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ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Υποκατάστημα: Παραγωγική Μονάδα ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ» 

Διεύθυνση: Σίνδος, T.K. 57400, Τ.Θ.21 

Τηλ.: 2310 797476-7 

Πληροφορίες: Κουλούρης Ν. Ιωάννης 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Π/2020/643 

Α/Α: 2/2020 

Σίνδος, 23/11/2020 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων 

παλετοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων με μονό ιστό πεζού χειριστή» για τις ανάγκες 

της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ “ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ” στη Σίνδο 

Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ προ Φ.Π.Α., ήτοι 9.920,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων 

του αναδόχου. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το 

άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ 

Α΄181/18-11-2019), 

β. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

γ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει. 

2. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 

913/ΥΟΔΔ/1.11.2019), όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019 και ισχύει σήμερα 

μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 

539/ΥΟΔΔ/23.7.2020) και σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που 

λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα 

το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που 

λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019, 

3. το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π. ΑΕΔ-ΣΧ-2020/134, καθώς και 

4. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Π.: 3933/06-11-2020, ΑΔΑ: ΨΡΜΔΟΡ9Υ-ΠΒΜ και 

ΑΔΑΜ: 20REQ007651258, 
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το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων ανυψωτικών 

μηχανημάτων με μονό ιστό πεζού χειριστή» για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ 

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ “ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ” στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της 

παρούσας, και τα κάτωθι παραρτήματα:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Γενικοί  Όροι 

Περιγραφή είδους Προμήθεια δύο (2) ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων 

ανυψωτικών μηχανημάτων με μονό ιστό πεζού χειριστή. 

Εκτιμώμενη 

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη  

9.920,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 

πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων. 

KAE 1200002400 

C.P.V 42418000-9 Μηχανήματα ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης 

Πληροφορίες  Τηλέφωνο: 2310797476, κος Κουλούρης Ιωάννης 

e-mail: account@kethea-print.gr 

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνική Περιγραφή) της 

παρούσας. 

Αξιολόγηση προσφορών / 

Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της 

προμήθειας και όχι για μέρος αυτής.  

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για διάστημα έως εξήντα (60) 

ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία κατάθεσής τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις οι 

οποίες προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτει την 

απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και 

ικανότητα και εξειδίκευση στην προμήθεια ειδών αντίστοιχων 

με αυτά που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. 

Προθεσμία παραλαβής 

προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν τις προσφορές 

τους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ορίζονται στην 

παρούσα, με οποιονδήποτε τρόπο στη Παραγωγική Μονάδα 

ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ», Σίνδος Τ.Κ. 57400, 

Τ.Θ.21, ή στο info@kethea-print.gr, μέχρι τις 30/11/2020 και 

ημέρα Δευτέρα. 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των 

προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν 

θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 
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Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο . 

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της παρούσας και 

υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

3. Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό 

στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του 

προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της 

ζητούμενων ειδών και όχι μέρος αυτών, άλλως απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

Δικαιολογητικά 

συμμετοχής 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την 

προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε 

εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν.4250/26-03-2014) του 

Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να 

είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), 

στην οποία να δηλώνει: 

• Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί 

προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά του 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, 

• ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των 

οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

• ότι η προσφορά του ισχύει για εξήντα (60) ημέρες μετά 

την ημερομηνία κατάθεσής της, 

• ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της Τεχνικής 

Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και δεν δύναται με την 

προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει 

ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής, 

• ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 

αποζημίωσής του για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση 

του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της 

παρούσας διαδικασίας, 

• ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις το, που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, 
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Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμού 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατικό 

ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

Αναπροσαρμογή 

τιμήματος / Εναλλακτικές 

προσφορές / Απόρριψη 

προσφορών  

Αναπροσαρμογή τιμήματος δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για 

μέρος μόνο της ζητούμενης προμήθειας δεν θα γίνονται δεκτές 

και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 

τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης επίσης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι 

παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την 

κρίση της Επιτροπής. 

Ματαίωση διαδικασίας  Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, 

ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι συμμετέχοντες να 

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Υπογραφή σύμβασης / 

Κατάθεση 

δικαιολογητικών 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να προσέλθει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. 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 δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 

εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτουν: 

α) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου (ΦΕΚ, 

καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους) και 

β) τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 

υπογραφή τους. 

3. Προσκόμιση αντιγράφων πιστοποίησης CE που είναι 

απαραίτητα για την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών. 

4. 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. 
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Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμού 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατικό ή 

το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης 

Χρόνος / Τόπος 

παραλαβής  της 

προμήθειας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, με δικά του έξοδα, τα 

υπό προμήθεια είδη στην Παραγωγική Μονάδα ΚΕΘΕΑ 

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ», στη Σίνδο Θεσσαλονίκης έως 

την 31/12/2020. 

Η παραλαβή της προμήθειας, η διαδικασία αυτής, και η 

συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής, γίνονται σύμφωνα με όσα 

καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 

4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει. 

Τρόπος πληρωμής 1. Η εξόφληση του/των τιμολογίου-ων θα γίνει σε διάστημα 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του/τους, με 

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου 

2. Για την εξόφληση του/των τιμολογίου-ων είναι απαραίτητη η 

έκδοση και προσκόμιση των παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής-ποσοτικής παραλαβής από 

τη σχετική Επιτροπή Παραλαβής. 

Κρατήσεις στο καθαρό 

ποσό  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως 

βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από την 

κείμενη νομοθεσία (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 

(άρθρο 350 Ν. 4412/2016). 

γ) Κράτηση 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, 

Ν. 3580/2007). 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% με κάθε πληρωμή 

(αποδίδεται στο ΑΦΜ του Αναδόχου), όπως ορίζεται από την 

κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

Δρ. Χρήστος Λιάπης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΤΩΝ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΦΩΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΜΟΝΟ ΙΣΤΟ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
Καινούρια και αμεταχείριστα ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα ανυψωτικά 

μηχανήματα με μονό ιστό πεζού χειριστή  

2 
Πλήρης εγγύηση: τουλάχιστον ενός(1) έτους ή τουλάχιστον 2.000 ώρες 

(όποιο επέλθει πρώτο) 

3 Πιστοποίηση CE 

4 Ονομαστική ανυψωτική ικανότητα: 1.000kg  

5 Ύψος ανύψωσης: 1.00Οmm έως 1.600mm 

6 Ανυψωτική ικανότητα στο τελικό ύψος ανύψωσης: 1.000kg 

7 Διαστάσεις περονών: 550mmx 1.150mm 

8 Ταχύτητα κίνησης με/χωρίς φορτίο: από 4 km/h έως 5,5 km/h 

9 Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο: από 0,10 m/s έως 0,25 m/s 

10 Ισχύς κινητήρα οδήγησης: από 0,5 kw έως 0,8 kw 

11 Ισχύς κινητήρα ανύψωσης: από 1,3 kw έως 1,6 kw 

12 Ακτίνα στροφής (περιστροφής): έως 1.400mm 

13 Αυτόματο φρένο στάσης 

14 Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης 

15 Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας 

16 Κομβίο έκτακτης ανάγκης (emergency stop) 

17 Ενσωματομένος φορτιστής 

18 Εκπαίδευση προσωπικού στις λειτουργίες των μηχανημάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Περιγραφή Είδους Μονάδα Ποσότητα Τιμή μονάδας 
Συνολικό κόστος 

προ ΦΠΑ 

 ΤΜΧ. 2   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  

 

Τελικό συνολικό κόστος με ΦΠΑ και ολογράφως: ………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ:. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στην καθαρή αξία των προσφερόμενων τιμών του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος 4% (άρθρο 64 Ν.4172/2013), κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 

(Ν. 3580/2007), κράτηση 0,07% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 

4013/2011), κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΥΑ 

1191/2017), όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανώς 

θα πραγματοποιήσει ο προμηθευτής. 

 

Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες. 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή - Ημερομηνία) 


