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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 502 / 16.02.2018 για την προμήθεια Λογισμικού 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΕΛΚΕ/ΕΑΑ), στο πλαίσιο της Πράξης «στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΕΣΠΙΑ ΙΙ - Θεμελίωση 
Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, 
διαχείρισης και πρόγνωσης ΠεριβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων» (MIS 5002517) που 
έχει ενταχθεί στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» 
και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατόπιν απόφασης στη συνεδρίαση 1133/18.12.2017 του ΔΣ, 

προκηρύσσει 
 
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά ανά ομάδα για την «προμήθεια Μετεωρολογικών Οργάνων και 
Αναβάθμιση Εξοπλισμού, που αφορά συγκεκριμένα σε: 
 
Προμήθεια λογισμικού για Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) - ΟΜΑΔΑ Α’ 
Προμήθεια λογισμικού για ανάλυση της θερμικής συμπεριφοράς κτηρίων - ΟΜΑΔΑ Β’ 
Προμήθεια στατιστικού πακέτου (λογισμικού) με 4 άδειες χρήσης - ΟΜΑΔΑ Γ’ 
 
προϋπολογισμένης δαπάνης 

• Για την Ομάδα Α: ποσό έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο 
λεπτών (11.290,32 €) πλέον ΦΠΑ 24% ή αλλιώς δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(14.000,00 €) συμπ. ΦΠΑ 24%. 

• Για την Ομάδα Β: ποσό τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών 
(4.032,26 €) πλέον ΦΠΑ 24% ή αλλιώς πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) συμπ. ΦΠΑ 
24%. 

• Για την Ομάδα Γ: ποσό δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και τριών 
λεπτών (19.529,03 €) πλέον ΦΠΑ 24% ή αλλιώς είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων 
δεκαέξι ευρώ (24.216,00 €) συμπ. ΦΠΑ 24%. 
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Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 8.03.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30’, στη Γραμματεία 
του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), 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 
Ι.Ε.Π.Β.Α./Ε.Α.Α., Γραμματεία (Υπόψη: κας Λίας Παπαδάκη), στη διεύθυνση: Ινστιτούτο 
Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ι. Μεταξά 
και Βασιλέως Παύλου, Π. Πεντέλη, Λόφος Κουφού, ΤΚ 15236. Στοιχεία επικοινωνίας: Tel.:+30 
210-8109122, Fax: +30 210-8103236, liapar@noa.gr, όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η 
Δευτέρα 5.03.2018 και ώρα 14:00.  

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 μέχρι και τη Δευτέρα 26.02.2018 από τους 
από τους: Δρ. Κοτρωνάρου Αναστασία, e-mail: akotr@noa.gr, Δρ. Ψυλόγλου Βασίλη, e-mail: 
bill@noa.gr και κα Κοπανιά Θεοδώρα, e-mail: kopania@noa.gr. 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ 
και Πρόεδρος του ΔΣ 

 
 

 
Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
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