
    

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 
 

Γραμματεία 

 
                                                                                         Αθήνα, 19/12/2019 

                                                                                    Αρ. πρωτ.4155 
 

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αρ. πρωτ. 4154/19.12.2019 Διακήρυξης για Παροχή 

υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) του  Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) για ένα (1) έτος Με 

Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των Ορίων 

 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Κ.: 11851, Αθήνα, 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3490069, 2103490031 fax: 210-3490170, email: 
kantoniou@noa.gr  
 
Αντικείμενο και Διάρκεια της σύμβασης : Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή 
υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.).  
  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV 79211000-6 (Λογιστικές υπηρεσίες). 
 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, κατ΄ ανώτατο όριο από την υπογραφή 
αυτής. 
 
Προϋπολογισμός  : Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ή ενενήντα τριών 
χιλιάδων ευρώ (93.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 
και υπέρ του συμμετέχοντος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του/των είδους/ων για το/τα οποίο/α υποβάλλεται 
προσφορά, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της 
σύμβασης. 
 
Είδος διαδικασίας : Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των 
ορίων.  
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Κριτήριo ανάθεσης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής.  
 
Tόπος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή). 
 
Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ηλεκτρονικού 
συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr) : στις 19/12/2019 με 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 80664. 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 
στις 19/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα:17.00. 
 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών : στις 16/01/2020, 
ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13.00 της αυτής ημερομηνίας.  
 
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: στις  23/01/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. της αυτής 
ημερομηνίας.  
 

Χρόνος ισχύος των προσφορών  : Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών  από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
Εναλλακτικές Προσφορές : Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
(.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, θα 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο Τεύχος Διακήρυξης στην ιστοσελίδα 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών www.noa.gr στη διαδρομή Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί. 
   
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του 
περιβάλλοντος της «Επικοινωνίας», το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
ΕΣΗΔΗΣ.  

 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  

και Πρόεδρος του ΔΣ 

  

  

 

  

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
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