΟΜΑΔΑ Δ΄-  
Έλεγχος ορθής 

λειτουργίας και 
διαπιστευμένης 

διακρίβωση  
εργαστηριακών 
ζυγών 

 
 

Υπηρεσίες 

50410000-2 Υπηρεσίες 
επισκευής και 

συντήρησης συσκευών 
μέτρησης, δοκιμών και 

ελέγχου 
50433000-9  Υπηρεσίες 

βαθμονόμησης 

 
 

  596,02€ 

 
 

 143,05€ 

 
 

739,07€ 

 
 

739,07€ 

       

ΟΜΑΔΑ Ε΄-  

Συντήρηση και 
επισκευή του 

ιστού του 
μετεωρολογικού 
σταθμού του 

Κινητού Σταθμού 
Παρακολούθησης 

Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης 

 

Ανταλλακτικά-
αναλώσιμα 

34913000-0 Διάφορα 

Ανταλλακτικά 

 

 
725,81€ 

 

 
174,19€ 

 

 
900,00€ 

  

 
 

 
2.000,00€ 

 

Υπηρεσίες 

50410000-2 Υπηρεσίες 

επισκευής και 
συντήρησης συσκευών 

μέτρησης, δοκιμών και 
ελέγχου 

 

 
887,10€ 

 

 
    212,90€ 

 

 
1.100,00€ 

       

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’-  

Αναλώσιμα, 
ανταλλακτικά & 

μικροεργαλεία για 
τη λειτουργία του 
POLLY -XT lidar 

Ανταλλακτικά-

αναλώσιμα 

34913000-0 Διάφορα 

Ανταλλακτικά 

 

17.258,06€ 

 

4.141,94€ 

 

21.400,00€ 

 

 
 

22.000,00€ 

 
Υπηρεσίες 

51611100-9 
Υπηρεσίες 

εγκατάστασης υλικού 
πληροφορικής 

 
   483,87€ 

 
  116,13€ 

 
600,00€ 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

36.079,89€ 
(καθαρή αξία) 

 

8.659,18€ 
(ΦΠΑ) 

 

44.739,07€  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
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Όλοι οι ανωτέρω εξοπλισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - 
Ειδικούς Όρους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α του Τεύχους 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 της ΟΜΑΔΑΣ Γ, είτε για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Δ, είτε για 
το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Ε, είτε για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ, είτε για οποιοδήποτε 
συνδυασμό τους. 
 
Προσφορές καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω ορίων του προϋπολογισμού δεν γίνονται δεκτές.  
 
Η προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών οργάνων μετρήσεων και η παροχή υπηρεσιών 
επισκευών υφιστάμενου επιστημονικού πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του 
υποέργου Νο 2 «PANACEA EAA», της Πράξης «ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της 
ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 
5021516, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και 
καινοτομίας-Β’ Κύκλος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020  
με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5413/985/Α2 7-9-2018 της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 
2018ΣΕ14510006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ). 
 
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν: 

I. Με απευθείας κατάθεση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στο Άρθρο 7 της παρούσας 
Προκήρυξης  

II. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή. 
III. 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: 16/09/2020, 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, 17/9/2020, 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 
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Οι ειδικοί όροι συμμετοχής διαγωνισμού ορίζονται στο αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης, το οποίο 
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 του Τεύχους Διακήρυξης από τον κ. Ε. Γερασόπουλο μέχρι και 
την Παρασκευή 11/9/2020, τηλ. 2108109124, e-mail: egera@noa.gr  
 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  

και Πρόεδρος του ΔΣ 

  

  

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 

http://www.noa.gr/
mailto:egera@noa.gr
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