
 

 

 

Α.Π.: ΕΞ/2020/73 

                Λάρισα, 05/05/20 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την  προμήθεια & εγκατάσταση αναβατορίου ΑμΕΑ στο κτίριο επί της οδού Κύπρου 103 στη 

Λάρισα, ιδιοκτησίας ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου N4412/2016 όπως ισχύει. 

 

2. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΥ6ΝΟΡ9Υ-ΙΦΦ, ΑΔΑΜ: 20REQ006477048, το 

ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ απευθύνει πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια & εγκατάσταση αναβατορίου ΑμΕΑ σε κτίριο 

ιδιοκτησίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, επί της οδού Κύπρου 103 στη Λάρισα, με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α. 

Γενικοί Όροι 

Περιγραφή είδους /ποσότητα 1 Αναβατόριο ΑμΕΑ 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη / 

Σχετικές εγκρίσεις 

5.000,00€ προ ΦΠΑ  

 

CPV : 45313100-5 

 Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον  KAE:  11.00.000000  του 

προϋπολογισμού του έτους 2020   

 

Σύνταξη προσφοράς Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 

Παράρτημα A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο).  

2. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό 

στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση 

των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών.  

 



Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

Κριτήριο απευθείας ανάθεσης Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφοράς. 

 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών   

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές 

τους με οποιονδήποτε  τρόπο (φαξ: 2410 251148, email: 

info@kethea-exodos.gr)  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΟΔΟΣ,  2ο Χλμ. Λάρισας – Κοζάνης, το αργότερο μέχρι 

20/05/2020 και ώρα 16:00.   

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην 

αρμόδια υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ, το ΚΕΘΕΑ  θα συνεχίσει τη 

διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω 

ενημέρωση. 

 

Εγγύηση  Ελάχιστος χρόνος εγγύησης όπως περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση . 

 

Ανάθεση προμήθειας  / 

Υπογραφή σύμβασης / 

Δικαιολογητικά  

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της απευθείας 

ανάθεσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός 

δέκα (10) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της 

σύμβασης  προσκομίζοντας: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν 
έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ 
μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως 
αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατικό ή το ισχύον 
έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν 
αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των 
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δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

 

Χρόνος παράδοσης (40) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης 

Τρόπος πληρωμής  Εντός 30 ημερών από την σύνταξη του πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής από την ορισμένη επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, με κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασμό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την 

εξόφληση των τιμολογίων να προσκομίσει αποδεικτικό 

φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο να 

είναι σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  Στην αμοιβή περιλαμβάνονται φόρος εισοδήματος (άρθρο 

64 Ν.4172/2013), κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών 

Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007), παρακράτηση 0,07% υπέρ 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 

4013/2011, παρακράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΥΑ 1191/2017), όλες οι 

νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς και κάθε άλλου είδους 

δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο προμηθευτής. 

 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2410 251839 & 2410 251853 

Όνομα Υπεύθυνου: Μαρουδάκης Μανώλης 

 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ   

 

Χρήστος Λιάπης 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΜΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

 

Πλατφόρμα ΑΜΕΑ 
(αναβατόριο), πλήρης, 2 
στάσεων, ανοιχτού τύπου 
(χωρίς οροφή), κατάλληλη για 
ανύψωση προσώπων και 
ωφέλιμου φορτίου 250 kg και 
χρήση σε εξωτερικό χώρο.  

 

ΝΑΙ 

 

 

 

2 

 

Οι ωφέλιμες διαστάσεις της 
πλατφόρμας θα είναι 
1000mm x 1200mm περίπου, 
ενώ η κατακόρυφη διαδρομή 
που θα εκτελεί θα είναι 
περίπου 700mm.  

 

ΝΑΙ 

  

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, ο 
υδραυλικός κύλινδρος, η 
κομβιοδόχος συνεχούς 
πιέσεως και ο στεγανός 
ηλεκτρικός πίνακας με το 
απαιτούμενο ραγοϋλικό, τα 
καλώδια και τους 
αυτοματισμούς. 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

  

4 

 

Θα πρέπει να υπάρχει 
σύστημα ασφαλούς συνέχισης 
της κίνησης σε περίπτωση 
διακοπής της παροχής 
ρεύματος. 

 

ΝΑΙ 

  

5 

 

Η ταχύτητα κίνησης της 
πλατφόρμας θα είναι μεταξύ 
0,06 και 0,1 m/sec. 

 

ΝΑΙ 

  



6 

 

Το δάπεδο της πλατφόρμας 
θα είναι από ανοξείδωτη 
αντιολισθητική λαμαρίνα, ενώ 
τα υπόλοιπα τμήματα θα είναι 
από υλικά κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση (κατά 
προτίμηση προφίλ αλουμινίου 
χρώματος λευκού RAL 9016). 
Στην κατασκευή θεωρείται 
απαραίτητο και κάθε 
αρμοκάλυπτρο για την 
ολοκληρωμένη στεγάνωση και 
τη σωστή αισθητική της 
μεταλλικής φέρουσας 
κατασκευής του αναβατορίου. 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

7 

 

Η πλατφόρμα ΑΜΕΑ θα 
διαθέτει κάποιον αισθητήρα 
που θα διακόπτει την κίνηση 
σε περίπτωση εμποδίου κάτω 
από την πλατφόρμα. 

 

ΝΑΙ 

  

8 

 

Ο χειρισμός της πλατφόρμας 
θα γίνεται με: 

 Κομβιοδόχο συνεχούς 
πιέσεως ΑΝΟΔΟΣ-
ΚΑΘΟΔΟΣ και stop, 
τοποθετημένο επάνω 
στην κινούμενη 
πλατφόρμα. 

 Κομβιοδόχο συνεχούς 
πιέσεως στην άνω στάση.  

 Κομβιοδόχο συνεχούς 
πιέσεως στην κάτω στάση. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

9 

 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  



που την ακινητοποιεί σε 
περίπτωση διέλευσης 
ατόμου. 

10 

 

Η μια πλευρά της πλατφόρμας 
θα καλύπτεται από στηθαίο 
με μια σταθερή χειρολαβή, η 
άλλη θα έχει την κομβιοδόχο 
συνεχούς πιέσεως και οι 
υπόλοιπες δυο πλευρές 
εισόδου και εξόδου του 
αμαξιδίου θα καλύπτονται με 
συρόμενες ή και πτυσσόμενες 
πόρτες επί της πλατφόρμας. 
Tο άνοιγμα και κλείσιμο των 
θυρών θα γίνεται χειροκίνητα 
και δεν θα επιτρέπουν την 
κίνηση της πλατφόρμας πριν 
την ασφάλισή τους. Ο σκοπός 
των θυρών είναι να 
εξασφαλίσει τη μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια της κίνησης 
του αμαξιδίου ΑμεΑ πάνω 
στην πλατφόρμα ακόμα και 
όταν αυτή είναι σταματημένη. 
Στην άνω και κάτω στάση θα 
τοποθετηθεί σταθερό πορτάκι 
αλουμινίου εκτός της 
πλατφόρμας (επί του 
σταθερού δαπέδου) πριν την 
είσοδο στην πλατφόρμα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

11 

 

Οι οδηγοί του αναβατορίου 
θα είναι αλουμινίου και οι 
μεταλλικοί σύνδεσμοι θα 
είναι γαλβανιζέ. 

 

ΝΑΙ 

  

12 

 

Όλα τα υλικά που θα 
τοποθετηθούν θα είναι 
κατάλληλα για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο. 

 

ΝΑΙ 

  

13 

 

Όλα τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν θα 
διαθέτουν σήμανση CE, ενώ 
το εργοστάσιο κατασκευής θα 
διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001. 

 

ΝΑΙ 

  

14 

 

Η πλατφόρμα ΑΜΕΑ θα 
καλύπτεται από εργοστασιακή 
εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

 

ΝΑΙ 

  



15 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, 
η μεταφορά επί τόπου και η 
τοποθέτηση όλων των υλικών 
και μηχανημάτων καθώς και 
όλων των μικροϋλικών και 
εξαρτημάτων, 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. Επιπλέον 
συμπεριλαμβάνεται η 
παράδοση του βιβλίου χρήσης 
και συντήρησης του 
μηχανήματος, καθώς και η 
διαδικασία και το κόστος για 
την πιστοποίηση της 
πλατφόρμας και την 
καταχώρησή της στο μητρώο 
του Δήμου, εφόσον αυτό 
απαιτείται. 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 
 

 


