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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

(CPV: 31720000 και 38540000) 
 

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εδρεύει στους Αγίους 

Αναργύρους Αττικής, οδός Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561, ανακοινώνει ότι θα προβεί με 

έρευνα αγοράς στην επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια μηχανολογικού 

εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων για το εργαστήριο ψεκαστικών μηχανημάτων και 

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, μη δεσμευτική για το Τμήμα 

Γεωργικής Μηχανικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια του αυτοχρηματοδοτούμενου 

προγράμματος παροχής υπηρεσιών του Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής «Δοκιμές 

Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Υλικών», προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες 

του εργαστηρίου ψεκαστικών μηχανημάτων και των ελέγχων των Σταθμών Επιθεώρησης 

Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων.  

Τα προς προμήθεια είδη είναι τα κάτωθι: 

1. Μηχανολογικός εξοπλισμός,  

α. Ένα (1) κιτ υποστήριξης ηλεκτρονικού παροχόμετρου, 

β. Οκτώ (8) προσαρμογείς μετρητών πίεσης, 

γ. Σαράντα οκτώ (48) ταχυσύνδεσμοι/προσαρμογείς ακροφυσίων. 

2. Επιστημονικά όργανα 

α. Μία (1) φορητή διάταξη μέτρησης παροχής ακροφυσίων, 

β. Μία (1) συσκευή ελέγχου μανομέτρων. 

ΠΡΟΣ:  
Πίνακα Αποδεκτών 
 
 

 
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2019 

    
Α.Π.: 379-43536 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

α. Κιτ υποστήριξης ηλεκτρονικού παροχόμετρου 

Κιτ υποστήριξης υπάρχοντος φορητού ηλεκτρονικού παροχόμετρου της εταιρείας AAMS-

Salvarani, για τη μέτρηση της παροχής ακροφυσίων νεφελοψεκαστήρα, το οποίο θα 

περιλαμβάνει: 

- Έναν (1) τρίποδα κατάλληλα διαμορφωμένο για την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού 

παροχόμετρου, 

- Οκτώ (8) προσαρμογείς ακροφυσίων παντός τύπου (universal nozzle adapters), 

- Οκτώ (8) σπειροειδείς σωλήνες (spiral hoses) συνδεδεμένους στη μια άκρη τους με τους 

προσαρμογείς ακροφυσίων, ενώ στην άλλη άκρη τους θα φέρουν κατάλληλους 

ταχυσυνδέσμους (quick fit couplings) για τη γρήγορη και ασφαλή σύνδεσή τους με το 

παροχόμετρο. 

β. Προσαρμογείς μετρητών πίεσης 

Οι προσαρμογείς μετρητών πίεσης (pressure gauge adapters) θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της πτώσης πίεσης στα ακροφύσια και θα ταιριάζουν 

σε όλους τους τύπους ακροφυσίων. Με αυτούς τους προσαρμογείς πίεσης ακροφυσίων, 

μπορούν επίσης να ελεγχθούν η σταθερότητα της πίεσης του ψεκαστήρα, η λειτουργικότητα 

του μετρητή πίεσης του ψεκαστήρα, η πίεση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του 

ψεκαστήρα, η απώλεια πίεσης μέσα σε ένα τμήμα του ψεκαστήρα κλπ. 

Οι προσαρμογείς θα μπορούν να δέχονται μετρητές πίεσης έως 40 bar και διαμέτρου 100 mm. 

Η διάταξη θα φέρει εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης, προσαρμογέα ακροφυσίων (universal 

nozzle adaptor) και ένα άγκιστρο στήριξης που θα επιτρέπει την ασφαλή στερέωση της 

συσκευής και την εύκολη ανάγνωση της πίεσης. Στη διάταξη ο μετρητής πίεσης θα 

τοποθετείται μεταξύ του προσαρμογέα και του ακροφυσίου. Το ακροφύσιο θα πρέπει να 

τοποθετείται μέσω κατάλληλου εξαρτήματος κάτω από το μανόμετρο για πιο ακριβείς 

μετρήσεις.  

Η διάταξη θα συνοδεύεται από κιβώτιο μεταφοράς αλουμινίου, με δυνατότητα τοποθέτησης 

οκτώ προσαρμογών μετρητών πίεσης με τα άγκιστρα στήριξής τους.  

γ. Ταχυσύνδεσμοι/προσαρμογείς ακροφυσίων 

Οι ταχυσύνδεσμοι/προσαρμογείς ακροφυσίων θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση της 

διάταξης προσδιορισμού της πτώσης πίεσης στα ακροφύσια ψεκαστήρων μεγάλων 

καλλιεργειών. Οι προσαρμογείς αυτοί θα είναι: 

- 8 adapters για ακροφύσια 3/8"  
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- 16 adapters για ακροφύσια 1/2"  

- 16 adapters για ακροφύσια Teejet / Arag 

- 8 adapters για ακροφύσια Hardi 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

α. Φορητή διάταξη μέτρησης παροχής ακροφυσίων 

Η διάταξη μέτρησης παροχής ακροφυσίων θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό της παροχής όλων των τύπων ακροφυσίων. 

Η διάταξη μέτρησης θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά, με πλαίσιο αλουμινίου 

και τροχούς για εύκολη μεταφορά. Η συσκευή θα είναι εξοπλισμένη με ταχυσυνδέσμους 

(quick fit couplings) που συνδέονται μέσω εύκαμπτων σωλήνων σιλικόνης με προσαρμογείς 

ακροφυσίων παντός τύπου (universal nozzle adapters). Οι εύκαμπτοι σωλήνες θα οδηγούν το 

υγρό από τα ακροφύσια στους ογκομετρικούς κυλίνδρους. 

Η συσκευή θα είναι σχεδιασμένη για τη μέτρηση της παροχής οκτώ (8) ακροφυσίων, δηλαδή 

θα  διαθέτει οκτώ (8) ογκομετρικούς κυλίνδρους, οκτώ (8) universal adapters που ταιριάζουν 

σε όλους τους τύπους ακροφυσίων και οκτώ (8) εύκαμπτους σωλήνες σιλικόνης μήκους 3,0 

m περίπου ο καθένας.  

Οι ογκομετρικοί κύλινδροι θα είναι κατασκευασμένοι από διαφανές ανθεκτικό πλαστικό, θα 

έχουν περιεκτικότητα 2000 ml, κλίμακα 20 ml και ακρίβεια 1%. 

β. Συσκευή ελέγχου μανομέτρων   

Η συσκευή ελέγχου μανομέτρων (pressure gauge tester) θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για να 

ελέγχει την ακρίβεια των μετρητών πίεσης όλων των τύπων ψεκαστικών μηχανημάτων. Η 

συσκευή θα είναι επομένως εξοπλισμένη με ταχυσυνδέσμους (quick couplings) για γρήγορη 

και σωστή τοποθέτηση των μετρητών πίεσης. Θα είναι δυνατή η τοποθέτηση δύο μετρητών 

πίεσης (του μανομέτρου αναφοράς και του μανομέτρου του ψεκαστικού μηχανήματος).   

Η συσκευή θα φέρει υδραυλική αντλία που θα επιτρέπει μετρήσεις πίεσης μέχρι 100 bar.  

Θα παρέχονται ταχυσύνδεσμοι 1/4", 3/8" και 1/2" για τη σύνδεση των μετρητών πίεσης για τη 

δοκιμή.  

Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 

υπό την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη είναι τεχνικώς αποδεκτά σύμφωνα με 

τους καθοριζόμενους όρους της πρόσκλησης.  
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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 Επωνυμία: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο 

Εδαφοϋδατικών Πόρων / Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής 

 Διεύθυνση: Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής 

 Τηλέφωνο: 210 2611011 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail): agreng@swri.gr 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 9.516,13€ 

πλέον Φ.Π.Α.  (11.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει 

τις πιστώσεις του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος παροχής υπηρεσιών του Τμήματος 

Γεωργικής Μηχανικής «Δοκιμές Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Υλικών». 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει να αποστείλουν στο email:agreng @swri.gr 

έως και την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 μμ, την οικονομική τους 

προσφορά, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η καθαρή αξία, ο ΦΠΑ και η 

συνολική αξία. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 

Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. 

Η προσφορά πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, προσμετρούμενες 

από την ημερομηνία υπογραφής της προσφοράς. 

 Η επιτροπή διενέργειας αξιολόγησης διαγωνισμών του Τμήματος θα συνεδριάσει για 

την ανάδειξη της οικονομικότερης προσφοράς που θα τηρεί τις ανωτέρω προδιαγραφές με τη 

σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικά Υπευθύνου. 

Η απόφαση ανάθεσης θα γίνει από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών 

Πόρων, μετά το Πρακτικό εισήγησης της επιτροπής.  

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος 

Γεωργικής Μηχανικής εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας και 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή του συνόλου του 

εξοπλισμού από την επιτροπή παραλαβών του Τμήματος και τη σύμφωνη γνώμη του 

Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου.   

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις. 

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

υποψήφιο προμηθευτή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 
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Η πρόσκληση να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες του Τμήματος 

Γεωργικής Μηχανικής/ Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.   

 
 
 

  Ο  Διευθυντής 
                              
                                                
                         

Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος 
                                                               Διευθυντής Ερευνών 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. ARCADIATERRA 

2. JF COMPANY ΜΕΠΕ 

3. NEOTEK O.E. Π. ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ 

4. QCONTROL ΕΠΕ 

5. Κάθε ενδιαφερόμενος 

 

 




