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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                              Αριθμ.Πρωτ:28873
                    Αθήνα, 19/11/2014 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 80/2014 

 
Για την προμήθεια λογισμικού FLAC 3D Version 5.0 συμπεριλαμβανομένων των 
Dynamic Option και C++PLUG-IN, λογισμικού ανάλυσης γεωτεχνικών 
προβλημάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών στις τρείς διαστάσεις, με 
παράλληλη δυνατότητα εκτέλεσης δυναμικών αναλύσεων με χρήση καταστατικών 
προσομοιωμάτων εισαγμένων στο πρόγραμμα από το χρήστη, στο πλαίσιο του 
ερευνητικού έργου με τίτλο «Θαλής ΕΜΠ. Πρωτότυπος σχεδιασμός βάθρων γεφυρών 
σε ρευστοποιήσιμο έδαφος με χρήση φυσικής σεισμικής μόνωσης», με MIS 380043, 
Κ.Α. 68/1122 και επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Γ. Μπουκοβάλα. Η προμήθεια θα 
πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα βάσει του Π.Δ. 60/2007 άρθρο 25 παρ.1β, 
Π.Δ.394/1996 άρθρο 22 παρ.1 (ΦΕΚ226/4-12-1996) & Ν.2286/1995 άρθρο 2, παρ.13 
ΙΙ & ΙΙΙ & VIII (ΦΕΚ 19/1-2-1995) αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς 
με την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων, κατόπιν απόφασης της 15ης/2014 
συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΜΠ στις 
30/9/2014 και αφού έλαβε υπόψη το με Αρ. Πρωτ. 15776/12.6.2014 αίτημα του Καθ. 
Γ. Μπουκοβάλα.  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΝΕΟΤΕΚ Ο.Ε. Π. Ξυστρής & Σια, Ελευθερίου Βενιζέλου 105, Νέα 
Σμύρνη, Ελλάδα 
 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με 
απευθείας ανάθεση και χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σε συγκεκριμένο οικονομικό 
φορέα βάσει του Π.Δ. 60/2007 άρθρο 25 παρ.1β, Π.Δ.394/1996 άρθρο 22 παρ.1 
(ΦΕΚ226/4-12-1996) & Ν.2286/1995 άρθρο 2, παρ.13 ΙΙ & ΙΙΙ & VIII (ΦΕΚ 19/1-2-
1995) αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία των 
αποκλειστικών δικαιωμάτων,  καθώς τηρείται η ακόλουθη προϋπόθεση: 

Η εταιρεία ΝΕΟΤΕΚ Ο.Ε. Π. Ξυστρής & Σια είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
(διανομέας) της εταιρείας ITASCA Consultants S.A.S. στην Ελλάδα η οποία είναι η 
μοναδική κατασκευάστρια του λογισμικού FLAC 3D Version 5.0 License Software 
with Dynamic option και C++PLUG-IN, σύμφωνα με την πρωτότυπη 
προσκομισθείσα βεβαίωση της κατασκευαστικής εταιρείας ITASCA Consultants 
S.A.S. 

Το εν λόγω λογισμικό θα παραδοθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών.  

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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 
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