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Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 
Διακήρυξης Νο 10/4.1.1018  για την Προμήθεια Επιστημονικού Διαγωνισμού στο 
πλαίσιο της Πράξης «ΓΕΩΡΙΣΚ» 

Στην Αθήνα, σήμερα 23.1.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ,  στο  κτήριο του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Ε.Α.Α., στο Θησείο στο γραφείο του Διευθυντή, συνήλθε, η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του  Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης  
Νο 10/4.1.2018 η οποία συγκροτήθηκε  στη Συνεδρίαση  1128 της 21ης  Σεπτεμβρίου 2017  
προκειμένου να διενεργήσει τον παραπάνω Διαγωνισμό και να αξιολογήσει τις προσφορές 
για την “ Προμήθεια του Επιστημονικού Εξοπλισμού” του   Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) στο πλαίσιο της Πράξης  “ΓΕΩΡΙΣΚ”. 

Παρέστησαν οι:  

1. Δρ. Βασίλειος Καραστάθης, Διευθυντής Ερευνών,  Τακτικό Μέλος 
2. Αρετή Πλέσσα, ΠΕ ΕΤΕ , Τακτικό Μέλος 
3. Δρ.Χρήστος Ευαγγελίδης, Ερευνητής Γ΄, Τακτικό Μέλος. 

 
Χρέη Γραμματέως εκτέλεσε η Ελευθερία Οικονομοπούλου, υπάλληλος του Γ.Ι./Ε.Α.Α. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους της  εταιρείας «TREE COMPANY CO AEBE»  κο 
Μαυρογενναίο  Ναπολέων και της εταιρείας  «ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ Π. ΞΥΣΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» κο 
Παράσχο Ξύστρη και κα Ευανθία Ξύστρη που ήταν παρόντες να παραστούν στη 
αποσφράγιση, αφού ελέγχθηκαν πρώτα τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα έξι (6) προσφορές. Σύμφωνα  με 
την ώρα κατάθεσής τους, προσφορές κατατέθηκαν από τις εξής εταιρείες: «IMS  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής 200/19.1.2018,  
«ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ  Α.Ε.» με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής  218/22.1.2018,. «TREE 
COMPANY CO AEBE» με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής 219/22.1.2018, «ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ 
Π. ΞΥΣΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής 221/22.1.2018, SET 
POINT Technologies ΕΠΕ, με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής 222/22.1.2018, ENERSOL  
ΑΦΟΙ Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής 223/22.1.2018. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην υπογραφή και αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της 
πρώτης προσφοράς, δηλ. «IMS  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» της  Ανώνυμης Εταιρείας  και αφού 
υπέγραψε τους τρεις υποφακέλους (δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς) προχώρησε στο άνοιγμα του υποφακέλου των δικαιολογητικών. Το ίδιο έκανε 
και με τους φακέλους  των υπόλοιπων προσφορών.  
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- Η Επιτροπή κάλεσε την κ. Α. Ταουκίδου, νομική Σύμβουλο του ΕΑΑ, να δώσει τη νομική 
συμβουλή της ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιρειών. 

Η Επιτροπή ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  διαπίστωσε τα 
εξής: 

Οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής  και των έξι (6) Εταιρειών ήταν πλήρεις  και  
σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην Προκήρυξη  του Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 
10/4.1.2018. 

Στη συνέχεια, προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών των  
εταιρειών που αφορά την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιταχυνσιογράφων  (Ομάδα Α) : 

Οι υποφάκελοι των Τεχνικών προσφορών των εταιρειών «TREE COMPANY CO AEBE» και 
«ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ Π. ΞΥΣΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» είναι σύμφωνοι με τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην Προκήρυξη  του Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 
10/4.1.2018. 

Η Επιτροπή  έκρινε ότι οι υποφάκελος της Τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «IMS 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε»  δεν  πληροί τον όρο της Προκήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με 
τον οποίο «οι προσφορές πρέπει να φέρουν κατά φύλλο σφραγίδα του υποψηφίου 
αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του», καθώς δεν υπήρχε σφραγίδα 
και υπογραφή κατά φύλλο και συνεπώς, απορρίφθηκε. 

Ο υποφάκελος της Τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ  Α.Ε.» εξετάστηκε 
ως προς τις προδιαγραφές και εκφράστηκε από το μέλος της επιτροπής Δρ. Χ. Ευαγγελίδη 
ερώτημα αν είναι οι επιταχυνσιογράφοι είναι «συμβατοί με τα ήδη αντίστοιχα λειτουργούντα 
όργανα του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων». Κατόπιν, η Επιτροπή αποφάσισε να 
καλέσει τον Δρ. Ι. Καλογερά, ως υπεύθυνο του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων για 
γνωμοδότηση, ο οποίος δήλωσε ότι χρειάζονται επιπλέον διευκρινίσεις από την εταιρεία. Η 
Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την εταιρεία διευκρινίσεις πριν ολοκληρώσει την 
αξιολόγηση της συγκεκριμένης τεχνικής προσφοράς. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση και να συνεχίσει σε επόμενη 
συνεδρίασή της μετά την προσκόμιση των διευκρινήσεων. 
 
Η Συνεδρίαση της Επιτροπής έληξε στις  14:00 μ.μ. 

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

 

                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Δρ. Καραστάθης Β.      ΠΕ ΕΤΕ /Αρετή Πλέσσα        Δρ. Χρήστος  Ευαγγελίδης 
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