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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας 

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

 
Γραμματεία 

 
                                                                                         Αθήνα, 19/12/2018 

                                                                                    Αρ. πρωτ. 3615 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 3614/19.12.2018 
για την προμήθεια εξοπλισμού CPV 38120000-2 

 
Θέμα: «Προκήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μετεωρολογικών 
Οργάνων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του Εργου 
“DISARM”. Το Έργο «Drought and fΙre ObServatory and eArly waRning systeΜ 
“DISARM”» (Κωδικός ΕΛΚΕ: 2232) του Transnational Cooperation Programme Interreg 
Balkan-Mediterranean 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (85%) και 
εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (15%)» 
 
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. 1145/25.09.2018 περί διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια μετεωρολογικών οργάνων 
 

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 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 αισθητήρων ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου και ανταλλακτικά 
ανεμιστήρα ασπίδας ακτινοβολίας για τους Μετεωρολογικούς Σταθμούς του 
υφισταμένου δικτύου του ΕΑΑ. 

 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων διακοσίων 
είκοσι πέντε ευρώ (10.225,00 €) πλέον ΦΠΑ. 
 
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. 
 
Η προσφορά δεν μπορεί να είναι τμηματική και θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο του 
αντικειμένου του Διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω 
ορίων του προϋπολογισμού δεν γίνονται δεκτές. 
 
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. -Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ), Γραμματεία 
(Υπόψη: κα Ε. Παπαδάκη), στη διεύθυνση: Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Λόφος Κουφού, ΤΚ 152 
36, Παλαιά Πεντέλη, όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η 16/01/2019, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.   
 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, που έχει 
συσταθεί για το σκοπό αυτό, 17/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30’ π.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 τον Δρα Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο μέχρι 
και την Δευτέρα 14/01/2019, τηλ. 210 8109127, e-mail: lagouvar@noa.gr 
 
 
 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  
και Πρόεδρος του ΔΣ 

  
  
  

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
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