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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 292 / 15.02.2016 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο 

«”ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”: Πρόγραμμα Αριστείας ΓΓΕΤ στο Περιβάλλον, τη Διαστημική και τη 

Γεωδυναμική/Σεισμολογία 2015-2017» και συγκεκριμένα της Υποπρότασης 7 - 

«”KEFALLONIA” - Δημιουργία ομάδας αριστείας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών για την έρευνα και σεισμική παρακολούθηση της Κεφαλονιάς αλλά 

και της ευρύτερης περιοχής των Ιονίων νήσων, από Κεφαλονιά έως Πύλο με στόχο την 

βελτίωση της αντισεισμικής θωράκισης της περιοχής», που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ  

 

προκηρύσσει 

 

Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 

«Προμήθεια συστοιχίας σεισμογράφων και υλικού διασύνδεσης με το κεντρικό σεισμογραφικό 

δίκτυο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΓΙ/ΕΑΑ)», 

 

προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00, στην 

Αίθουσα Αιγινήτη του κτηρίου του Αστεροσκοπείου, στο Θησείο, 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 Ε.Α.Α., όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, κατά τις 



 

 

 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η 

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00.  

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος 

του προκηρυσσόμενου με την παρούσα εξοπλισμού. 

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 την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 

από τους Δρα Χρήστο Ευαγγελίδη cevan@noa.gr (τηλ. 210-3490043) και τον Δρα 

Βασίλειο Καραστάθη, e-mail: karastathis@noa.gr. 

 

 

 
Ο Διευθυντής του ΕΑΑ 
και Πρόεδρος του ΔΣ 

 
 
 
 
 

Καθ. Κανάρης Τσίγκανος 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναλυτική Διακήρυξη: link 

 

http://www.noa.gr/
mailto:cevan@noa.gr

