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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ 
ενδιαφέρεται να αναθέσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορική 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο, τη προμήθεια μιας απαγωγού εστίας διαστάσεως 
156Χ85Χ240cm και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά  για τις ανάγκες του ΤΕΑ. 
 
Για την προμήθεια μιας απαγωγού εστίας θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενες 
εταιρείες τα εξής: 
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. να παρέχει έγγραφό στο οποίο θα αναφέρεται ο κατασκευαστής (εταιρεία, χώρα 
κατασκευής)   

2. να είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με το Σύστημα 
Διαχείρησης Ποιότητας  κατά EN ISO 9001:2008 και σύμφωνα με το Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2004. Επίσης η απαγωγική εστία  
να φέρει Πιστοποίηση  από ανεξάρτητο φορέα κατά  ΕΝ61326-1:2013, ΕΝ61010-
1:2010 Παρ 6-(τεχνικές προδιαγραφές), ΕΝ14175-2:2003, ΕΝ14175-3:2003 & ΕΝ 
:13150:2001Παρ.5 – (τεχνικές προδιαγραφές).  

3. να παρέχεται η μεταφορά και η τοποθέτηση του απαγωγού εστίας σε θέση που θα 
υποδείξει η Υπεύθυνη Εργαστηρίου  

4. να έχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον 
5. οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν με λεπτομέρειες όλες τις υπάρχουσες 

συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου απαγωγού 
εστίας  συσκευής σε σχέση με τα αναφερόμενα στις παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές. Ο προσφέρων θα απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μία προς 
μία με την ίδια σειρά. Όποια προσφορά παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ζητούμενες 
Τεχνικές Προδιαγραφές θα απορρίπτεται. 

6. οι συμμετέχοντες θα πρέπει με την έκδοση σχετικού παραστατικού (μετά από 
συνεννόηση με το λογιστήριο) να προσκομίσουν και τα  νόμιμα δικαιολογητικά 
ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και ποινικό μητρώο. 

7. οι συμμετέχοντες να προκομήσουν εγγύηση καλής λειτουργίας του απαγωγού εστίας  
για 2 έτη τουλάχιστον (στην εγγύηση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα φίλτρα). 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 13.09.2017 
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ΤΜΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 141 23, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 
ΤΗΛ: 2102816974, 210 2832031, FAX: 210 2842129 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

1. Ο μεταλλικός σκελετός να είναι κατασκευασμένος  από δοκό βαρέως τύπου  βαμμένος  
με την μέθοδο  της ηλεκτροστατικής βαφής προς αποφυγή οξειδώσεως σύμφωνα με 
ευρωπαϊκά πρότυπα. 

2.  Ο κλωβός  εργασίας να είναι  κατασκευασμένος εσωτερικά από συμπαγές υλικό 
ανθεκτικό σε ισχυρούς διαλύτες 

3.  Εσωτερικά στην πλάτη της απαγωγού να υπάρχει ειδική κατασκευή με στόμιο για 
απορρόφηση αερίων. 

4.  Η οροφή να έχει ειδική διάταξη που να υποχωρεί σε περίπτωση έκρηξης για την 
περίπτωση αερίων, καθώς και φωτισμό από κλειστή λάμπα φθορίου. 

5.  Η όψη του κλωβού να έχει μεταλλικό πλαίσιο βαμμένο ηλεκτροστατικά και να 
αποτελείται από σταθερό πάνω μέρος με τζάμι ειδικής επεξεργασίας  για ασφάλεια 
έναντι εκρήξεων και  από κάτω μέρος όπου θα υπάρχουν κινούμενα  τζάμια, τα 
οποία να δίνουν την δυνατότητα της εργασίας του χρήστη  εντός του κλωβού  χωρίς 
να χρειάζεται η ανύψωση του πλαισίου ( παράθυρο) και να προστατεύουν  τον 
χρήστη  σε περίπτωση εκρήξεων και αναθυμιάσεων. Το μεταλλικό αυτό πλαίσιο  να 
σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος. 

6.  Στην πλάτη της απαγωγικής εστίας να υπάρχουν κρουνός παροχής νερού και 
κρουνός παροχής γκαζιού. Οι κρουνοί να είναι κατάλληλοι για εργαστηριακή χρήση 
βαμμένοι κατάλληλα ώστε να μην προσβάλλονται με οξέα, βάσεις , οργανικούς 
διαλύτες και να αντέχουν σε πιέσεις μέχρι 10bar. Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 
σύμφωνα με σχετικό πρότυπο  ISO  και εγκεκριμένοι από αρμόδιο οργανισμό ως 
προς την πίεση λειτουργίας και την αντοχή τους. 

7.  Η επιφάνεια εργασίας να είναι από κεραμική πλάκα Stoneware, χημικά αδρανής ειδική 
για βαρέα χημεία, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά και να πληρεί τις Ευρωπαϊκές  
Προδιαγραφές. 

8.  Η επιφάνεια εργασίας να φέρει λεκανάκι διαστάσεων 30Χ15X10cm περίπου  από το 
ίδιο υλικό. 

9.  Στο μπροστινό μέρος της επαγωγικής εστίας  να υπάρχει πάνελ χειριστηρίων  
διακοπτών με χειριστήριο παροχής κρύου νερού, χειριστήριο παροχής αερίου, 
στεγανοποιημένο ηλεκτρικό πίνακα που να περιλαμβάνει διακόπτη on/off,ρυθμιστή 
στροφών απορροφητήρα, διακόπτη φωτιστικού σώματος, διακόπτη προστασίας για 
πρίζες,                                                                                                                                    
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση  να γίνει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία  και 
τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να πληρούν  προδιαγραφές ασφαλείας. 

10. Το κάτω μέρος της απαγωγικής εστίας  να αποτελείται από ντουλάπι με εσωτερικό 
ρυθμιζόμενο ράφι. Το ντουλάπι να έχει τρία πορτόφυλλα κατασκευασμένα  από υλικό 
ανθεκτικό σε κτυπήματα και χημικά. Η πλάτη του ερμαρίου  να είναι από μελαμίνη 
λευκή. Τα πόμολα μεταλλικά τύπου καμπύλο <Π>. 

11.  Ο απορροφητήρας που θα τοποθετηθεί να είναι εξωτερικής ροής από 
πολυπροπυλένιο με μοτέρ με πολλαπλές ρυθμίσεις από ηλεκτρονικό πίνακα και 
μεγίστη απορροφητική ικανότητα 2200m3/h και με χαμηλό συντελεστή θορύβου. Το 
μήκος του δικτύου αεραγωγών να είναι 30-40μ.περίπου Nα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται 
γωνίες και  δοκοί στήριξης για την τοποθέτησή του. 

12.  Extra  αξεσουάρ: Κιβώτιο φίλτρου κατασκευασμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα, 
βαμμένο ηλεκτροστατικά που να περιέχει ειδικό φίλτρο ενεργού  ανθρακα βαρεως 
τύπου κατάλληλο για συγκράτηση  τοξικών, καρκινογόνων  και δύσοσμων αερίων με 
οθόνη ενδείξεων  χειρισμού ηλεκτρικών  παροχών, ελέγχου και προστασίας του 
απορροφητήρα & κορεσμού του φίλτρου.  
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Το συνολικό κόστος του απαγωγού εστίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
7.300€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το οποίο θα καλυφθεί στα πλαίσια Π.Δ.Ε. της Εθνικής 
Συμμετοχής του προγράμματος LIFE11 ENV/GR/000951 - AgroStrat  του Τ.Ε.Α. Η 
πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση σχετικού παραστατικού (μετά από 
συνεννόηση με το λογιστήριο) και την προσκόμιση νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική, 
φορολογική ενημερότητα και ποινικό μητρώο). 
  
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση και όταν 
ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες οφείλει να παραδώσει και να τοποθετήσει τον 
συγκεκριμένο εξοπλισμό και αφού ελεγχθεί από την  Επιτροπή Παραλαβών του ΤΕΑ στην 
συνέχεια να πληρωθεί.  

 
Οι εν λόγω προσφορές θα συνοδεύονται από σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 

περιέχει μία οικονομική προσφορά η οποία αναλυτικά θα αναγράφει χωριστά την καθαρή 
τιμή, το Φ.Π.Α. και συνολικά το κόστος,  την πλήρη περιγραφή των  γενικών απαιτήσεων του 
απαγωγού εστίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 1-6 καθώς και όλες οι παρούσες τεχνικές 
προδιαγραφές (υπόδειγμα 1).  
 

Οι προσφορές  θα πρέπει να αποστέλλονται με σφραγισμένο φάκελο στο Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών /Γραμματεία με την ένδειξη " 
Προσφορά για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός απαγωγού εστίας ". 

 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο στη γραμματεία του Τμήματος Εδαφολογίας 

Αθηνών (Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση) και μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.nagref.gr), στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας και στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης ήτοι μέχρι και την  Τρίτη 26 
Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00μ.μ. Η αποσφράγιση και η υπογραφή των παραστατικών 
θα πραγματοποιηθεί ''δημόσια'' από την Επιτροπή Προμηθειών-Διενέργειας Διαγωνισμών-
Μισθώσεων και Αξιόλογης προσφορών του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών την Τρίτη 26 
Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00μ.μ. μετά από αυτήν την ώρα οι προσφορές δεν γίνονται 
δεκτές. 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνηση επικοινωνήστε με την Τ.Υ. του εργαστηρίου  

Ν. Λιακοπούλου (Τηλ. 210.2816974, 210.2832031, 210.2827202, εσωτ. 330) ή με τη 
γραμματεία, κα Κοκκινέλη Αικ., από 08:00-14:30.         

 
                                                                                   
                                                                                     Ο  Διευθυντής  
 
 
                                                             Δρ Σ. Θεοχαρόπουλος 
                                                               Τακτικός Ερευνητής 
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Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς 
 

  Προς: Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών, για τον διαγωνισμό «απαγωγού εστίας» 
(Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
Ο/Η (όνομα)                          : 
Επώνυμο                               : 
Όνομα & επώνυμο πατέρα    : 
Όνομα & επώνυμο μητέρας   : 
Ημερομηνία γέννησης            : 
Τόπος γέννησης                     : 
Τόπος κατοικίας                     : 
Αριθμός δελτίου ταυτότητας : 

 
Για μία απαγωγό εστίας προτείνονται οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές:  
 

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ 
1. Ο μεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασμένος  από δοκό βαρέως τύπου  βαμμένος  με την 

μέθοδο  της ηλεκτροστατικής βαφής προς αποφυγή οξειδώσεως σύμφωνα με ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 

 

2. Ο κλωβός  εργασίας να είναι  κατασκευασμένος εσωτερικά από συμπαγές υλικό ανθεκτικό σε 
ισχυρούς διαλύτες 

 

3. Εσωτερικά στην πλάτη της απαγωγού να υπάρχει ειδική κατασκευή με στόμιο για απορρόφηση 
αερίων. 

 

4. Η οροφή να έχει ειδική διάταξη που να υποχωρεί σε περίπτωση έκρηξης για την περίπτωση 
αερίων, καθώς και φωτισμό από κλειστή λάμπα φθορίου. 

 

5. Η όψη του κλωβού να έχει μεταλλικό πλαίσιο βαμμένο ηλεκτροστατικά και να αποτελείται από 
σταθερό πάνω μέρος με τζάμι ειδικής επεξεργασίας  για ασφάλεια έναντι εκρήξεων και  από 
κάτω μέρος όπου θα υπάρχουν κινούμενα  τζάμια, τα οποία να δίνουν την δυνατότητα της 
εργασίας του χρήστη  εντός του κλωβού  χωρίς να χρειάζεται η ανύψωση του πλαισίου ( 
παράθυρο) και να προστατεύουν  τον χρήστη  σε περίπτωση εκρήξεων και αναθυμιάσεων. Το 
μεταλλικό αυτό πλαίσιο  να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος. 

 

6. Στην πλάτη της απαγωγικής εστίας να υπάρχουν κρουνός παροχής νερού και κρουνός παροχής 
γκαζιού. Οι κρουνοί να είναι κατάλληλοι για εργαστηριακή χρήση βαμμένοι κατάλληλα ώστε να 
μην προσβάλλονται με οξέα, βάσεις , οργανικούς διαλύτες και να αντέχουν σε πιέσεις μέχρι 
10bar. Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με σχετικό πρότυπο  ISO  και εγκεκριμένοι 
από αρμόδιο οργανισμό ως προς την πίεση λειτουργίας και την αντοχή τους. 

 

7. Η επιφάνεια εργασίας να είναι από κεραμική πλάκα Stoneware, χημικά αδρανής ειδική για βαρέα 
χημεία, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά και να πληρεί τις Ευρωπαϊκές  Προδιαγραφές. 

 

8. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει λεκανάκι διαστάσεων 30Χ15X10cm περίπου  από το ίδιο υλικό.  

9. Στο μπροστινό μέρος της επαγωγικής εστίας  να υπάρχει πάνελ χειριστηρίων  διακοπτών με 
χειριστήριο παροχής κρύου νερού, χειριστήριο παροχής αερίου, στεγανοποιημένο ηλεκτρικό 
πίνακα που να περιλαμβάνει διακόπτη on/off,ρυθμιστή στροφών απορροφητήρα, διακόπτη 
φωτιστικού σώματος, διακόπτη προστασίας για πρίζες.                   

 

10. Το κάτω μέρος της απαγωγικής εστίας  να αποτελείται από ντουλάπι με εσωτερικό ρυθμιζόμενο 
ράφι. Το ντουλάπι να έχει τρία πορτόφυλλα κατασκευασμένα  από υλικό ανθεκτικό σε 
κτυπήματα και χημικά. Η πλάτη του ερμαρίου  να είναι από μελαμίνη λευκή. Τα πόμολα 
μεταλλικά τύπου καμπύλο <Π>. 

 

 

11. Ο απορροφητήρας που θα τοποθετηθεί να είναι εξωτερικής ροής από πολυπροπυλένιο με μοτέρ 
με πολλαπλές ρυθμίσεις από ηλεκτρονικό πίνακα και μεγίστη απορροφητική ικανότητα 
2200m3/h και με χαμηλό συντελεστή θορύβου. Το μήκος του δικτύου αεραγωγών να είναι 30-
40μ.περίπου Nα εκτιμηθεί ότι χρειάζονται γωνίες και  δοκοί στήριξης για την τοποθέτησή του. 

 

12. Extra  αξεσουάρ: Κιβώτιο φίλτρου κατασκευασμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα, βαμμένο 
ηλεκτροστατικά που να περιέχει ειδικό φίλτρο ενεργού  ανθρακα βαρεως τύπου κατάλληλο για 
συγκράτηση  τοξικών, καρκινογόνων  και δύσοσμων αερίων με οθόνη ενδείξεων  χειρισμού 
ηλεκτρικών  παροχών, ελέγχου και προστασίας του απορροφητήρα & κορεσμού του φίλτρου. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΠ76ΟΞ3Μ-7ΚΠ




		2017-09-13T11:01:13+0300
	Athens




