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           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α’ 

  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΜΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

 

Πλατφόρμα ΑΜΕΑ (αναβατόριο), πλήρης, κατάλληλη για 

ανύψωση προσώπων και ωφέλιμου φορτίου 300 kg και 

χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

 

 

 

 

 

2 

 

Οι ωφέλιμες διαστάσεις της πλατφόρμας θα είναι 1500mm x 

1200mm περίπου, ενώ η κατακόρυφη διαδρομή που θα 

εκτελεί θα είναι  περίπου 1100mm.  

  

3 

 

 

 

 

 

 

Αντικείμενο της παρούσας πλατφόρμας ΑΜΕΑ νοείται όλος ο 

απαραίτητος εξοπλισμός και τα μηχανήματα για τη σωστή 

λειτουργία της, όπως ο ηλεκτροκινητήρας τουλάχιστον 2HP, 

τα απαιτούμενα πλαίσια και ψαλίδια, ο υδραυλικός 

κύλινδρος, η κομβιοδόχος συνεχούς πιέσεως και ο στεγανός 

ηλεκτρικός πίνακας με το απαιτούμενο ραγοϋλικό, τα 

καλώδια και τους αυτοματισμούς. 

 

  

4 

 

Το δάπεδο της πλατφόρμας θα είναι από ανοξείδωτη 

μπακλαβαδωτή λαμαρίνα, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα θα είναι 

από υλικά κατάλληλα για εξωτερική χρήση (κατά προτίμηση 

προφίλ λευκού αλουμινίου). Στην κατασκευή θεωρείται 

απαραίτητο και κάθε αρμοκάλυπτρο για την ολοκληρωμένη 

στεγάνωση και τη σωστή αισθητική της μεταλλικής φέρουσας 

κατασκευής του αναβατορίου. 

  

5 

 

Το κενό που θα υπάρχει κάτω από το κινούμενο  δάπεδο της 

πλατφόρμας ΑΜΕΑ, θα καλυφθεί με αυξομειούμενη φυσούνα 

προστασίας ώστε να  αποτρέπεται η είσοδος ανθρώπων ή 

ζώων  κάτω από την πλατφόρμα. 

  

6 

 

Ο χειρισμός της πλατφόρμας θα γίνεται με: 

 Κομβιοδόχο συνεχούς πιέσεως ΑΝΟΔΟΣ-ΚΑΘΟΔΟΣ, 

τοποθετημένο επάνω στην  κινούμενη πλατφόρμα  

 Κομβιοδόχο στην άνω στάση Κλήση-Αποστολή-Stop 

 Κομβιοδόχο στην κάτω στάση Κλήση-Αποστολή-Stop 
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7 

 

Η πλατφόρμα επίσης, θα περιλαμβάνει: 

 βαλβίδα υπερφόρτωσης του μηχανήματος, 

 βαλβίδα ρύθμισης καθόδου, 

 βαλβίδα αλεξιπτώτου ανά κύλινδρο για ακινητοποίηση 

της καθόδου για την περίπτωση θραύσεως του 

πιεστικού σωλήνα,  

 χειροκίνητο διακόπτη καθόδου σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος για απεγκλωβισμό στη 

χαμηλότερη στάση 

 σύστημα ασφαλείας STOP κάτω από την πλατφόρμα, 

που την ακινητοποιεί σε περίπτωση διέλευσης 

ατόμου 

 διακόπτη ασφαλείας που ακινητοποιεί την κάθοδο σε 

περίπτωση μαγκώματος της πλατφόρμας 

 μηχανικές αρπάγες ασφαλείας  που μπλοκάρουν την 

κάθοδο σε περίπτωση θραύσεως της καδένας 

 βραχίονα στήριξης για service του μηχανήματος. 

  

8 

 

Η μια πλευρά της πλατφόρμας θα καλύπτεται από το 

στεγανό panel που θα έχει την κομβιοδόχο συνεχούς 

πιέσεως, τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα και μια 

σταθερή χειρολαβή. Οι υπόλοιπες τρεις πλευρές θα 

καλύπτονται για περίπτωση πτώσης, από προστατευτικό 

κάγκελο ασφαλείας   αποτελούμενο από δυο σωλήνες 

σχήματος  «Γ», οι οποίοι θα ανεβοκατεβαίνουν αυτόματα 

εναλλάξ ή και οι δυο μαζί αναλόγως της στάσης (άνω ή 

κάτω) πριν την κίνηση της πλατφόρμας και θα στηρίζονται  

στο panel σε 2 σημεία. Ο σκοπός του κάγκελου ασφαλείας 

είναι να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια της κίνησης 

του αμαξιδίου ΑμεΑ πάνω στην πλατφόρμα ακόμα και όταν 

αυτή είναι σταματημένη. 

  

9 

 

Όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν θα είναι κατάλληλα για 

χρήση σε εξωτερικό χώρο. 

  

10 

 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν 

σήμανση CE, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει 

πιστοποιητικό ISO 9001. 

  

11 

 

Η πλατφόρμα ΑΜΕΑ θα καλύπτεται από εργοστασιακή 

εγγύηση ή από εγγύηση επίσημης ελληνικής 

αντιπροσωπείας τουλάχιστον 2 ετών. 
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου και η 

τοποθέτηση όλων των υλικών και μηχανημάτων καθώς και 

όλων των μικροϋλικών που δεν αναφέρονται αλλά είναι 

αναγκαία για την άρτια κατασκευή και λειτουργία, η εργασία 

σύνδεσης και τοποθέτησης μέχρι και την παράδοση της 

πλατφόρμας ΑΜΕΑ σε πλήρη και κανονική λειτουργία καθώς 

και την διαδικασία και το κόστος για την πιστοποίησή της. 

  

 

 

 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

      Υπογραφή / Σφραγίδα 
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       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β’ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση (1) πλατφόρμας ΑΜΕΑ εξωτερικού χώρου στο                                               

κτίριο  Κληροδοτήματος ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ στη συμβολή των οδών 54ου Συντάγματος Ελάς &                           

Γ.Καρτάλη στο Βόλο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ» 

 

Προϋπολογισμός 11.129,03  € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 

Περιγραφή προμήθειας υλικών και υπηρεσιών Κατ’αποκοπή τίμημα 

Προμήθεια και εγκατάσταση (1) πλατφόρμας ΑΜΕΑ εξωτερικού 

χώρου, πλήρης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις 

Προδιαγραφές Πλατφόρμας ΑΜΕΑ εξωτερικού χώρου - Πίνακας 

συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.                € 

ΦΠΑ (24%)                € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                 € 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ : 

…..……………………………………………………………………...………………………………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Η προσφορά ισχύει ………… μέρες.  

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.  

 

Ημερομηνία      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

      Υπογραφή / Σφραγίδα 


