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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 
 

Γραμματεία 

 

                                                                                         Αθήνα, 14/7/2020  
                                                                                    Αρ. πρωτ. 2091 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 2092/14.07.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, ποσού έως 20.000,00 ευρώ, που 
αφορούν στην προετοιμασία και διεκπεραίωση διαγωνιστικών διαδικασιών (CPV: 73200000-4) 

για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού 
 
 

Θέμα: «Περίληψη Πρόσκλησης Διενέργειας Διαγωνισμού (χαμηλού κόστους) για 
την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ποσού έως 20.000,00 
ευρώ πλέον ΦΠΑ, που αφορούν στην προετοιμασία και διεκπεραίωση 
διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού» 
 
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. 1186/24.06.2020, 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
Τη διενέργεια Διαγωνισμού (χαμηλού κόστους) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης 
τιμής με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την 
ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, ποσού έως 20.000,00 ευρώ, που 
αφορούν στην προετοιμασία και διεκπεραίωση διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια 
εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα – ΜΕΡΟΣ Β΄ του Αναλυτικού 
Τεύχους της Πρόσκλησης. 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20.000 € πλέον ΦΠΑ 24%, 
ήτοι ποσό 24.800€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
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Προσφορές καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω ορίων του προϋπολογισμού δεν γίνονται δεκτές.  
 

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/ Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί . 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν: 
I. Με απευθείας κατάθεση στον τόπο παράδοσης  

II. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή. 
III. Με courier. 

Στις περιπτώσεις II και III το ΕΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση 
των προσφορών του Διαγωνισμού.  
 
Τόπος παράδοσης των προσφορών:  Εγκαταστάσεις  του ΕΑΑ ( Λόφος Νυμφών Θησείο, 
Τ.Κ. 11851  Αθήνα), Γραμματεία-Πρωτόκολλο. 
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Την 24/7/2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ. 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, όπως 
αποδεικνύεται από τον αριθμό Πρωτοκόλλου. Επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η 
ημερομηνία αποστολής, αλλά μόνο της παραλαβής και καταχώρησης στο πρωτόκολλο. 
Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 
 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, 
που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, 27/7/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. 
στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Θησείο (Λόφος Νυμφών, Θησείο Αθήνα Τ.Κ. 11851). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας έως και έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία στο e-mail: adimou@noa.gr ή στο τηλ. 210210-3490031, e-mail: gvlaxaki@noa.gr  
 

 

Ο Διευθυντής του ΕΑΑ  

και Πρόεδρος του ΔΣ 

  

  

Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
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