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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ) 
 

Αθήνα, 24/9/2020  
ΑΠ. 2798  

 
 
Σήμερα την 17/9/2020, η συγκροτηθείσα με απόφαση ΔΣ του Ε.Α.Α. 1186/24.06.2020 επιτροπή προέβη στη 
διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου της Πρόσκλησης χαμηλού 
κόστους με αρ. διακήρυξης No 2092/ 14-07-2020 και τίτλο:  
 
«Πρόσκληση Διενέργειας Διαγωνισμού (Χαμηλού Κόστους) 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 εξειδικευμένο εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου «ΤΡΕΧΟΝΤΑ 
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΓΓΑΙΑ» με Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του ΕΑΑ Δρ. Εμμανουήλ 
Πλειώνη. 
 
Ο ορισθείς, σύμφωνα με την απόφαση 1190/28.08.2020 του ΔΣ του ΕΑΑ ως προσωρινός Ανάδοχος του ανωτέρω 
Διαγωνισμού, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2267/24.7.2020 προσφοράς που κατέθεσε στον ανωτέρω διαγωνισμό είχε 
συμπεριλάβει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατακύρωση, ως εκ τούτου ζητήθηκε με το υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΕΑΑ 2598/8.9.2020 έγγραφο, να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης οψιγενών 
μεταβολών, στα ανωτέρω ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά.   
 
Ο προσωρινός Ανάδοχος, κατέθεσε την με αρ. πρωτ. ΕΑΑ 2663/14.9.2020 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει 
ότι δεν επήλθαν οψιγενείς μεταβολές στα ανωτέρω δικαιολογητικά. 
 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού χαμηλού κόστους στην εταιρεία 
με την επωνυμία «TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES ΙΚΕ», με προσφερόμενη τιμή 19.500,00€, πλέον ΦΠΑ ή 
24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. 
 
Η Επιτροπή συνέταξε και υπέγραψε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα. 

 
 
 
Η Επιτροπή             Υπογραφή 

    

Βασίλης Αμοιρίδης 
 

Χρήστος Ευαγγελίδης  

Ευάγγελος Γερασόπουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Συνεδρίαση  1193 της 8ης Οκτωβρίου 2020 

 

1 Εμμανουήλ Πλειώνης Διευθυντής ΕΑΑ Πρόεδρος 

2 Νικόλαος Μιχαλόπουλος Διευθυντής  ΙΕΠΒΑ Αντιπρόεδρος 

3 Σπυρίδωνας Βασιλάκος Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ Μέλος 

4 Γεράσιμος Τσελέντης Διευθυντής ΓΙ Μέλος 

5 Γεωργία Τσιροπούλα Εκπρόσωπος των Ερευνητών –ΕΛΕ του ΕΑΑ Μέλος 

6 Μαρία Μανιάτη Εκπρόσωπος Τεχνικού & Διοικητικού Προσωπικού του ΕΑΑ Μέλος 

7 Χρήστος  Ζαρρής Εκπρόσωπος Υπουργείου Ανάπτυξης& Επενδύσεων Μέλος 

 Ουρανία Κουμεντάκου Τακτική υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικού ΕΑΑ Γραμματέας 

 

V. ΕΛΚΕ 

 

6 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολογήσεως διαγωνισμού 

χαμηλού κόστους για  την ανάθεση σύμβασης παροχής Υπηρεσιών υποστήριξης προς το Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) που αφορούν την προετοιμασία και διεκπεραίωση διαγωνιστικών 

διαδικασιών για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΛΚΕ 

(ΚΩΔ. 52010). Επελέγη η εταιρεία TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES ΙΚΕ ως οριστικός 

ανάδοχος με οικονομική προσφορά 24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Έγγραφο υπ. 

αριθ. 2798_24-9-2020). 

 
Ανακοινώνεται το 2798_24-9-2020 έγγραφο, με το οποίο ζητείται η έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολογήσεως διαγωνισμού χαμηλού κόστους για  την ανάθεση σύμβασης 
παροχής Υπηρεσιών υποστήριξης προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) που αφορούν την 
προετοιμασία και διεκπεραίωση διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια εξειδικευμένου 
εξοπλισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΛΚΕ (ΚΩΔ. 52010).  
Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό: 
Σήμερα την 17/9/2020, η συγκροτηθείσα με απόφαση ΔΣ του Ε.Α.Α. 1186/24.06.2020 επιτροπή προέβη στη 
διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου της Πρόσκλησης 
χαμηλού κόστους με αρ. διακήρυξης No 2092/ 14-07-2020 και τίτλο:  
«Πρόσκληση Διενέργειας Διαγωνισμού (Χαμηλού Κόστους) 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 εξειδικευμένο εξοπλισμού στο πλαίσιο 

του Έργου «ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΓΓΑΙΑ» με Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Πρόεδρο 

του ΕΑΑ Δρ. Εμμανουήλ Πλειώνη. 

Ο ορισθείς, σύμφωνα με την απόφαση 1190/28.08.2020 του ΔΣ του ΕΑΑ ως προσωρινός Ανάδοχος του 

ανωτέρω Διαγωνισμού, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2267/24.7.2020 προσφοράς που κατέθεσε στον ανωτέρω 

διαγωνισμό είχε συμπεριλάβει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατακύρωση, ως εκ τούτου 

ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΑΑ 2598/8.9.2020 έγγραφο, να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση περί μη 

ύπαρξης οψιγενών μεταβολών, στα ανωτέρω ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά.   

Ο προσωρινός Ανάδοχος, κατέθεσε την με αρ. πρωτ. ΕΑΑ 2663/14.9.2020 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία 
δηλώνει ότι δεν επήλθαν οψιγενείς μεταβολές στα ανωτέρω δικαιολογητικά. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού χαμηλού κόστους στην 
εταιρεία με την επωνυμία «TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES ΙΚΕ», με προσφερόμενη τιμή 19.500,00€, 
πλέον ΦΠΑ ή 24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. 
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Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολογήσεως διαγωνισμού 
χαμηλού κόστους για  την ανάθεση σύμβασης παροχής Υπηρεσιών υποστήριξης προς το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) που αφορούν την προετοιμασία και διεκπεραίωση διαγωνιστικών 
διαδικασιών για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΛΚΕ (ΚΩΔ. 
52010), με το οποίο ορίζεται η εταιρεία TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES ΙΚΕ ως οριστικός 
ανάδοχος με οικονομική προσφορά 24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Δίνει εντολή για τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες έως την κατάρτιση της σύμβασης. 
 
Επισυνάπτεται στα ανωτέρω το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
 
 
 

 
Η Γραμματέας   
Ουρανία Κουμεντάκου 

 

 

 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 & Διευθυντής του Ε.Α.Α 
Καθηγητής Εμμανουήλ  Πλειώνης 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
 
 
 

Oυρανία Κουμεντάκου 

OURANIA 
AIKA 
KOUMENT
AKOU
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