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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1199 / 04.05.2018 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) 

  
Στην Πεντέλη, σήμερα 23.5.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο κτήριο του 

Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και 

Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ/Ε.Α.Α.) στο 

γραφείο του Προέδρου, η συγκροτηθείσα με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Α.Α. στη 

συνεδρίαση 1131/30.11.2017 Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, 

προέβη στη διαδικασία αξιολόγησης των κατατεθεισών προσφορών για τον συνοπτικό 

διαγωνισμό, διακήρυξη Νο 1199/04.05.2018 για την παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του 

έργου «WetMainAreas - Improving the conservation effectiveness of wetlands 

(INTERREG V-B-BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020)» (ΜIS 5017855). Το έργο 

«WetMainAreas - Improving the conservation effectiveness of wetlands (INTERREG V-

B-BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020)» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (85%) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (15%). 

 

Παρέστησαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής:  

Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου,  

Δρ. Όλγα Συκιώτη,  

κα Δρ. Βασίλης Αμοιρίδης  
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω υποψηφίων εταιρειών:  

1) Printeco M.E.Π.Ε Communication and Development Integrated Solutions 

(αρ.πρωτ. ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 352/22-05-2018) 

2) ΑΡΑΤΟΣ ΝΤΟΤ ΝΕΤ ΕΠΕ- Aratos Net (αρ.πρωτ. ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 353/22-

05-2018) 

Κατ’ αρχάς η Επιτροπή άνοιξε, μονογράφησε και έλεγξε τους Φακέλους 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι δικαιολογητικών ήταν πλήρεις και έγιναν 

αποδεκτοί. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων 

των τεχνικών προσφορών των εταιρειών, και στη μονογράφησή τους. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές δεν είναι τμηματικές και καλύπτουν το ΣΥΝΟΛΟ 

των Υπηρεσιών (Α, Β, Γ & Δ) και όχι μέρος τους (όπως αναφέρεται ρητά στη 

Διακήρυξη), η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

 

Μετά την αξιολόγηση των Φακέλων Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή, ομόφωνα: 

 

• Έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΑΡΑΤΟΣ ΝΤΟΤ ΝΕΤ ΕΠΕ- Aratos Net 

(αρ.πρωτ. ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 353/22-05-2018) για την οποία δέχεται ότι καλύπτει ακριβώς 

τις αιτούμενες προδιαγραφές και κατά συνέπεια το επιμέρους κριτήριο τεχνικής 

αξιολόγησης βαθμολογείται με 100 βαθμούς. 

 

• Έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας Printeco M.E.Π.Ε Communication and 

Development Integrated Solutions, για την οποία αξιολόγησε ότι καλύπτει μερικώς τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές του διαγωνισμού και συγκεκριμένα: (1) σε σχέση με την 

Υπηρεσία Β’, δεν τεκμαίρεται ότι η εταιρία έχει την απαραίτητη εμπειρία αφού δεν έχει 

συμμετάσχει σε αντίστοιχο έργο στο παρελθόν, και (2) σε σχέση με την Υπηρεσία Γ’, 

κρίνεται ότι από τα βιογραφικά που προσκομίστηκαν και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα ότι 

η ομάδα έργου δε διαθέτει μέλος με την απαιτούμενη γνώση για την επιτυχή υλοποίηση 

της Υπηρεσίας Γ’. Κατά συνέπεια, το επιμέρους κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης 

βαθμολογείται με 80 βαθμούς. 
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Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 

προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών και στη 

μονογράφησή τους. Όλες οι Οικονομικές Προσφορές που αποσφραγίστηκαν ήταν 

αποδεκτές, από τυπικής πλευράς. Για την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών 

ελήφθη υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς το ΦΠΑ.  Οι Οικονομικές Προσφορές των 

συμμετεχόντων, ανά Υπηρεσία, συνοψίζονται ως εξής: 

 
Printeco M.E.Π.Ε 

Ενέργεια Κόστος χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (24%) Συνολικό 

κόστος 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α 11.290,32 2.709,68 14.000,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β 24.193,55 5.806,45 30.000,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ 4.032,26 967,74 5.000,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ  47.580,65 11.419,35 59.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ (ολογράφως) Σαράντα επτά χιλιάδες 

πεντακόσια ογδόντα ευρώ 

και εξήντα πέντε λεπτά 

Έντεκα χιλιάδες 

τετρακόσια 

δεκαεννιά ευρώ 

και τριάντα πέντε 

λεπτά  

Πενήντα 

εννέα χιλιάδες 

ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(ολογράφως) 

Πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ 

 
 
 

ΑΡΑΤΟΣ ΝΤΟΤ ΝΕΤ ΕΠΕ- Aratos Net 

Ενέργεια Κόστος χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (24%) Συνολικό 

κόστος 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α 11.290,32 2.709,68 14.000,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β 24.193,55 5.806,45 30.000,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ 4.032,26 967,74 5.000,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ  47.580,65 11.419,35 59.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ (ολογράφως) Σαράντα επτά χιλιάδες 

πεντακόσια ογδόντα ευρώ 

και εξήντα πέντε λεπτά 

Έντεκα χιλιάδες 

τετρακόσια 

δεκαεννιά ευρώ 

και τριάντα πέντε 

λεπτά  

Πενήντα 

εννέα χιλιάδες 

ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

(ολογράφως) 

Πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ 
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Με βάση τα παραπάνω, οι συνολικές βαθμολογίες των δύο εταιριών σύμφωνα με τον 

τύπο F του άρθρου 14 των προδιαγραφών, διαμορφώνονται ως εξής κατατασσόμενες 

κατά φθίνουσα τάξη: 

 

ΑΡΑΤΟΣ ΝΤΟΤ ΝΕΤ ΕΠΕ- Aratos Net   F=1.0  

Printeco M.E.Π.Ε      F=0.9  

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ότι κριτήριο αξιολόγησης του 

διαγωνισμού σύμφωνα με τη Διακήρυξη Νο 1999/04.05.2018 είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, αποφάσισε να εισηγηθεί στο ΔΣ, που είναι το αρμόδιο όργανο του 

φορέα, την κατακύρωση του Διαγωνισμού με ανάδοχο για το ΣΥΝΟΛΟ των υπηρεσιών, 

έγκριση της προσφοράς της εταιρείας ΑΡΑΤΟΣ ΝΤΟΤ ΝΕΤ ΕΠΕ- Aratos Net. 

 

Το παρόν διαβάστηκε, βεβαιώθηκε ομόφωνα και υπογράφηκε από τα μέλη της 

Επιτροπής. 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

Δρ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου 

 

 

 

 

Δρ. Όλγα Συκιώτη 

 

 

 

 

Δρ. Βασίλης Αμοιρίδης 
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