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Προμήθεια εξοπλισμού θερμοκήπιο - Οικίσκος 
 
Το ΙΠ/ΙΤΕ προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα παρακάτω : 
 
α) Κλειστή θερμοκηπιακή κατασκευή 
β) Προκατασκευασμένος στεγανός οικίσκος 
γ) Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Α 
 
Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για 
την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά. 
 
 
 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Ινστιτούτου Πληροφορικής  έως 

την 20/01/2017 – 12:00 σε θέμα : Προμήθεια εξοπλισμού θερμοκήπιο - Οικίσκος 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες:  
 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας   
Ινστιτούτο Πληροφορικής 
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 
ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης  
 
Καραγιάννης Βαγγέλης 
email: vkarag at ics dot forth dot gr 
τηλ: 2810391457 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Α) Κλειστή θερμοκηπιακή κατασκευή 30m2, αμφίρρικτου απλού τύπου, με χαμηλό ύψος 3-
3,5m και κάλυψη από πολυκαρβονικά φύλλα (polycarbonate). 
 
•    Διαστάσεις θερμοκηπίου 5x6m, με οροφή σχήματος πυραμίδας, η οποία θα διαθέτει 
παράθυρο οροφής πλάτους 1,0m που ανοίγει με σύστημα κουζινέτων και κρεμαγιέρας με 
κίνηση από ειδικό ηλεκτρικό μοτέρ.  

•    Να αποτελείται από κάθετους στύλους διαμέτρου 2” και η οροφή με ψαλίδια.  

•    Η κάλυψη του θερμοκηπίου περιμετρικά και στην οροφή θα γίνει με πολυκαρβονικά 
φύλλα και η είσοδος θα πρέπει να  γίνεται διαμέσου συρόμενης πόρτας.  

•    Το θερμοκήπιο θα περιλαμβάνει και ανεμιστήρα ανακύκλωσης αέρα, ο οποίος θα έχει 
τη δυνατότητα να αναρτηθεί στην οροφή της κατασκευής. 

•    Να προβλεφθεί η μεταφορά και τοποθέτηση του θερμοκηπίου (σε χώρο που θα σας 
υποδείξουμε) καθώς επίσης και τα υλικά πάκτωσης στύλων και σενάζ. 

 

Β) Προκατασκευασμένος στεγανός οικίσκος παραπλεύρως του θερμοκηπίου 

• Διαστάσεις 3,0 x 5,0m, επιφάνειας 15,0 m2, μονόρρικτος με σκελετό από γαλβανισμένο 
κοιλοδοκό και κάλυψη από πάνελ πολυουρεθάνης πλάτους 6cm και θα διαθέτει ξύλινο 
πάτωμα OSB πάχους 22mm. 

• Η κατασκευή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια κεντρική πόρτα αλουμινίου 
διαστάσεων 0,90 x 2,10m και ένα παράθυρο αλουμινίου με ρολό, σήτα και διπλά 
τζαμιά, διαστάσεων 1,20 x 1,00m. 

• Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει ένα εσωτερικό χώρισμα με μία εσωτερική πόρτα 
διαστάσεων 0,90x2,10m. 

• Σημειώνεται ότι ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος γραφείου με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) και άλλα μηχανήματα και υλικά. 

Γ) Μηχανολογικός Εξοπλισμός. 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Λαμπτήρες ανάπτυξης φυτων CFL Easylighting 150Watt Full Spirall 
6400K Grow 2 

2 
Λαμπτήρες ανάπτυξης φυτων Sonlight Hyperled 

Par38 

AGRO BOOSTER - 
16W ( GROW AND 
BLOOM PHASE) 

2 

3 
Κιτ Υδρονέφωσης ψεκασμού - 
δροσισμού HydroFun KXP-0002   1 

4 Κεφαλή υδρολίπανσης Agroinvent Hydria 2+   1 

5 
Αποσκληρυντής νερού δικτύου 
άρδευσης Veluda Compact 25lt 1 

6 Ηλεκτροβάνες Rain Bird RN150 Θηλυκή 3/4" με FC 4 
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