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ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

Επιτροπής του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ για τη διενέργεια και αξιολόγηση του 

Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού 2211/05.09.2018 για την προμήθεια και 

εγκατάσταση Ειδικού Θόλου για την κάμερα ευρέως πεδίου MAWFC στο 

Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας (CPV: 44211110-6), στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ-ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ.   

 

Στην Αθήνα, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ., 

στο Ινστιτούτο  Αστρονομίας,  Αστροφυσικής,  Διαστημικών  Εφαρμογών  &  

Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ), Βασιλέως Παύλου και Μεταξά, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, 

συνήλθε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού (όπως ορίστηκε στη 

συνεδρίαση 1128 της 21ης Σεπτέμβριου 2017 του ΔΣ του ΕΑΑ) προκειμένου να 

διενεργήσει τον παραπάνω Διαγωνισμό και να αξιολογήσει τις προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδικού Θόλου για την 

κάμερα ευρέως πεδίου MAWFC στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας» στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «”ΠΡΟΤΕΑΣ II” - Προηγμένες 

Διαστημικές Εφαρμογές για την Εξερεύνηση του Σύμπαντος, του Διαστήματος και 

της Γης (MIS 5002515) (Κωδικός: 3140), υποέργο 2», της Πρόσκλησης με τίτλο 

«Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων – 

ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία». 

 

Παρέστησαν οι: 

 

1. Δρ Κωνσταντίνος Κουτρούμπας, Διευθυντής Ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ, Πρόεδρος 

2. Δρ Αναστάσιος Δαπέργολας, Διευθυντής Ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ, Μέλος 

3. Δρ Αθανάσιος Ακύλας, Κύριος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας του ΙΑΑΔΕΤ, 

Μέλος, που άσκησε και χρέη Γραμματέως. 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

ΑΔΑ: ΩΘΞΧΟΡΕΙ-9ΡΗ



 Την υπ’ αριθμ. 2211 / 05.09.2018 Προκήρυξη Συνοπτικού Δημόσιου 

Διαγωνισμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τις προβλεπόμενες 

τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της 

Προκήρυξης καθώς και τον σχετικό προϋπολογισμό. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 

19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.. υποβλήθηκε εγκαίρως μία 

προσφορά εκ μέρους της  επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΔΗ Ο.Ε.» και αποφάσισε να 

προχωρήσει στην εξέταση αυτής. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, περιελάμβανε τρεις (3) υποφακέλους: A. 

“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, B. “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και Γ. “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής παρέλαβαν, υπέγραψαν και φύλαξαν τους φακέλους Β και 

Γ. Ανοίχθηκε ο φάκελος Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος διαπιστώθηκε ότι 

περιείχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από την Προκήρυξη. 

Τα μέλη υπέγραψαν τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια έλεγξαν αν τα περιεχόμενά 

τους ήταν σύμφωνα με την Προκήρυξη του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή έκρινε ότι 

όλα τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν ήταν σύμφωνα με την Προκήρυξη και ο 

φάκελος πλήρης, χωρίς ελλείψεις και παρατυπίες. 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  του υποφακέλου Β. 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος διαπιστώθηκε ότι περιείχε ένα πρωτότυπο και 

ένα αντίγραφο, όπως ορίζει η Προκήρυξη. Τα μέλη υπέγραψαν το πρωτότυπο και το 

αντίγραφο και στη συνέχεια έλεγξαν αν η Τεχνική Προσφορά ήταν σύμφωνη με την 

Προκήρυξη του Διαγωνισμού. 

 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η Τεχνική Προσφορά ήταν σύμφωνη με την Προκήρυξη και 

ο φάκελος πλήρης, χωρίς ελλείψεις και παρατυπίες. 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  του υποφακέλου Γ. 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος διαπιστώθηκε ότι περιείχε ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, όπως ορίζει η Προκήρυξη. Τα μέλη υπέγραψαν το 

πρωτότυπο και το αντίγραφο και στη συνέχεια έλεγξαν αν η Οικονομική Προσφορά 

ήταν σύμφωνη με την Προκήρυξη του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα η οικονομική 

προσφορά ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

 

25.000€ (καθαρή αξία 20.161,29€ + ΦΠΑ24% 4.838,71€), 

 

που είναι μικρότερο από την προϋπολογισμένη δαπάνη για τον εν λόγω διαγωνισμό.  

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι η Οικονομική Προσφορά ήταν σύμφωνη με τη 

Προκήρυξη και ο φάκελος πλήρης, χωρίς ελλείψεις και παρατυπίες. 

 

ΑΔΑ: ΩΘΞΧΟΡΕΙ-9ΡΗ



Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα συμφώνησαν για την πληρότητα φακέλου της 

Προσφοράς που κατατέθηκε για τον Συνοπτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με αριθμ. 

2211 / 05.09.2018 και εισηγούνται στο Δ.Σ. του Ε.Α.Α. την ανάθεση της 

προμήθειας και εγκατάστασης Ειδικού Θόλου για την κάμερα ευρέως πεδίου 

MAWFC στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας στην εταιρία «ΑΦΟΙ 

ΚΛΕΙΔΗ Ο.Ε.» 

 

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

Επιτροπής.  

 

Ο Πρόεδρος                                                Τα μέλη 

 

 

 

Δρ. Κωνσταντίνος Κουτρούμπας               Δρ. Αναστάστιος Δαπέργολας  

Διευθυντής Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ         Διευθυντής Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ 

 

 

                                                                    Δρ. Αθανάσιος Ακύλας                                

                                                                    ΕΛΕ Β’ ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ                                    
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