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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 

 

 

ΘΕΜΑ : «Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7131, για την προμήθεια φορητού GPS 
υψηλής ακρίβειας». 
 
Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας θα προβεί στην προβλεπόμενη από 
τις διατάξεις του άρθρου 118  του ν.4412/2016 (147Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 50 του ν. 4782/2021 (Α΄36), διαδικασία απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός φορητού 
GPS υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια προσδιορισμού θέσης <1μ). Το συγκεκριμένο GPS είναι απα-
ραίτητο για την εκτέλεση εργασιών υπαίθρου μετά από ισχυρό σεισμό (λεπτομερής χαρτογρά-
φηση σεισμικών ρηγματώσεων, κατολισθήσεων, ερπυσμών και λοιπών μακροσεισμικών φαινο-
μένων). Για την επίτευξη αυτής της ακρίβειας, το φορητό GPS πρέπει να μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει και δεδομένα από επίγειους σταθμούς αναφοράς (δυνατότητα RTK). 
 
H προμήθεια κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 
38200000 «Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα» και η διαδικασία ανάθεσης διέπεται από τις δια-
τάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του 
ν. 4782/2021 (Α΄36). 
 
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την έγκριση δέσμευσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(4.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 7131 του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ : Ο.Α.Σ.Π 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : Απευθείας Ανάθεση, προβλεπόμενη από τις διατάξεις του 
άρθρου 118  του ν.4412/2016 (147Α΄), όπως αντικαταστάθη-
κε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021 (Α΄36) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προμήθεια φορητού GPS υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια προσ-
διορισμού θέσης <1μ) για την εκτέλεση εργασιών υπαίθρου μετά 
από ισχυρό σεισμό (λεπτομερής χαρτογράφηση σεισμικών ρηγμα-
τώσεων, κατολισθήσεων, ερπυσμών και λοιπών μακροσεισμικών 
φαινομένων). Για την επίτευξη αυτής της ακρίβειας, το φορητό GPS 
πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει και δεδομένα από επίγειους 

σταθμούς αναφοράς (δυνατότητα RTK), σύμφωνα με τον αναλυ-
τικό Πίνακα Α. 

Κ.Α.Ε : 7131 

mailto:oikonomiko@oasp.gr




 

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.  38200000-7 «Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 3.225,81 € 

Φ.Π.Α 24% : 774,19 € 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ 

:  
Ξάνθου 32, 154 51, Ν. Ψυχικό 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ : Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
ΟΑΣΠ www.oasp.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) 
www.eprocurement.gov.gr 

                                                                      
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:             Ο Διευθυντής του  ΟΑΣΠ 
Φ.Δ, Φ.ΔΟΔ,  Δ3γ(2)                                                                                                                     α.α 
Χ.Α., Φ.Α. 

       Δρ Ευαγγελία Πέλλη 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oasp.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/




 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 
• Λειτουργικό σύστημα: Android έκδοσης τουλάχιστον 8.0 και άνω 
• Μνήμη: RAM 6GB, ROM 64GB, supports 128GB T-Flash card 
• Οθόνη: 5 inches τουλάχιστον  
• Ανάλυση οθόνης: 1920*1080 τουλάχιστον 
• Τεχνολογία GPS: GPS: L1, L2 / GLONASS: L1OF, L2OF / BEIDOU: B1, B2 / GALILEO: E1, E5 
/ QZSS L1C/A L2 SBAS 
• Ακρίβεια RTK: 2cm+1ppm τουλάχιστον 
• Ασύρματη επικοινωνία: GSM 850/900/1800/1900 
• Κάμερες: 8M pixel τουλάχιστον για εμπρόσθια κάμερα, 12M pixel τουλάχιστον για ο-
πίσθια κάμερα με autofocus και LED flash 
• Μπαταρία: 5500mAh τουλάχιστον 
• Προστασία υλικού: IP67 τουλάχιστον, προστασία για πτώση από 1μ. τουλάχιστον 
• Συνδρομή 1 έτους τουλάχιστον σε δίκτυο σταθμών αναφοράς 4G (GPS, GLONASS, 
BEIDOU, GALILEO) με πανελλαδική κάλυψη RTK 
• Συμβόλαιο υποστήριξης τουλάχιστον 1 έτους 
 

 
  




