
 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                           Αριθμ. Πρωτ:… 

                            Αθήνα, …/…/2015 

  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 56/2015 

Για τη βαθμονόμιση α) δύο πλαισίων φόρτισης της MTS β) μιας φωτογραφικής 

μηχανής υψηλής ταχύτητας (high speed camera) της Photron και γ) συστήματος 

ακουστικής εκπομπής της Mistras Group Inc, στο πλαίσιο της πράξης «ΘΑΛΗΣ -

ΕΜΠ – Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Καινοτόμων Πειραματικών Τεχνικών για τη 

Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Φυσικών Δομικών Λίθων με Εφαρμογές στη 

Συντήρηση Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», με MIS 380147, με κωδ. Ε.Ε. 

68/1117, και με συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Καθηγητή κ. Κ. Κουρκουλή, με 

απευθείας ανάθεση και χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε συγκεκριμένο οικονομικό 

φορέα, αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία των 

αποκλειστικών δικαιωμάτων κατόπιν της 31
ης

/2015 Επιτροπής Διαχείρισης του 

Ειδικού Λογαριασμού του ΕΜΠ στις 04/11/2015 και αφού έλαβε υπόψη το με Αρ. 

Πρωτ. 28266/21.10.2015 αίτημα του Καθ. κ. Κ.Κουρκουλή.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

1. Βαθμονόμιση δύο πλαισίων φόρτισης της MTS: 6.765,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Βαθμονόμιση μιας φωτογραφικής μηχανής υψηλής ταχύτητας (high speed 

camera) της Photron: 5.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

3. Βαθμονόμιση συστήματος ακουστικής εκπομπής της Mistras Group Inc: 

3.936,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

 



 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  

1. Βαθμονόμιση δύο πλαισίων φόρτισης της MTS: ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ Π.ΞΥΣΤΡΗΣ 

& ΣΙΑ 

2. Βαθμονόμιση μιας φωτογραφικής μηχανής υψηλής ταχύτητας (high speed 

camera) της Photron: METRICA AE 

3. Βαθμονόμιση συστήματος ακουστικής εκπομπής της Mistras Group Inc: 

Mistras Group Hellas A.B.E.E  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η προμήθεια εγκρίνεται με απευθείας 

ανάθεση, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 

αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία των αποκλειστικών 

δικαιωμάτων, βάσει του Π.Δ. 60/2007 άρθρο 25 παράγραφος 1β, Π.Δ.118/2007 

άρθρο 22 (ΦΕΚ Α 150/10-7-2007) & Ν.2286/1995 άρθρο 2 παράγραφος 13 ΙΙ & ΙΙΙ 

& VII (ΦΕΚ 19/1-2-1995).  

Επίσης τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Η εταιρεία ΝΕΟΤΕΚ ΟΕ Π.ΞΥΣΤΡΗΣ & ΣΙΑ, είναι ο αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας MTS, βάσει προσκομισθείσας 

πρωτότυπης βεβαίωσής της 

2. H εταιρεία METRICA AE, η οποία είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της 

κατασκευάστριας εταιρείας PHOTRON, βάσει προσκομισθείσας πρωτότυπης 

βεβαίωσής της 

3. H εταιρεία Mistras Group Hellas A.B.E.E., η οποία είναι ο αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας Mistras Group Inc, βάσει 

προσκομισθείσας πρωτότυπης βεβαίωσής της 

Β) Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός δεν αποτελεί συμπληρωματικό εξοπλισμό σε ήδη 

υπάρχοντα που υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης (Π.Δ.60/2007, 

ΦΕΚ 64/16-3-2007) ή το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού (αριθμός απόφασης 5058/ΕΥΘΥ 138, ΦΕΚ 292/13-2-2013). 

Βάσει του ΦΕΚ 292/13-2-2013, απαιτείται ανάρτηση της περιληπτικής προκήρυξης 

για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες στην ιστοσελίδα www.edeil.ntua.gr 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΜΑΥΡΑΚΟΣ 


