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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θέμα: Προμήθεια δεκατριών (13) θερμομέτρων υπέρυθρων μετώπου για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Χίου 

 

Με την συνέχιση της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και την εμφάνιση 

καθημερινώς αυξανόμενων κρουσμάτων στο Νομό, έγινε επιτακτική η ανάγκη για συνέχιση όλων 

των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού και την άμεση προμήθεια 

δεκατριών (13) θερμομέτρων υπέρυθρων μετώπου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

όπως παρακάτω: 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(άνευ ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ψηφιακό θερμόμετρο υπέρυθρων μετώπου 13 35,00 € 455,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 455,00 € 

ΦΠΑ 17% 77,35 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 532,35 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Ψηφιακό θερμόμετρο υπερύθρων μετώπου χωρίς επαφή (non contact) με δυνατότητα 
αυτόματης μέτρησης από απόσταση δύο εκατοστών τουλάχιστον, χωρίς να επηρεάζεται από 
τις εξωτερικές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. 

 Λειτουργία χωρίς τη χρήση αναλωσίμων (πλην μπαταριών) 
 Λειτουργία με μπαταρίες τύπου ΑΑ ή ΑΑΑ 

 Μέτρηση σε κλίμακα Κελσίου οC  (προαιρετικά και σε κλίμακα Fahrenheit οF). 
 Με ακρίβεια μέτρησης ± 0,2 οC σε όλο το εύρος των θερμοκρασιών σώματος (36ο – 42ο C). 
 Με μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD με ενδείξεις σωστής απόστασης, ενεργοποίησης, 

μέτρησης και ολοκλήρωσης της θερμομέτρησης. 
 Με ηχητική ένδειξη για ολοκλήρωση της θερμομέτρησης και αυτόματη απενεργοποίηση μετά 

από ένα λεπτό (1 min) το αργότερο, μετά την τελευταία μέτρηση. 
 Να έχει πιστοποίηση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του συμβουλίου της 14ης 

Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
 Να παρέχει μέτρηση σε χρόνο το πολύ 5 sec 
 Να διαθέτει τουλάχιστον 30 θέσεις μνήμης αποθήκευσης 
 Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς 
 Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας 

του προϊόντος. 
 Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 
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Για την ανωτέρω προμήθεια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις: 

 Των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19» 

 Του Ν.4412/16 , όπως ισχύει μέχρι σήμερα 

Η όλη δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 532,35 € με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις 

που είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020 και ΚΑ Δαπανών 10-

6631.002 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (covid-19)». 
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