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Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Αριθμός Πρόσκλησης 37/22

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ: 76632/12.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΠ30469Β7Θ-ΖΨΡ) Απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου περί της Ματαίωσης της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 
Άνω των Ορίων για την  «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» 
για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 
2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 51.170,67€ μη συμπ. ΦΠΑ (63.451,63€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
και την εκτέλεση της προμήθειάς τους με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016,

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
για την ανάθεση της «Προμήθειας Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την 
κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021.

1. Αντικείμενο της υπό ανάθεσης προμήθειας

Το αντικείμενο του θέματος αφορά στην προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού 
Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 
2021 για τα τμήματα (είδη) για τα οποία απέβη άγονη η Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία 
Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων με αριθ. Διακήρυξης 12/22 (ΑΔΑΜ: 22PROC010638736).
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 38000000-5..

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τριάντα εννέα (39) τμήματα (είδη), όπως αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας 

2. Εκτιμώμενη αξία

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 63.451,63€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α: 51.170,67€
Φ.Π.Α. 24%: 12.280,96€

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από τη σχετική πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 του Πανεπιστημίου Πατρών με Κ.Α.Ε. 4121ΒΙ (υπ΄ αρ. πρωτ. 72/28-03-2022 
ΑΔΑ:65ΛΕ469Β7Θ-ΞΝ6, ΑΔΑΜ:22REQ010276875 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών)

3. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής ανά 
τμήμα (είδος). Η οικονομική προσφορά είναι δεσμευτική, και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή. Προσφορές 
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής αυτού ή είναι εναλλακτικές απορρίπτονται. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας ενός, περισσοτέρων ή όλων των τμημάτων 
(ειδών).

4. Εγγυητική Συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% (προϋπολογισθείσας δαπάνης της Διαπραγμάτευσης), εκτός ΦΠΑ.

Σε περίπτωση προσφοράς που αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα τμήματα (είδη) το ποσό της εγγύησης 
συμμετοχής, προσαρμόζεται ανάλογα με την επιμέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη του/των τμήματος /των 
για το/α οποίο/α προτίθεται ο/οι υποψήφιος/οι να καταθέσει/ουν προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς (άρθρο 72, παρ. 1, Ν.4412/2016) άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 
2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου.





3

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική 
παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του 
άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”).

Σημείωση:

Σχετικά με τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
λαμβάνεται υπόψη το με αριθμό πρωτοκόλλου (0) 39447_17/24-04-2017 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με θέμα «Εγγυοδοτικές Παρακαταθήκες Τ.Π. & ∆ανείων» 
(https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2017/EGGYODOTIKES.PDF)

Επίσης σύμφωνα με τη διευκρίνιση (ΑΔΑ:7ΝΣΡΟΞΤΒ-975) επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, «… τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, με την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα του άρθρου 4 του π.δ. της 30 Δεκεμβρίου 
1926/3 Ιανουαρίου 1927 (Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω 
Παρακαταθηκών και Δανείων). Ως προ το ειδικότερο ζήτημα της μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι 
«η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένσταση διζήσεως», 
επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 31/1992 του ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της 
φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών 
εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.»

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά το χρόνο ισχύος, τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ της 30/12/3.1.1927 σε συνδυασμό 
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με τις διατάξεις των άρθρων 427-435, 410 επ. και 822 ΑΚ (βλ. ΓΝΜ ΝΣΚ 34/1992) και παραγράφονται µετά 
από 15ετία από το χρόνο που κατέστησαν απαιτητές βάσει του Ν. 3646/28, άρθρο 17.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο σε έντυπη  μορφή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, Α΄ Κτίριο Διοίκησης, 
Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 26 504 Ρίο, Πάτρα),  με ευθύνη του οικονομικού φορέα στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η αρμόδια επιτροπή της παρούσας πρόσκλησης (αναγράφονται 
αναλυτικά ο τίτλος της πρόσκλησης) το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 
που ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη 
της Αρμόδιας Επιτροπής.

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή του Συμφωνητικού, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης της Διαπραγμάτευσης ή κάθε τμήματος (είδους) εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της Σύμβασης (Συμφωνητικού).

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης (ήτοι ενενήντα (90) ημέρες), για διάστημα τριών (3) μηνών.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 4 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής προμήθειας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

6. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 

Ο/Οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται, μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, να παρέχει/ουν «Εγγύηση καλής 
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λειτουργίας», η οποία θα πρέπει να ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
(Συμφωνητικού), εκτός ΦΠΑ. 

Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας

7. Διάρκεια Σύμβασης (Συμφωνητικού)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία 
ανάρτησης  του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

8. Δημοσίευση

Η πρόσκληση καταχωρήθηκε την 29η/11/2022, ημέρα Τρίτη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης: https://nepps.eprocurement.gov.gr/, λαμβάνοντας συστημικό 
αύξοντα αριθμό: 177381.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης 12/22 που προηγήθηκε.

Η πρόσκληση καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στη 
διαδρομή: http://www.upatras.gr > Ενημέρωση > Ανακοινώσεις > Οικονομικά Θέματα > Υποβολή 
Προσφορών.

9. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την 
προμήθεια αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αριθ. 25 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄ 08/08/2016).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό 
(γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των άρθρων 
73 και 74 του Ν. 4412/2016.

10. Τρόπος υποβολής προσφορών

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης: https://nepps.eprocurement.gov.gr/.

Προσφορές υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τούς έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Για την 
συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/
http://www.upatras.gr/
https://nepps.eprocurement.gov.gr/
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ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 
οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15η  Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και 
ώρα 20:00. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 20η Δεκεμβρίου 
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση  με την οποία ο οικονομικός 
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του 
ίδιου άρθρου, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής (Παράρτημα VI). 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα με ημερομηνία 
εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 

γ) υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει ηλεκτρονική υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, 
με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 
προσφορές, στην οποία θα δηλώνουν ότι:

 αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσης διακήρυξης (αναφέρονται ο αριθμός της 
πρόσκλησης & ο τίτλος της καθώς και η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών) 

 η προσφορά τους ισχύει για τριακόσιες (365) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

 τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει είναι αληθή

 βεβαιώνεται η ακρίβεια των ιδιωτικών εγγράφων που κατατίθενται

δ) σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, 
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στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ). 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 
τους.

Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα στο Παράρτημα Ι της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Ειδικότερα περιέχει:

α) την Τεχνική Προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα με αναλυτική και πλήρη 
περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών (σε σχέση με τα ζητούμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους) σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

β) όλα τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα πιστοποιούνται τα αναγραφόμενα στην Τεχνική του 
Προσφορά (Τεχνικά Φυλλάδια (απαραιτήτως), Πιστοποιητικά Καταλληλότητας π.χ. CE, ISO, Φύλλο 
Συμμόρφωσης, Εργοστασιακή Εγγύηση (αν απαιτούνται)  και ό,τι άλλο απαιτείται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές κάθε είδους σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας).

Είναι απαραίτητη η πληρέστερη συμπλήρωση παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 
φυλλάδιο θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει σε μορφή pdf, 
ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της 
τεχνικής του προσφοράς.

Οικονομική προσφορά:

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.

Η προσφερόμενη τιμή για κάθε τμήμα (είδος) θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (ως μονάδα μέτρησης 
στην παρούσα διαδικασία ορίζεται το τεμάχιο, το οποίο εμπεριέχει όλα όσα απαιτούνται στις τεχνικές 
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προδιαγραφές του κάθε είδους), θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα έχει την μορφή Χ.ΧΧΧ,ΧΧ (δύο 
δεκαδικά). 
Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του συστήματος (σε αρχείο pdf 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο).
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό Τέλος Χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου 20 % επί του ποσού Χαρτοσήμου.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης. 

11. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών

Στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα προβεί η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & 
Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 76632/12.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΠ30469Β7Θ-ΖΨΡ) 
Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 99/6.10.2022 Συνεδρίασή 
του, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την 20η Δεκεμβρίου 2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται, είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής και στην Αναθέτουσα Αρχή.

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων.

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, και συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
ανάδειξη του/των προσωρινού/-ών αναδόχου/-ων.

Κατόπιν, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι το Πρυτανικό Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό, εκδίδεται σχετική απόφαση και η Αναθέτουσα Αρχή 
προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, τον πρώτο 
σε κατάταξη προσφέροντα/ μειοδότη στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («Προσωρινός Ανάδοχος») 
να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, 
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4782/2021.
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12. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων 
εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.

Προσφορές οι οποίες αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

13. Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

14. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η Αναθέτουσες Αρχή, τηρώντας τις 
αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς 
φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή 
να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 
ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης.

15. Αξιολόγηση των προσφορών – ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το 
σύνολο  της ποσότητας, ενός, περισσοτέρων ή όλων των τμημάτων (ειδών). Σε περίπτωση ύπαρξης 
περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των 
υποψήφιων Αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αριθ. 90 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄ 08/08/2016).

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
προς αξιολόγηση τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας
2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄ 08/08/2016).
3. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄ 08/08/2016).

16. Παραλαβή υλικών - χρόνος και τρόπος παράδοσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη, είτε ολικά είτε τμηματικά (ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε 
Τμήματος/Δομής/Υπηρεσίας), στις εγκαταστάσεις κάθε Τμήματος/Δομής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην 
Πάτρα (Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, Κουκούλι) στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι σε χώρους που θα υποδειχθούν μετά 
από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Παραλαβής κάθε Τμήματος/Δομής, ο οποίος θα ορισθεί από το 
Πανεπιστήμιο και θα ενημερωθεί ο ανάδοχος, εγκαίρως κατά την υπογραφή του Σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 - ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022:
1. Τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι 
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και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών 
συγχωνεύθηκαν σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύθηκε με έδρα το Μεσολόγγι.
2. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής συγχωνεύθηκε με το ιδρυόμενο με το 
άρθρο 1 Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο σε Τμήμα 
Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο.
3. Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
μετονομάστηκε σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα ανάρτησης του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Υπεύθυνο Παραλαβής κάθε Τμήματος/Δομής για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
17. Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των ειδών, του συνόλου της προμήθειας του κάθε τμήματος (είδους).

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι:

1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης & Παραλαβής της Αρχής.

2. Τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΔΑΜ της σύμβασης (συμφωνητικού). 

3. Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

i. Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΑΔΗΣΥ),

ii. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
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18. Λοιποί όροι και Ειδικοί όροι

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 
προσφορών στην παρούσα διαδικασία.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας και δικαιούται να την 
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση 
για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα όλων των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (τεχνικών, 
οικονομικών κλπ.) καθώς και των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
(Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου).

Η εν λόγω προμήθεια θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του αναδόχου/ων. Το Πανεπιστήμιο Πατρών 
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από κάθε αιτία, κατά την εν λόγω προμήθεια.

Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο/ους ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης 
μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε δικαιώματος ή 
υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των 
συμβαλλόμενων.

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου/ων και του Πανεπιστημίου Πατρών από τη σύμβαση 
που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην οικεία Περιφέρεια αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα 
δικάζουν αμετάκλητα.

Για τα είδη ισχύουν οι παρακάτω όροι- υποχρεώσεις του αναδόχου:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ

- Ο ανάδοχος, μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 
& Παραλαβής, θα πρέπει να καταθέσει σχετική Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας του Συμφωνητικού, εκτός ΦΠΑ. H Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας θα πρέπει να ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής.

- Κάλυψη κόστους μεταφοράς από τον ανάδοχο. Παράδοση σε κάθε Τμήμα / Δομή σε χώρους που θα 
υποδειχθούν από τον εκάστοτε Υπεύθυνο Παραλαβής. 

- Το κόστος οποιασδήποτε ζημιάς των προϊόντων κατά τη μεταφορά και μέχρι την παραλαβή τους από τον 
εκάστοτε υπεύθυνο παραλαβής βαρύνει τον ανάδοχο.

- Να συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

- Να συμπεριλαμβάνονται στον εξοπλισμό καλώδια σύνδεσης/τροφοδοτικό για την σύνδεσή του στο δίκτυο 
της ΔΕΗ.

 - Να υπάρχει διαθεσιμότητα Τεχνικής Υποστήριξης και Ανταλλακτικών του εξοπλισμού για 10 χρόνια από την 
ημερομηνία λήξης του Συμφωνητικού εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.

- Να γίνεται εγκατάσταση / επίδειξη πιλοτικής λειτουργίας / εκπαίδευση προσωπικού όπου ζητείται.
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19. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2610 
969653 και email: oikonomiki@upatras.gr ( Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων).

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Μελετών, Έργων 

και Τεχνολογιών Πληροφορικής                                               

Βασίλειος Σπ. Βασιλειάδης                                                                 

mailto:oikonomiki@upatras.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

1

Ψηφιακή βίντεο-
μικροκάμερα για 
μικροσκόπιο και 
στερεοσκόπιο

Live 2 Megapixel solution in small metal casing
Live Scale-Bar and Scale-Cross
Including additional Eyetube adapter
1600x1200 pixels with USB 2.0 output
Focusable macro lens 12mm
28, 30, 34 and 35 mm microscope eyepiece couplers
B & S adapter (for use with eyepiece tube)
Macrotube for specimens observation
Calibration slide

Τεμάχιο 635,00 1 635,00 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

2 3D printer - Laser cutter 
– CNC

General specifications
Frame Material: Aluminum Alloys
Connectivity: Wi-Fi, USB Cable, USB Flash Drive
Touchscreen: Minimum 5”, Android OS, CPU higher 
than 1.0 GHz
Software: Must Included 
Supported OS: macOS, Windows, Linux
Rated Power: 300-500 W
3D Printer
Build Volume (W × D × H):  320 × 350 × 330 mm
Nozzle Diameter:  0.4 mm
Layer Resolution: 50 - 300 microns
Nozzle Temperature: Up to 275°C
Supported Materials: PLA, ABS, TPU, Wood Filled 
PLA, 
Heated Bed Temperature: Up to 80°C
Design File Formats: STL, OBJ, SNAP3DP

Τεμάχιο 3.150,00 1 3.150,00 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

Processable Format: GCODE
Laser
Work Area (W × D) :  320 × 350 mm
Camera  : Built-in Camera
Laser Power: 1600mW 450nm Laser Diode
Wavelength: 450nm
Safety Class: Class 4
Supported Materials: Wood, leather, plastic, fabric, 
paper, non-transparent acrylic 
File Formats: SVG, JPEG, PNG, JPG, BMP, DXF, 
SNAPLZR
Processable Format: NC
CNC
Work Area (W × D × H) :  320 × 350 × 275 mm
Shank Diameter : 0.5mm - 6.35mm 
Spindle Speed: 6.000 / 12.000 RPM
Supported Materials: Wood, acrylic, PCB, carbon 
fiber sheet, jade
Design File Formats: SVG, JPEG, PNG, JPG, BMP, DXF, 
SNAPCNC
Processable Format: CNC
Materials and Spare parts that must be included in 
offer
1. PLA material 1,75mm >2,0 Kg  color black Pcs 2
2. PLA material 1,75mm >2,0 Kg  color white Pcs 1
3. PLA material 1,75mm >2,0 Kg  color red or blue Pcs 
1
4. ABS material 1,75mm >740 g   color black Pcs 2
5. ABS material 1,75mm >740 g   color white Pcs 2
6. ABS material 1,75mm >740 g   color green Pcs 1
7. ABS material 1,75mm >740 g   color blue Pcs 1
8. ABS material 1,75mm >740 g   color magenta Pcs 1
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

9. 3D print surface 310X310 mm Pcs 2
10. 3D printing adhesive spray 120 ml pcs 2 
11. nozzle 0,4 mm for 3d printer pcs 2

3 Πλήρης θάλαμος 
καλλιέργειας φυτών

Διαστάσεων: 150 x 150 x 200cm, κάλυψη με 
ανακλαστική ταπετσαρία Mylar ανακλαστικότητας 
97% , με μία μπροστινή πόρτα 145 x 180cm και  μία 
σίτα διαστάσεων 38 x 18cm στην πίσω πλευρά. 
Πέντε εξαγωγές  αέρα, διαμέτρου 16.5cm η κάθε μια 
(2 στην αριστερή, 2 στη δεξιά και 1 στην πάνω 
πλευρά και 1 άνοιγμα για καλώδια, διαμέτρου 8cm, 
στην πίσω πλευρά. 
Να διαθέτει:
Ειδική λάμπα LED 600W με 5 χρόνια εγγύηση 
διαστάσεων 1091 x 1182.4 x 51.9 mm και διάρκεια 
ζωής: 60.000 ώρες.  Με αποδοτικότητα: 2.3 μmol/J , 
PPF: 1380μmol/s, τάση Τροφοδοσίας: 200-240V, 
αποτύπωμα: 1.2x1.2m – 1.5x1.5, αδιάβροχο: ΙΡ65  
και πηγή φωτός: Osram και LUMLED Philips Diodes 
και dimmable 0-100% με 0-10V LightDimmer με 
πλήρες Φάσμα και αντικαταστάσιμες Μαγνητικές 
Μπάρες Φωτός 100W.
Υγραντήρα χωρητικότητας 8lt νερού, με διανομή 
όγκου ομίχλης: 250-350 ml/ h, 
διαστάσεων256x256x330mm, τάση : 230 V, με 
ένδειξη LED - κόκκινο όταν είναι άδειο και πράσινο 
όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
Κινητό επαγγελματικό αφυγραντήρα για 
απομάκρυνσης της υγρασίας 20lt /ημέρα (30ºC 
RH80%) / 12lt(27 ° C RH60%), δεξαμενή 6.5lt, 
επίπεδο θορύβου: 50 dB (A), πιστοποίηση CE, GS. 
Τροφοδοσία 220 ~ 240V / 50Hz, ισχύς 320W, 1.6A, 
ψυκτικό: R134A, θερμοκρασία λειτουργίας 5 ~ 35 ° 

Τεμάχιο 2.016,00 1 2.016,00 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

C, μέγεθος: 38.5cmx29.02cmx59.5cm. 2 ρυθμιστές 
υγραντήρα/αφυγραντήρα 2A 460W με ψηφιακό 
αισθητήρα με καλώδιο μήκους 4m, 5V που μετρά 
θερμοκρασίες από –55°C ως +125°C με 0.5°C 
ακρίβεια από –10°C ως τους +85°C και ακρίβεια 
υγρασίας: +/-3%RH. Προστασία IP54, τάση: 
230V/50Hz, 8Amp (3A inductive)
Θερμόμετρο-υγρασιόμετρο εσωτερικού χώρου με 
κλίμακα υγρασίας 25% RH έως 90% και εύρος 
θερμοκρασίας 0º - 50º C. Αισθητήρας με καλώδιο 3 
μέτρα.
Εξαερισμό RVK 200mm, αθόρυβο - αδιάβροχο και 
ανθεκτικό, με ροή αέρα 780 m3/h, ταχύτητα 2660 
r/min και στάθμη θορύβου στα 3 m 48 dBA. Τάση, V 
/ 50Hz : 230, Κατανάλωση ενέργειας  107 W, ρεύμα 
0.47 Α
Καλώδιο τροφοδοσίας Σούκο 3 x 0,75 x 2m 
κατάλληλο για εξαερισμούς.
Ηχομονωτικό σωλήνα 10m διαμέτρου 200mm
Μεταλλικό σφικτήρα 200mm για τη σύνδεση των 
σωλήνων με φίλτρα και εξαερισμούς.
Αθόρυβο και ισχυρό εξαερισμό, με κινητήρα 100% 
από χαλκό, διάμετρο 125mm, ταχύτητα 2.400 r/min, 
ροή αέρα 200 m3/h. Ισχύς 20W, Τάση/Συχνότητα 
220V/50Hz
Καλώδιο 2 x 0,75 x 2 m κατάλληλο για Axial και ΤΤ 
Fan.
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

4
EMOTIV EPOC X 14 
Channel Mobile 
Brainwear®

Rotating headband that can be positioned on top or 
at the rear of the head — ideal for sleep studies or 
accommodating a head support.
Electroplated electrodes to reduce oxidation and 
sustainably designed sensors — no more sensor clip 
breakages.
Opening at the rear of each sensor allows for easy 
rehydration without moving the headset. Adjusted 
and relocated ampliers to reduce noise and improve 
signal quality.

Τεμάχιο 581,00 1 581,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

5 NIRSIT Lite (Kids/Adult) 

Portable functional Near Infrared Spectroscopy 
system. It measure variations in cerebral 
hemodynamics on a real time basis by radiating a 
near infrared light beam at two wavelengths of 
780nm and 850nm of LED into the cerebral cortex. 
CE certificated (rSO2 measurement device)
Can use for research and medical
-  Lightest wearable fNIRS system with 15 channels
-  Weight : 200g 
-  Include :
   *  H/W (with Steel box and accessories)
   *  PC Viewer S/W(Window base)
   *  Analysis tool(Window base)
   * User manual, Tutorial video
   * Online tutorial class

Τεμάχιο 10.945,00 1 10.945,00
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

6 Εκτυπωτής 3D (FFF)

Τεχνολογία εκτύπωσης: Fused Filament Fabrication 
(FFF) 
Υποστηριζόμενα υλικά εκτύπωσης: ABS, PLA, Flex, 
PETG, ASA
Ακρίβεια εκτύπωσης: Ζ 50 μm
Διάμετρος ακροφυσίου: 0.4 mm  
Μέγιστη θερμοκρασία βάσης εκτύπωσης : 120οC
Μέγιστη θερμοκρασία ακροφυσίου : 300οC
Λογισμικό λειτουργείας και ελέγχου εκτυπώσεων για 
Windows ή/και Linux
Συνδεσιμότητα: USB ή/και Lan
Εγγύηση τουλάχιστο 12 μήνες
Πρόσθετα: Οθόνη ελέγχου, συναρμολογούμενος

Τεμάχιο 640,00 1 640,00 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

7 Τηλεκατευθυνόμενο 
Drone

Θήκη μεταφοράς: Ναι
Ανάλυση βίντεο: Full-HD
Ανάλυση φωτογραφίας: 16MP
Συνδέσεις:  Wi-fi,Micro USB, Card Reader
WLAN: Ναι
Mπαταρία: Ναι
Θέση για Smartphone / Tablet: Ναι
Εμβέλεια: έως 600 m, Headless Mode, 
Σταθεροποιητής υψόμετρου, Αυτόματη 
προσγείωση,Waypoint, Λήψη φωτογραφίας και 
Βίντεο μέσω εφαρμογής , Flip 360, Yποστήριξη 
Smartphone, Έλεγχος μέσω χειριστηρίου, Μέγιστη 
απόσταση απο το χειριστήριο εως 300 m
Γενικά χαρακτηριστικά:
Συμβατό με Smartphones
Περιλαμβάνει Μπαταρία για το Drone,4 Protecting 
Frames, Ανταλλακκτικούς Έλικες, Εγχειρίδιο Χρήσης, 
Phone Holder, κατσαβίδι
Εγγύηση κατασκευαστή: 2  Έτη
Τροφοδοσία ρεύματος, Τύπος μπαταρίας:LiPo
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Android / 
iOS
Ελάχιστος χρόνος πτήσης: 20min
Ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας: έως 
600 m

Τεμάχιο 310,00 1 310,00

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

8 Φασματόμετρο

Ακρίβεια μέτρησης γωνίας: 1′
Οπτικές παράμετροι:
Εστιακό μήκος: 170mm
Διάφραγμα (Effective Aperture): φ22mm
Οπτικό πεδίο (Field of View): 3° 22′
Εστιακό μήκος του προσοφθάλμιου: 24.3mm
Πλάτος σχισμής: 0.02-2mm
Εύρος διοπτικής αντιστάθμισης: ≥ ±5 diopters
Τράπεζα:
Διάμετρος: φ70mm
Εύρος περιστροφής: 360°
Εύρος κατακόρυφης ρύθμισης: 20mm
Υποδιαιρέσεις κυκλικής βάσης:
Διάμετρος: φ178mm
Βαθμονόμηση κυκλικής βάσης: 0° – 360°
Υποδιαίρεση : 0.5°
Τιμή ανάγνωσης Vernier: 1’
Διαστάσεις: 251(W)x518(D)x250(H)
Καθαρό βάρος: 11.8kg
Το φασματόμετρο να συνοδεύεται από:
Πρίσμα με γωνία: 60° ±5’
Υλικό: ZF1(nD=1.6475  nF-nC=0.09192)
Μετασχηματιστή/τροφοδοτικό: 6.3V / 220V (3VA)
Οπτική παράλληλη πλάκα
Μεγεθυντικός φακός με λαβή
Φράγμα περίθλασης: 300/mm

Τεμάχιο 650,00 1 650,00

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

9 Φορητός ψηφιακός 
εγγραφέας ήχου

Linear PCM/FLAC (96kHz/24bit), Σύστημα 3 
μικροφώνων, Overdubbing, Ρυθμιζόμενη στάθμη 
καταγραφής, Ακύρωση θορύβου, Φίλτρο αποκοπής 
χαμηλών, Ακουστική Αντίσταση 120db, SPL, μνήμη 
μεγαλύτερη ή ίση 8GB

Τεμάχιο 160,48 1 160,48

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ

10 Λουτρό υπερήχων

Specifications:
Ultrasonic Frequency40,000 Hz
Material Stainless Steel SUS304
Tank Capacity 6.5 L
Timer 1~30min adjustable
Heater 0~80℃ adjustable
Power Supply AC 200 ~ 240V, 50 Hz
Ultrasonic Power 180W, 3 transducers
Heating Power 200 W
Tank Size 300 x 150 x 150 mm ( L x W x H )
Unit Size 325 x 180 x 280 mm ( L x W x H
Accessories Tray
With IEC power cord
Features:
1. Stainless steel tank has resistance to wear and 
long work life.
2. Tank capacity:6.5L(1.7gallon), with digital timer & 
heater control
3. With Stainless steel basket
4. Use just tab water, orindustrial alcohol and solvent 
cleaner for more higher cleaning
requirement
5.Industrial control chip microcontroller . Flexible 
circuit boards control, more secure
& stable
6.Temperature tunable from 0°C to 80°C

Τεμάχιο 500,00 1 500,00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

7.with drainage
8. Certifications : CE & RoHS & ISO9001.

11
Αντλία 
επανακυκλοφορίας για 
ενυδτρείο έως 350Lt

Κατανάλωση ρεύματος: από 14 έως 30 W 
Κυκλοφορία νερού ρυθμιζόμενη μηχανικά: από 200 
έως 2400 lt/hr 
Μανόμετρο ύψος: 2 m
Είσοδος/έξοδος: 3/4 ” 
Μήκος καλωδίου: 2,2 m 
Διστάσεις: 11,8 x 9,4 x 7,5 cm 
 

Τεμάχιο 85,20 4 340,80

ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓ

ΕΙΩΝ

12
Αντλία 
επανακυκλοφορίας για 
ενυδρείο έως 500Lt

Κατανάλωση ρεύματος: από 16 έως 42 W 
Κυκλοφορία νερού ρυθμιζόμενη μηχανικά: από 300 
έως 3000 lt/hr 
Μανόμετρο ύψος: 3 m
Είσοδος/έξοδος: 3/4 ” 
Μήκος καλωδίου: 2,2 m 
Διστάσεις: 11,8 x 9,4 x 7,5 cm 

Τεμάχιο 143,65 1 143,65

ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓ

ΕΙΩΝ

13 Εξωτερικό Φίλτρο για 
ενυδρείο έως 200 Lt

Χωρητικότητα Φίλτρου 2,25 lt
Κατανάλωση ρεύματος 6 W
κυκλοφορία νερού 700lt/h
Μέγιστο ύψος νερού 1,4m
Διαστάσεις 17,5*17,5 (Υ)*26,3
Συμπεριλαμβάνει ¨ε'υκαμπτο σωλήνα, γενικό 
διακόπτη όλα τα υλικά για το μηχανικό 
/χημικό/βιολογικό φιλτράρισμα, αυτόματο ξεκίνημα 
και ρυθμιζόμενη ροή

Τεμάχιο 110,00 2 220,00

ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓ

ΕΙΩΝ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

14 Εξωτερικό Φίλτρο για 
ενυδρείο έως 35ο Lt

Χωρητικότητα φίλτρου: 5,25 lt 
Κατανάλωση ρεύματος: 16 W 
Κυκλοφορία νερού: 1100 lt/hr 
Μέγιστος ύψος νερού: 2 m 
Διστάσεις: 20 x 20 x Y 33,6 cm 
Συμπεριλαμβάνει: εύκαμπτος σωλήνας, γενικός 
διακόπτης, όλα τα υλικά για το 
μηχανικό/χημικό/βιολογικό φιλτράρισμα, αυτόματο 
ξεκίνημα και ρυθμιζόμενη ροή.

Τεμάχιο 135,00 2 270,00

ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓ

ΕΙΩΝ

15 Εξωτερικό Φίλτρο για 
ενυδρείο έως 500 Lt

Χωρητικότητα φίλτρου: 7 lt 
Κατανάλωση ρεύματος: 18 W 
Κυκλοφορία νερού: 1300 lt/hr 
Μέγιστος ύψος νερού: 2,2 m 
Διστάσεις: 20 x 20 x Y 40,7 cm 
Συμπεριλαμβάνει: εύκαμπτος σωλήνας, γενικός 
διακόπτης, όλα τα υλικά για το 
μηχανικό/χημικό/βιολογικό φιλτράρισμα, αυτόματο 
ξεκίνημα και ρυθμιζόμενη ροή.

Τεμάχιο 185,00 1 185,00

ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓ

ΕΙΩΝ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

16

Εργαστηριακός 
ηλεκτρονικός ζυγός 
ακριβείας με εύρος 
ζύγισης από 2g έως 
3.000g

Ψηφιακός, μπαταρίας και ρεύματος (με 
μετασχηματιστή αν απαιτείται).
Με μεγάλη-ορθογώνια, ανοξείδωτη και 
αποσπώμενη βάση ζυγίσεως (τάσι).
Με ρυθμιζόμενου ύψους πόδια και ένδειξη 
οριζοντιώσεως (φυσαλίδα). 
Με αυτόματη εσωτερική βαθμονόμηση.
Με πλήκτρο μηδενισμού ένδειξης (tare).
Εύρος ζύγισης από 2g έως 3.000g. 
Ακρίβεια (ανάγνωση) 0,1g.
Επαναληψιμότητα 0,1g.
3ετής εγγύηση.

Τεμάχιο 110,00 1 110,00

ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 

ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓ

ΕΙΩΝ

17 DRONE (τετρακόπτερο)

Βάρος έως 570 γραμμάρια
Διαστάσεις όχι μεγαλύτερο από: Διπλωμένο: 180 × 
97 × 84 χιλ. (Μήκος × Πλάτος × Ύψος). Ξεδιπλωμένο: 
183 × 253 × 77 χιλ. (Μήκος × Πλάτος × Ύψος)
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης: 4 μ/δευτ. (S 
λειτουργία), 4 μ/δευτ. (N λειτουργία)
Μέγιστη ταχύτητα καθόδου : 3 μ/δευτ. (S 
λειτουργία), 3 μ/δευτ. (N λειτουργία), 5 μ/δευτ. (S 
λειτουργία κατά την απότομη κάθοδο)
Μέγιστο ανώτατο ύψος πάνω από την επιφάνεια της 
θάλασσας τουλάχιστον 5000 μ
Μέγιστος χρόνος πτήσης (χωρίς άνεμο) τουλάχιστον 
34 λεπτά
Μέγιστος χρόνος αιώρησης (χωρίς άνεμο) 
τουλάχιστον 33 λεπτά
Μέγιστη απόσταση πτήσης τουλάχιστον 18,5 χλμ.
Μέγιστη οριζόντια ταχύτητα πτήσης τουλάχιστον 19 
μ/δευτ. (S λειτουργία), τουλάχιστον 12 μ/δευτ. (N 
λειτουργία), τουλάχιστον 5 μ/δευτ. (T λειτουργία)

Τεμάχιο 670,00 1 670,00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

Μέγιστη γωνία κλίσης : 35° (S λειτουργία), 20° (N 
λειτουργία)
Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα: 250°/δευτ. (S 
λειτουργία), 250°/δευτ. (N λειτουργία)

Συχνότητα λειτουργίας: 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 
5.850 GHz
Ισχύς πομπού (EIRP) 
2.400 - 2.4835 GHz:
FCC: ≤26 dBm
CE: ≤20 dBm
SRRC: ≤20 dBm
MIC: ≤20 dBm
5.725 - 5.850 GHz
FCC: ≤26 dBm
CE: ≤14 dBm
SRRC: ≤26 dBm
Εύρος ακρίβειας αιώρησης 
Κατακόρυφα: ±0.1 μ (με ενεργή τοποθέτηση 
όρασης), ±0.5 μ (με GPS τοποθέτηση)
Οριζόντια: ±0.1 μ (με ενεργή τοποθέτηση 
όρασης),±1.5 μ (με GPS τοποθέτηση)
Έλικες Γρήγορης απελευθέρωσης, Χαμηλού 
θορύβου, Αναδιπλούμενου σχεδιασμού, Βραχίονες 
Αναδιπλούμενοι
Δορυφορικά συστήματα GPS+GLONASS
Πυξίδα Μονή πυξίδα
IMU Μονό IMU
Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης 8 GB
Μπαταρία Χωρητικότητα 3500 mAh
Τάση 11.55 V
Όριο τάσης φόρτισης 13.2 V
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

Τύπος μπαταρίας LiPo 3S
Ισχύς 40.42 Wh
Βάρος όχι περισσότερο από 200 γραμμάρια
Μέγιστη ισχύς φόρτισης 38 W
Κάμερα 
αισθητήρας 1/2" CMOS
Αποτελεσματικά εικονοστοιχεία: 12MP και 48MP
Φακός FOV: 84°
Ισοδύναμο εστιακό μήκος: 24 χιλ.
Διάφραγμα: f/2.8
Εύρος εστίασης: από 1 μ έως ∞ 
Βίντεο: 100-6400
Φωτογραφία (12MP): 100-3200 (αυτόματο), 100-
6400 (χειροκίνητο)
Φωτογραφία (48MP): 100-1600 (αυτόματο),100-
3200 (χειροκίνητο)
Μέγιστη ανάλυση φωτογραφιών 48 MP 8000×6000 
εικονοστοιχεία
Λειτουργίες φωτογραφιών 
Single: 12MP και 48MP
Burst: 12MP, 3/5/7 καρέ
HDR πανόραμα:
Vertical (3×1): 3328×8000 εικονοστοιχεία (Πλάτος × 
Ύψος)
Wide (3×3): 8000×6144 εικονοστοιχεία (Πλάτος × 
Ύψος)
180° Panorama (3×7): 8192×3500 εικονοστοιχεία 
(Πλάτος × Ύψος)
Sphere (3×8+1): 8192×4096 εικονοστοιχεία (Πλάτος 
× Ύψος)
Μορφές φωτογραφιών JPEG/DNG (RAW)
Ανάλυση βίντεο και ρυθμοί καρέ 
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps
2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps
4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps
2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps
FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps
Προφίλ χρωμάτων D-Cinelike, Normal
Μορφές βίντεο MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, 
H.265/HEVC)
Μέγιστο Bitrate 120 Mbps
Υποστηριζόμενες κάρτες SD microSD κάρτες 
χωρητικότητας έως και 256GB
Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων FAT32 και 
exFAT
Αντίζυγο
Σταθεροποίηση 3-αξόνων (tilt, roll, pan)
Μηχανική εμβέλεια 
Tilt: -135° έως 45°
Roll: -45° έως 45°
Pan: -100° έως 100°
Ελεγχόμενο εύρος 
Tilt: -90° έως 0° (προκαθορισμένο), -90° έως 24° 
(εκτεταμένο)
Μέγιστη ελεγχόμενη ταχύτητα (tilt) 100°/δευτ.
Εύρος γωνιακής δόνησης ±0.01°
Σύστημα όρασης Προς τα εμπρός 
Εύρος μέτρησης ακριβείας: 0.35-22.0 μ
Εύρος ανίχνευσης: 0.35 έως 44 μ
Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης: 12 μ/δευτ.
Οπτικό πεδίο (FOV): 71° (οριζόντια), 56° 
(κατακόρυφα)
Σύστημα όρασης Προς τα πίσω 
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

Εύρος μέτρησης ακριβείας: 0.37-23.6 μ
Εύρος ανίχνευσης: 0.37-47.2 μ
Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης: 12 μ/δευτ.
Οπτικό πεδίο (FOV): 44° (οριζόντια),  57° 
(κατακόρυφα)
Διαθέσιμοι αισθητήρες προς τα κάτω Αισθητήρες 
διπλής όρασης + Αισθητήρες ώρας πτήσης (ToF)
Σύστημα όρασης Προς τα κάτω 
ToF Εύρος μέτρησης: 0.1-8 μ
Εύρος αιώρησης: 0.5-30 μ
Εύρος αιώρησης του αισθητήρα όρασης: 0.5-60 μ
Βοηθητικό φως προς τα κάτω Μονό LED
Ασφάλεια : Obstacle Avoidance System Advanced 
Pilot Assistance Systems (APAS) 3.0
Μετάδοση βίντεο
Σύστημα μετάδοσης :OcuSync 2.0. 2.4 GHz/5.8 GHz 
(αυτόματη εναλλαγή)
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης: 10 χλμ. (FCC), 6 χλμ. 
(CE), 6 χλμ. (SRRC), 6 χλμ. (MIC)
Ποιότητα ζωντανής προβολής: 720p@30fps, 
1080p@30fps
Μορφή κωδικοποίησης μετάδοσης βίντεο H.265
Μέγιστη ζωντανή προβολή Bitrate 12 Mbps
Συχνότητα λειτουργίας: 2.400-2.4835 GHz, 5.725-
5.850 GHz
Τηλεχειριστήριο
Σύστημα μετάδοσης τηλεχειριστηρίου OcuSync 2.0
Υποστηριζόμενες υποδοχές κινητής συσκευής 
Lightning
Micro USB (Type-B)
USB Type-C
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

18 Rogowski coil,  120A 
peak

Ευαισθησία (sensitivity): 50 mV/A
Μέγιστο μετρούμενο ρεύμα Imax: 120 Α
Μέγιστη στάθμη θορύβου: <= 15 mVp-p
Droop: 35 %/ms
LF (-3dB) bandwidth <= 34 Hz
HF (-3dB) bandwidth >= 30 MHz
Peak di/dt >= 8.0 kA/μs
Διαμόρφωση σήματος και έξοδος BNC για άμεση 
σύνδεση με παλμογράφο ( ±6V @ Imax)
Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες και 
εναλλακτικά με εξωτερική τροφοδοσία
Ακρίβεια <= ±2% επί της μετρούμενης τιμής
DC offset <=  ±3 mV (25°C)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως 125°C (coil), -
0°C έως 40°C (ενισχυτής)
Absolute max. peak di/dt >= 70kA/µs
Absolute max. rms di/dt >= 1.0kA/µs
Μέγιστη τάση coil >= 1.2kV peak
Μήκος coil: 80mm
Διάμετρος coil: 1.6mm
Μήκος καλωδίου >= 1m
Εργοστασιακή Εγγύηση: τουλάχιστον ένα (1) έτος για 
το rogowski coil, τουλάχιστο δύο (2) έτη για τον 
ενισχυτή

Τεμάχιο 1.200,00 1 1.200,00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

19 Rogowski coil,  300A 
peak

Ευαισθησία  (sensitivity): 20 mV/A
Μέγιστο μετρούμενο ρεύμα Imax: 300 Α
Μέγιστη στάθμη θορύβου: <= 15 mVp-p
Droop: 9 %/ms
LF (-3dB) bandwidth <= 9.2 Hz
HF (-3dB) bandwidth >= 30 MHz
Peak di/dt >= 20 kA/μs
Διαμόρφωση δήματος και έξοδος BNC για άμεση 
σύνδεση με παλμογράφο ( ±6V @ Imax)
Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες και 
εναλλακτικά με εξωτερική τροφοδοσία
Ακρίβεια <= ±2% επί της μετρούμενης τιμής
DC offset <=  ±3 mV (25°C)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως 125°C (coil), 
0°C έως 40°C (ενισχυτής)
Absolute max. peak di/dt >= 70kA/µs
Absolute max. rms di/dt >= 1.2kA/µs
Μέγιστη τάση coil >= 1.2kV peak
Μήκος coil:  80mm
Διάμετρος coil: 1.6mm
Μήκος καλωδίου >= 1m
Εργοστασιακή Εγγύηση: τουλάχιστον ένα (1) έτος για 
το rogowski coil, τουλάχιστο δύο (2) έτη για τον 
ενισχυτή

Τεμάχιο 1.200,00 1 1.200,00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

20 Βαθμονομημένη 
Φασματική Λάμπα

Quartz-Halogen Lamp
1000 W / (typical) 110 V
UV/VIS/IR (250-2500 nm)
CCT (typical) 3100 K
Irradiance (typical) at 50 cm:
0.18 mW/m^2 at 250 nm
219 mW/m^2 at 1100 nm
a) Burn-in (signed) Certificate
b) Spectral irradiance absolute calibration (signed) 
Certificate

Τεμάχιο 2.400,00 1 2.400,00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

21 Δικτύωμα Προσαρμογής 
Εμπέδησης

Operation frequency: 13.56 MHz
Rated power: 600 W
Matching network configuration: L and Pi
Input Connector: 7/16 type
Output connection outlet: Direct 'bolt on'
Input impedance: 50 ohms
Output impedance range:
'L' network 0.5 - 20 ohms
'Pi' network 10 - 200 ohms
Phase shift: 0 +/- 160
Capacitors:
Load = Vacuum capacitor
Tune = Vacuum Capacitor
Inductor: fixed (1 for L and 1 for Pi)
Capacitor Drives: Dial with scale marked 0-100 in 
1800 gear reduction ratio, 6:1 approx.
Case Material: Electro less Nickel Plated Aluminium.
Style: Free Standing
Cooling: Air

Τεμάχιο 3.000,00 1 3.000,00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

22 Ατομικό ηλεκτρονικό 
δοσίμετρο 

Ατομικό ηλεκτρονικό δοσίμετρο προσωπικού 
άμεσης ανάγνωσης κατάλληλo για πεδία 
ακτινοβολίας –β και –γ, για μέτρηση της δόσης 
Ηp(10) και του ρυθμού της.
-Το σφάλμα μέτρησης στις συνθήκες αναφοράς να 
μην είναι μεγαλύτερο του 5% για μετρήσεις Hp(10) 
137Cs
-Η περιοχή μέτρησης δόσεων να μη είναι μικρότερη 
των 1.0 μSv - 10 Sv
-Διακριτική ικανότητα μέτρησης-απεικόνισης της 
τάξεως του 0,1 μSv
-Ανιχνευόμενος ρυθμός δόσης από 1μSv/h -10Sv/h
- Να μετρά στην περιοχή στην περιοχή 17 keV ως 1,5 
MeV τουλάχιστον, για γ-ακτινοβολία .
Να δοθούν προς αξιολόγηση στοιχεία για την 
ενεργειακή εξάρτηση της απόκρισης αλλά πάντως 
αυτή να είναι μικρότερη του  ±15% για το πιο πάνω 
ενεργειακό φάσμα.
- Να δοθεί προς αξιολόγηση η γωνιακή εξάρτηση..
-Ο χρόνος απόκρισης να είναι μικρός και να είναι 
κατάλληλο και για χρήση σε παλμική ακτινοβόληση 
για ιατρικούς σκοπούς
-Να διαθέτει τουλάχιστο ALARM διαφόρων τύπων 
(π.χ. ακουστικό τουλάχιστον και δόνηση ή /και 
οπτικό)
- Να έχει δυνατότητα να αποθηκεύει δεδομένα 
τουλάχιστον  μετρήσεων (ιστορικό δόσεων) και να 
περιγραφεί ο τρόπος ανάκτησής τους (π.χ. 
επικοινωνία IR με PC, USB)
-Να κάνει χρήση μπαταριών συνήθους τύπου (να 
αναφερθεί ο αριθμός και ο τύπος), και να λειτουργεί 
συνεχώς επί τουλάχιστον 30 ημέρες τουλάχιστον 

Τεμάχιο 967,74 1 967,74 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

χωρίς να χρειάζεται αλλαγή
-Να είναι μικρού βάρους και να μην ξεπερνά τα 120 
g με τις μπαταρίες και το στήριγμα στη ζώνη ή την 
τσέπη.

23 Ακουστικά (Headset)

Headset 
over ear
Σύνδεση ενσύρματη, στερεοφωνικά, με μικρόφωνο 
και ρύθμιση έντασης.
Τυπος σύνδεσης mini Jack 3.5mm
Απόκριση ακουστικου 20Hz - 20kHz
ευαισθησία από 109 dB και πανω.

Τεμάχιο 70,00 3 210,00 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σ

24 Ασύρματος μετρητής 
ρεύματος (Πίνακα)

Τάση λειτουργίας: 230 VAC 50 Hz σε οποιαδήποτε 
από τις τρεις (3) φάσεις
Μέτρηση του ρεύματος: Μέτρηση ανά φάση για 
τριφασικά φορτία ή τριών μονοφασικών φορτίων.
Κατανάλωση ισχύος: <2 W
Μετρήσεις: Ενέργεια, Ισχύς (ενεργή και άεργη), 
Τάση, Ρεύμα, Συχνότητα δικτύου, Συντελεστής 
ισχύος
Δυνατότητα μετρήσεων αρμονικών συνιστωσών 
ρεύματος
Ελάχιστη δειγματοληψία δεδομένων: 1 sec
Ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης μετρητικών 
δεδομένων στον μετρητή (Minimum data log 
record): 20 ημέρες ή 2.000 records όταν η συλλογή 
των μετρήσεων γίνεται ανά 15λέπτο
Υγρασία: 10% έως   90% σχετική υγρασία (RH), (υπό 
συνθήκες μη συμπύκνωσης υγρασίας 
/non-condensing)
Τρόπος Τοποθέτησης: Ράγες Din
Μέγιστο μέγεθος: 2 Din
Πιστοποίηση CE

Τεμάχιο 141,00 2 282,00

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Η/Υ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

Κατασκευαστής πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & 
ISO 14001
Δυνατότητα να οδηγήσει ένα εξωτερικό ρελέ για τον 
έλεγχο συσκευών (on / off) με 
χρονοπρογραμματισμό που θα αποθηκεύεται σε 
επίπεδο μετρητή
Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ταριφών σε 
επίπεδο λογισμικού
Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή 
ρεύματος 
Ασύρματη μετάδοση με WiFi και δυνατότητα 
μετάδοσης με Zigbee και NB-IoT (δυνατότητα 
επιλογής) εναλλακτικά αν ζητηθεί μελλοντικά.
Κρυπτογράφηση δεδομένων Zigbee κατά την 
ασύρματη μετάδοση (π.χ. 128 bit AES)

25 Τρισδιάστατος 
εκτυπωτής

Πλήθος κεφαλών: 2 (dual extruder)
Περιοχή εκτύπωσης: >= 300mm σε κάθε άξονα 
(X,Y,Z)
Διάμετρος νήματος: μέχρι 1.75mm
Υλικό νήματος: PLA, PETG.
Ταχύτητα εκτύπωσης: >=140mm/s
Μεγ. Θερμοκρασία πλάκας εκτύπωσης: 105 deg.C
Συνδεσιμότητα: USB, WLAN or Ethernet

Τεμάχιο 320,00 1 320,00

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Η/Υ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

26
Ασβεστόμετρο Bernard 
για εργαστηριακή 
χρήση, πλήρες

Ασβεστόμετρο Bernard εργαστηριακό.
Κατάλληλο για τη μέτρηση των ανθρακικών αλάτων 
σε εδάφη και συναφή υλικά. 
Το σετ να αποτελείται απο :
Bάση στήριξης απο ποιοτικό MDF που να 
εξασφαλίζει σταθερότητα και λειτουργικότητα σε 
μακροχρόνια χρήση.
 και επιπλέον :
·κωνικές φιάλες (1 τεμ.)
·δοκιμαστικούς σωλήνες (3 τεμ.),
·τους απαραίτητους σωλήνες σύνδεσης, πώματα κλπ
Εμπεριέχονται οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά 

Τεμάχιο 195,00 1 195,00
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ  

27 Ψηφιακό φωτόμετρο με 
καταγραφή

Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη τουλάχιστον 2 γραμμών 
με τουλάχιστον 40 ψηφία η κάθε γραμμή; 
Θερμοκρασία λειτουργίας: μικρότερη από  1 °C και 
μεγαλύτερη από 40 °C; Τροφοδοσία: μπαταρίες του 
1.5V (ΑΑ); Αυτονομία: περισσότερη από μία ώρα; Να 
διαθέτει σύνδεση RS232; Μνήμη με δυνατότητα 
αποθήκευσης περισσότερων από 10000 μετρήσεων; 
Βάρος μικρότερο από 500 g

Τεμάχιο 450,00 1 450,00
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ  

28
Εξεταστικό έπιπλο-
αλλαξιέρα παιδιάτρου 
& νεογνών.

  Εξεταστικό έπιπλο-αλλαξιέρα παιδιάτρου & 
νεογνών.  
  • Να περιλαμβάνει  στρωματάκι στην πάνω 
επιφάνεια για εύκολο καθάρισμα, το οποίο να 
αποτελείται εξωτερικά από τεχνόδερμα & εσωτερικά 
από αφρώδες υλικό φιλικό & ασφαλές για τα βρέφη.
 • Να περιλαμβάνει συρτάρια με μεγάλους 
αποθηκευτικούς χώρους. 
 • Να περιλαμβάνει πτυσσόμενο πλατό για την 
στήριξη του βρεφοζυγού. 
 • Επένδυση πρόσοψης συρταριών.

Τεμάχιο 275,00 1 275,00 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

 . Διαστάσεις: μήκος 100cm x πλάτος 60cm x ύψος 
100cm

29 Καροτσάκι παιδιατρικής 
ιατρικής διαδικασίας

Καροτσάκι παιδιατρικής ιατρικής διαδικασίας 
διακοσμημένο με χαρούμενα και πολύχρωμα 
σχέδια.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Κατασκευασμένο από λακαρισμένο ατσάλι και 
ABS.
• Να περιλαμβάνει  5 πλήρη συρτάρια επέκτασης με 
ενισχυμένους τηλεσκοπικούς οδηγούς.
• Να περιλαμβάνει  4 περιστρεφόμενους  τροχούς - 
2 μπροστινοί τροχοί με φρένο, 1 πίσω τροχό με 
χειριστήριο τιμονιού, 1 πίσω τροχό ελεύθερο.
• Να περιλαμβάνει συρτάρια με σύστημα πλευρικού 
κλειδώματος ( να περιλαμβάνεται σετ κλειδιών).
• Να περιλαμβάνει Αφαιρούμενο δίσκο από τη μία 
πλευρά.
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
• Τρόλεϊ με λαβή: 103 x 79 x 52 cm
• Διάμετρος τροχού: 12 cm
• Εσωτερικό συρταριών:
o 2 άνω συρτάρια: 6 x 57 x 40 cm
o 2 μεσαία συρτάρια: 14 x 57 x 40 cm
o Κάτω συρτάρι: 22 x 57 x 40 cm
• Επιφάνεια: 62 x 42 εκ
• Αφαιρούμενος δίσκος: 48 x 38 cm
• Να περιλαμβάνεται σετ εσωτερικών 
διαχωριστικών για συρτάρια

Τεμάχιο 1.100,00 1 1.100,00 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

30 Καρότσι τύπου 
Νοσηλείας

Διαστάσεις(Π x M x Y): 
75.0 x 48.0 x 92.0cm 
Χαρακτηριστικά: 
1. Ενσωματωμένο στατώ ορού 
2. Καλάθι απορριμμάτων(x2) 
3. Δοχείο απόρριψης βελονών 
4. Θέση για τοποθέτηση φακέλων και ιατρικών 
ιστορικών 
5. Ράφι για τοποθέτηση απινιδωτή 
6. Συρόμενο πλευρικό ράφι 
7. Ενσωματωμένο πολύμπριζο για σύνδεση στο 
ρεύμα 
8. Βάση για τοποθέτηση οξυγόνου 

Τεμάχιο 938,00 2 1.876,00 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

31 Κρεβάτι νοσοκομειακού 
τύπου

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Χειροκίνητη Ανύψωση Πλάτης, Γονάτων & Ποδιών 
• Στιβαρή Κατασκευή 
• Υψηλής Ποιότητας Συμπαγείς Τροχοί με Φρένο 
• Πλαστικές Μετόπες ABS 
• 4 Κάγκελα Πλαϊνά ABS 
• Στατο Ορού 
• Υποδοχές για Ουροσυλλέκτες 
• Στρώμα πολύσπαστο 10 CM
Εσωτ. Διαστάσεις (ΜxΠ) 200x90cm
Εξωτ. Διαστάσεις (ΜxΠ) 210x100cm
Μέγ. Βάρος Ασθενή250Kg
Ανύψωση Πλάτης, Ποδιών / Γονάτων Μηχανικά με  
μανιβέλα

Τεμάχιο 696,00 2 1.392,00 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

32

Συσκευή απεικόνισης 
φλεβών υπερύθρων  για 
ενήλικες, παιδιά, 
βρέφη, νεογνά καθώς 
και για υπέρβαρα 
άτομα

• Εμφανίζει τις φλέβες σε βάθος έως και 8mm 
• Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 
• Ιδανικό για χρήση σε ενήλικες, παιδιά, βρέφη, 
νεογνά καθώς και για υπέρβαρα άτομα 
• Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα 
• Δυο διαφορετικά πεδία απεικόνισης για ενήλικες 
και παιδιά 
• 3 συστήματα εμφάνισης: Σύστημα Normal, 
σύστημα με πράσινο φως, σύστημα ανάστροφο 
Τεχικά χαρακτηριστικά: 
• Βάρος: 430g 
• Διαστάσεις: 21.3 x 6.5 x 6.2cm 
• Χρόνος Standby: ≤ 2.5 Hours 
• Μήκος κύματος υπερύθρων: 940nm & 850nm 
• Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες 
Συστηματα απεικόνισης: 
• Σύστημα Normal: Οι φλέβες απεικονίζονται με 
σκούρα χρώματα, ως background στο φως 
• Σύστημα μεγέθους- απεικόνιση φλεβών: Οι φλέβες 
φωτίζονται και το background είναι σκούρο 
• Σύστημα πράσινο: Οι φλέβες απεικονίζοναι με 
πράσινο χρώμα και το background είναι διάφανο 
• Σύστημα λήψης φωτογραφίας και αποθήκευσης: 
Οι φλέβες απεικονίζονται σε φωτεινό πλαίσιο και 
υπάρχει η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας και 
αποθήκευσης της εντός της μνήμης 

Τεμάχιο 325,00 2 650,00 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

33
Συσκευή απεικόνισης 
φλεβών υπερύθρων  για  
παιδιά, βρέφη, νεογνά 

 
 • Να απεικονίζει το φλεβικό δίκτυο στην επιφάνεια 
του δέρματος. 
 • Να διευκολύνει την αιμοληψία και να  επιτρέπει 
την αξιολόγηση της εσωτερικής αιιμοραγίας, 

Τεμάχιο 325,00 2 650,00 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

ευρυαγγείες και κιρσούς στο ανθρώπινο σώμα.
 • Να εμφανίζει τις φλέβες σε βάθος έως και 8mm. 
 • Να περιλαμβάνει  επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
λιθίου. 
 • Ιδανικό για χρήση σε  παιδιά, βρέφη, νεογνά. 
• Να περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη φωτεινότητα. 
• Να περιλαμβάνει δυο διαφορετικά πεδία 
απεικόνισης για ενήλικες και παιδιά. 
• Να περιλαμβάνει 3 συστήματα εμφάνισης: 
Σύστημα Normal, σύστημα με πράσινο φως, 
σύστημα ανάστροφο .
  Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 • Βάρος: 430g
 • Διαστάσεις: 21.3 x 6.5 x 6.2cm .
• Χρόνος Standby: ≤ 2.5 Hours. 
• Μήκος κύματος υπερύθρων: 940nm & 850nm.
 • Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες.
 Συστηματα απεικόνισης: 
• Σύστημα Normal: Οι φλέβες απεικονίζονται με 
σκούρα χρώματα, ως background στο φως.
 • Σύστημα μεγέθους- απεικόνιση φλεβών: Οι 
φλέβες φωτίζονται και το background είναι σκούρο.
• Σύστημα πράσινο: Οι φλέβες απεικονίζοναι με 
πράσινο χρώμα και το background είναι διάφανο.
 • Σύστημα λήψης φωτογραφίας και αποθήκευσης: 
Οι φλέβες απεικονίζονται σε φωτεινό πλαίσιο και 
υπάρχει η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας και 
αποθήκευσης της εντός της μνήμης.
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

34 Ηλεκτρονικός 
Γεωδαιτικός Σταθμός

1 Πλήρες σύστημα Γεωδαιτικού σταθμού NAI
2 Γωνιακή ακρίβεια 5” (15cc) NAI
3 Εμβέλεια μέτρησης χωρίς πρίσμα τουλάχιστον 
600m NAI
4 Εμβέλεια μέτρησης με πρίσμα τουλάχιστον 7000m 
NAI
5 Ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων χωρίς πρίσμα 
καλύτερη ή ίση με 3mm + 2ppm NAI
6 Ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων με πρίσμα 
καλύτερη ή ίση με 2mm + 2ppm NAI
7 Μεγέθυνση τηλεσκοπίου τουλάχιστον 30x και 
απόσταση ελάχιστης εστίασης 1m ή καλύτερη NAI
8 Αντισταθμιστής δύο αξόνων NAI
9 Φωτεινός οδηγός χάραξης NAI
10 Στεγανότητα σε νερό και σκόνη κατά το πρότυπο 
IP56 ή καλύτερο NAI
11 Λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 
-20oC έως + 50oC τουλάχιστον NAI
12 Μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 15 ωρών στο 
πεδίο καθώς και με κατάλληλο φορτιστή με 
διάρκειας πλήρης φόρτισης κάτω από 4 ώρες NAI
13 Δύο (2) οθόνες NAI
14 Θύρα RS232, USB καθώς και υποδοχή κάρτας SD, 
ασύρματη τεχνολογίας Bluetooth NAI
15 Laser κέντρωση NAI
16 Ενσωματωμένο λογισμικό πεδίου με τις εξής 
λειτουργίες: Αποτύπωση, χάραξη, οπισθοτομία, 
υπολογισμός εμβαδού, χάραξη γραμμών και τόξων, 
υπολογισμός σημείων τομών ευθειών και τόξων NAI
17 Σκληρή/ανθεκτική θήκη μεταφοράς, πρίσμα με 
σκελετό και στόχο, στυλεός αλουμινίου στα 2.5m, 
τρίποδας αλουμινίου NAI

Τεμάχιο 3.465,00 1 3.465,00 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

18 Τα είδη που προσφέρονται να διαθέτουν 
πιστοποιητικό CE NAI
19 Εγγύηση: Τουλάχιστον Ένα (1) έτος NAI
20 Συμβατότητα βασικών μενού λειτουργίας/χρήσης 
με υπάρχοντες γεωδαιτικούς σταθμούς PENTAX για 
λόγους ομοιομορφίας και εναλλασσόμενης χρήσης 
από ομάδες φοιτητών κατά την εκπαίδευση ΝΑΙ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

35
Κάμερα καταγραφής 
χαρακτηριστικών της 
κυκλοφορίας

Κάμερα καταγραφής χαρακτηριστικών της 
κυκλοφορίας
Συλλογή πολυτροπικών δεδομένων: πεζοί, 
ποδήλατα, οχήματα τυπικά και μη τυποποιημένα, 
π.χ. γεωργικά οχήματα, σκάφη, περονοφόρα κλπ.
Σύλληψη όλων των κατηγοριών κίνησης
Αντιθαμπωτικό
Εσωτερική μπαταρία (και δυνατότητα τοποθέτησης 
εφεδρικής μπαταρίας)
Συνεχής εγγραφή 72 ωρών - μέρα και νύχτα
Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C (-40°F) to 60°C 
(140°F)
2 Κάρτες SD 32 GB 
Εγγραφή βίντεο έως 350 ώρες (ποιότητα εγγραφής 
πρότυπο)
Ενσωματωμένη διεπαφή χρήστη
Σύνδεση Wi-fi
Κάρτα SIM
Εφεδρική μπαταρία
Mac address capture for travel time data
Remotely change study requirements using the 
DataLink portal
Get notifications for battery life, SD card storage 
limits, and more
NEMA-rated device
Σύστημα ανάρτησης σε στύλο 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη 

Τεμάχιο 4.019,00 1 4.019,00 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

36

Ψηφιακός 
θερμαινόμενος 
μαγνητικός 
αναδευτήρας με 

1. Να διαθέτει ικανότητα θέρμανσης έως 500 oC, με 
ψηφιακή ρύθμιση. 
2. Να διαθέτει βήμα ρύθμισης της θερμοκρασίας 
ανά 1 oC.
3. Να διαθέτει ικανότητα βαθμονόμησης της 

Τεμάχιο 400,00 3 1.200,00 ΧΗΜΕΙΑΣ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

ικανότητα ανάδευσης 
60 - 1.600 rpm

θερμοκρασίας από τον αναλυτή σε τουλάχιστον τρία 
(3) σημεία.
4. Να διαθέτει  ικανότητα ανάδευσης 60 - 1.600 rpm, 
με ψηφιακή ρύθμιση.
5. Να διαθέτει κεραμική πλάκα διαστάσεων 17,8 x 
17,8cm.
6. Να διαθέτει μέγιστο όγκο ανάδευσης τουλάχιστον 
15 λίτρων.
7. Να λειτουργεί σε τάση 220V / 50Hz.
8. Να δέχεται προαιρετικά εξωτερικό αισθητήρα 
θερμοκρασίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Το όργανο να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών που θα 
υποδειχθούν.
2. Να γίνει πλήρης εκπαίδευση των αναλυτών που 
θα υποδειχθούν από το εργαστήριο στις λειτουργίες 
των οργάνων.
3. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον δύο (2) ετών και ύπαρξη ανταλλακτικών 
για τουλάχιστον επτά (7) έτη.
4. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 
9001:2015 εν ισχύ και να κατατεθεί το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό.
5. Ο προμηθευτής με την προσφορά του να 
επισυνάψει δήλωση του κατασκευαστικού οίκου, 
στην οποία να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 
διαγωνισμού, και να δηλώνεται ότι ο 
κατασκευαστικός οίκος αναλαμβάνει να εκτελέσει 
την προμήθεια σε περίπτωση κατακύρωσης του 
διαγωνισμού σε αυτόν.
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

37 Ηλεκτρόδιο πλατίνας 
τύπου Milli-electrode

milli-electrodes have a 2 mm ± 0.2mm diameter
disk of electrode material with a fine wire or fiber
which is epoxied in glass. This enables
repolishing of the microdisk and provides an
effective barrier against solution leakage in a wide
variety of solvents. The electrode body dimension
is 9 cm in length and 4 mm in diameter. The
operating temperature is 5- 80°C.
suitable for AMETEK CELL KITS.

Τεμάχιο 1.680,00 1 1.680,00 ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

38

Οπτομηχανικό σύστημα 
αποτελούμενο από δύο 
(2) κάθετους μεταξύ 
τους φορείς γραμμικής 
κίνησης

Οπτομηχανικό σύστημα αποτελούμενο από δύο (2) 
φορείς γραμμικής κίνησης από ανοξείδωτο χάλυβα, 
ικανό για μικρομετρική κίνηση σε 2 κάθετους μεταξύ 
τους άξονες (σε διάταξη XZ). Η κίνηση πρέπει να 
επιτυγχάνεται μέσω πιεζοηλεκτρικών actuators και 
κάθε φορέας πρέπει να ικανοποιεί τις εξής 
προδιαγραφές:
Μέγιστη διαδρομή: ≥12 mm
Ελάχιστο βήμα: ≤50 nm
Μέγιστη ταχύτητα: ≥0.5 mm/s
Μέγιστο φορτίο: ≥2 N
Διαστάσεις: ≤36 x 36 x 15 mm

Τεμάχιο 1.500,00 1 1.500,00 ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

39

Φασματοφωτόμετρο 
ορατού που 
συνοδεύεται από σετ 
μηχανικών πιπετών (4 
τεμάχια) μεταβλητού 
όγκου

1. Φασματοφωτόμετρο ορατού υψηλής 
ευαισθησίας. Το όργανο να είναι εύχρηστο και να 
διαθέτει οθόνη LCD.
2. Να διαθέτει οπτικό σύστημα μονής δέσμης. 
3. Να διαθέτει ελάχιστο εύρος μήκους κύματος 325-
1000 nm.
4. Να διαθέτει εύρος φασματικής ζώνης όχι 
μεγαλύτερο των 4 nm. 
5. Να εμφανίζει ανώτερο όριο παράσιτης 
ακτινοβολίας ≤ 0.3% T.
6. Να διαθέτει φωτομετρικό εύρος 0-200% T,-0.3 
έως 3.0 A, 0-9999 C.
7. Να διαθέτει υψηλή ακρίβεια επιλογής μήκους 
κύματος ±2 nm
8. Να διαθέτει ακρίβεια φωτομέτρησης ≤ ±0.5% T ή 
0.005 A @ 1 A.
9. Η σταθερότητα των μετρήσεων να είναι 
τουλάχιστον 0.002 A/h @ 500 nm. 
10. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη με δυνατότητα να 
συγκρατεί τουλάχιστον 200 μετρήσεις και 200 
καμπύλες αναφοράς.
11. Το όργανο να έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει αποθηκευμένες καμπύλες 
αναφοράς για την ποσοτικοποίηση δειγμάτων αλλά 
και να επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει νέες 
πρότυπες καμπύλες. Να περιγραφεί αναλυτικά ο 
τρόπος δημιουργίας καμπύλης αναφοράς μέσω του 
λογισμικού του οργάνου. 
12. Το όργανο να είναι μικρού μεγέθους με 
διαστάσεις περίπου 500×400×300 mm ή μικρότερες.
13. Το όργανο πληροί τα ακόλουθα ελάχιστα 
πρότυπα ασφάλειας LVD 2006/95/EC και EMC 

Τεμάχιο 1.612,00 1 1.612,00 ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

2004/108/EC.
14. Το όργανο να πραγματοποιεί αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο κατά την εκκίνηση λειτουργίας του 
ενεργοποιώντας τη λυχνία εκπομπής και ελέγχοντας 
τον φωτομετρικό αισθητήρα.
15. Η επιλογή μήκους κύματος της ακτινοβολίας να 
πραγματοποιείται με χρήση μονοχρωμάτορα 
περίθλασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.
16. Να παραδοθούν μαζί με τον εξοπλισμό 4 
γυάλινες κυβέτες, επιλογέα δειγμάτων τεσσάρων 
θέσεων, τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας και 
εγχειρίδιο λειτουργίας.
17. Ο εξοπλισμός να καλύπτεται από διετή (2) 
εγγύηση καλής λειτουργίας.
18. Ο ανάδοχος να αναλάβει την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού 
του εργαστηρίου στην ορθή χρήση του.
19. Τόσο ο κατασκευαστικός οίκος όσο και ο 
προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 
9001:2015.
Για τις πιπέττες που θα συνοδεύουν το φωτόμετρο:
1. Σετ τεσσάρων (4) τεμαχίων εργαστηριακών 
μηχανικών  πιπετών ακριβείας, μονού καναλιού.
2. Εργονομικού σχεδιασμού και μικρού βάρους 
3. Ανθεκτικές στην UV ακτινοβολία με δυνατότητα 
επιπλέον αποστείρωσης σε αυτόκαυστο κλίβανο. 
4. Η ρύθμιση του όγκου αναρρόφησης γίνεται 
μηχανικά με στρέψη του κομβίου απορρίψεως προς 
την κατάλληλη κατεύθυνση.
5. Ο επιλεγμένος όγκος να απεικονίζεται σε 
αναλογικό μετρητή απάνω στο σώμα της πιπέτας.
6. Η κάθε πιπέτα να φέρει ευανάγνωστη σήμανση 
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Α/Α EΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

(€)
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ/ΔΟΜΗ 
Π.Π.

του εύρους όγκων αναρρόφησης για τη διευκόλυνση 
του χρήστη.
7. Να διαθέτουν απαραίτητα ρυθμιζόμενο καθ’ 
ύψος σύστημα απόρριψης ρυγχών με χρήση του 
οποίου οι πιπέτες να μπορούν να δεχθούν πρακτικά 
όλα τα είδη ρυγχών που χρησιμοποιούνται στο 
εργαστήριο.
8. Να προσφέρεται σετ τεσσάρων (4) τεμαχίων 
πιπετών εύρους όγκων:  0,5-10 μl, 2-20 μl, 20-200 μl 
και 100-1000 μl
9. Να συνοδεύονται από στατώ τεσσάρων θέσεων 
για την αποθήκευση των πιπετών.
10. Οι πιπέτες να παραδοθούν με πλήρεις και 
σαφείς οδηγίες χρήσης.
11. Να κατατεθεί με την προσφορά πίνακας 
συμβατότητας ρυγχών για τις πιπέτες που 
προσφέρονται.
12. Τόσο ο κατασκευαστικός οίκος όσο και ο 
προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 
9001:2015.

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 51.170,67

ΦΠΑ 24% (€) 12.280,96

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΜΕ ΦΠΑ 63.451,63
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