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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Δ/νςθ: Μοίλα Μοηάνθσ, ΣΜ 50150 

Σθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  17-05-2022 

 Αρικμ. Πρωτ. 5683 

 Πλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

 

Πρόςκλθςθ για κατάκεςθ οικονομικϊν προςφορϊν για: 

τθν προμικεια Εργαςτθριακοφ Εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Σμιματοσ 

Εργοκεραπείασ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Πτολεμαΐδα 

προχπολογιςμοφ 36.337,80€, ςυμπεριλαμβανομζνου 13% ι 24% ΦΠΑ 

 

Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ, βάςει του Ο. 4412/2016, και ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιιςεων αυτοφ όπωσ ιςχφουν και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 118. 

2. Σο από 10/05/2022 Πρωτογενζσ αίτθμα του Σμ. Εργοκεραπείασ του ΠΔΞ, με ΑΔΑΞ: 

22REQ010536696. 

3. Σθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με αρικμό 420/11-05-2022, με ΑΔΑ: 97ΡΤ469Β7Μ-1Φ9 και 

ΑΔΑΞ: 22REQ010536821. 

προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο να κατακζςει οικονομικι προςφορά για: τθν προμικεια Εργαςτθριακοφ 

Εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ των εργαςτθρίων του Σμιματοσ Εργοκεραπείασ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ  

του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςτθν Πτολεμαΐδα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36.337,80 Ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. (13% & 24%), ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 

Παραρτιματοσ Ι τθσ Παροφςασ. 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ ζτουσ 2022, ΜΑΕ: 9749-Α CPV: 

38000000-5. 

Ρι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. Μριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ 

ςυνολικι τιμι, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλοι οι απαιτοφμενοι όροι. Απορρίπτονται οι προςφορζσ 

που ξεπερνοφν το όριο του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ.  

Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο ΜΘΞΔΘ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΠΙΜΑΙΡΡΣΘΣΑ - «ΠΡΡΞΘΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΟΙΞΡΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκενται και οι πίνακεσ Σεχνικισ & Ρικονομικισ 

Προςφοράσ των Παραρτθμάτων τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Ρι παραλιπτεσ, κα πρζπει να αποςτζλλουν θλεκτρονικά τα ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων εταιριϊν 

(επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

ghaitidis@uowm.gr ι aff00574@uowm.gr, ζτςι ϊςτε το Κδρυμα να ζχει ςτθ διάκεςι του πλιρθ κατάλογο 

όςων παρζλαβαν τθν Πρόςκλθςθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν 

mailto:ghaitidis@teiwm.gr
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ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινιςεισ. 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ, αποκλειςτικά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

όπου κα περιζχονται:  

1) Σεχνικι Προςφορά, που κα περιλαμβάνει:  

a. Πιςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου ςε ιςχφ (όπου κα φαίνεται ότι το αντικείμενο τθσ 

δραςτθριότθτασ του υποψθφίου είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ). 

b. Σον Πίνακα υμμόρφωςθσ του Παραρτιματοσ Ι, ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 

προςφζροντα (διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου word). 

2) Οικονομικι προςφορά του Παραρτιματοσ ΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον 

προςφζροντα (διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου word).  

3) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα 

(διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου word). 

 

τον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Ξ., Δ.Ρ.Τ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ (ιτοι:  

ΦΑΜΕΝΡ ΠΡΡΦΡΡΑ 

ΓΙΑ ΣΘΟ ΠΡΡΜΝΘΘ ΓΙΑ ΜΑΣΑΘΕΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΠΡΡΦΡΡΩΟ ΞΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ. 5683/17-05-2022 ΓΙΑ ΣΘΟ 

ΠΡΡΞΘΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΜΡΤ ΕΠΡΠΝΙΞΡΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΟΑΓΜΕ ΣΩΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΣΡΤ ΣΞΘΞΑΣΡ 

ΕΡΓΡΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΘ ΧΡΝΘ ΕΠΙΣΘΞΩΟ ΤΓΕΙΑ  ΣΡΤ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΡΤ ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΣΘΟ 

ΠΣΡΝΕΞΑΛΔΑ  

ΘΞ/ΟΙΑ ΔΙΕΟΕΡΓΕΙΑ: 25-05-2022, 11.00  π.μ. 

(Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι το πρωτόκολλο) 

 

Ρι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τισ 25-05-2022 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11.00 π.μ. 

(θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Σμιμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, 3οσ Όροφοσ, ςτα Μοίλα Μοηάνθσ, Σ.Μ. 50150, τθλ. 24610-56303, 56304, 56305. Σο άνοιγμα των 

φακζλων κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του 

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτα Μοίλα Μοηάνθσ. 

Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριϊν (3) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ Διενζργειασ τθσ Πρόςκλθςθσ, ιτοι ζωσ 26/08/2022. 

ΝΡΙΠΡΙ ΡΡΡΙ 

1. Ξε τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

i) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ 

ii) Πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 
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iii) Πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 

ενθμερότθτα). 

iv) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 

δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ του ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΞΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι του.  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΞΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του.  

τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, αποφάςεισ 

ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 

φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 

ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

ε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 

επιπλζον απόφαςθ-πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. 

 

2. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ ςε χρονικό διάςτθμα ενενιντα (90) θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

3. Σα είδθ κα παραδοκοφν με Δελτίο/α Αποςτολισ που κα εκδοκοφν ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν Πτολεμαΐδα, 

Περιοχι ΜΕΠΣΕ, Σ.Μ. 50200, Πτολεμαΐδα 

Α.Φ.Ξ 999562826, Δ.Ρ.Τ Μοηάνθσ 

 

4. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράψει ςτα δελτίο/α αποςτολισ και τιμολόγιο πϊλθςθσ τον ςειριακό 

αρικμό κάκε είδουσ εφόςον υπάρχει. 

5. Σο  ςυνολικό τιμολόγιο του προμθκευτι κα εκδοκεί ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 501 50, Κοηάνθ 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

 

6. Σον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι και τθσ κζςεωσ που κα υποδείξει το Πανεπιςτιμιο. 
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Θ πλθρωμι του κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των προσ προμικεια ειδϊν 

και αφοφ προθγθκεί βεβαίωςθ των αρμόδιων Επιτροπϊν παραλαβισ περί εκπλθρϊςεωσ των εν γζνει 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.  

7. Σον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ του Δθμόςιου Σομζα (ςθμερα 4% για τισ 

προμθιειεσ & 8% για τισ υπηρεςίεσ), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν 

επιχείρθςθ, ςφμφωνα με βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την υπηρεςία μασ. 

8. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Μράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

 Μράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν  
 

 Ρι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 

ε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 

ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ. 

9. Μάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ από 

τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Πανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Μοηάνθσ. 

Αρμόδιοσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Γοφλα Ξαρία, τθλ: 2461068296, email: 

mgoula@uowm.gr 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκφνονται ςτο Σμιμα 

Προμθκειϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 68102), email: ghaitidis@uowm.gr . 

mgoula@uowm.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ- ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
τθ τιλθ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα 

οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΘΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΟΑΙ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο ι ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 

προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ, κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα. Προςφορζσ 

που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Αν θ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΘΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ λζξθ «ΟΑΙ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ προδιαγραφι δεν είναι 

απαράβατοσ όροσ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από αυτοφσ δεν 

απορρίπτονται. 

τθ ςτιλθ «ΑΠΑΟΣΘΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά, ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του 

αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Προςφορά. 

τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΡΞΠΘ» κα αναγραφεί ο προςφερόμενοσ τφποσ όπου αυτό είναι εφικτό και κα καταγραφεί θ 

ςαφισ παραπομπι ςτα αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου 

Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ, εφόςον κατατεκοφν. 

Όπου εμπεριζχονται αναφορζσ εμπορικϊν ςθμάτων, διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ ι τφπων ι αναφορζσ οριςμζνθσ 

καταγωγισ ι παραγωγισ, αυτζσ κεωροφνται ότι ςυνοδεφονται από τθ μνεία «Ή ΣΟ ΙΟΔΤΝΑΜΟ». 

 

Πλθροφορίεσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: Γοφλα Ξαρία, τθλ: 2461068296, email: 

mgoula@uowm.gr 
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Πρόςκλθςθ για τθν προμικεια Εργαςτθριακοφ Εξοπλιςμοφ  για τισ ανάγκεσ του Τμ. Εργοκεραπείασ του ΠΔΜ 

Σελ. 6 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ
-ςθ (γ) 

Απάντθ-
ςθ (δ) 

Παραπο
-μπι (ε) 

1.1 Ειδικό πολυρυκμιηόμενο κάκιςμα με τροχιλατθ βάςθ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
 Ειδικό πολυρυκμιηόμενο κάκιςμα με τροχιλατθ βάςθ εςωτερικοφ & 

εξωτερικοφ χϊρου. Σο κάκιςμα να προςδζνεται και να αςφαλίηει ςυρταρωτά 
ςτθ βάςθ, μζςω του ειδικοφ αντάπτορα. Οα μπορεί να αφαιρεκεί πολφ 
εφκολα, τραβϊντασ τθν ειδικι αςφάλεια. 
Σο κάκιςμα να είναι πολυπροςαρμοηόμενο και να διακζτει: 
• κελετό από ABS και επενδφςεισ πλάτθσ και κακίςματοσ από 
βραδφκαυςτο φφαςμα και εςωτερικό αφρϊδεσ μαλακό υλικό. Ρι επενδφςεισ 
να διατίκενται ςε μαφρο, κόκκινο, μπλε ι πράςινο χρϊμα 
• Δυναμικι πλάτθ θ οποία να ανακλίνεται αυτόματα μζςω μπουκάλασ 
αερίου για τθν απορρόφθςθ τθσ εκτατικισ ενζργειασ και επαναφοράσ του 
χριςτθ ςτθν ςωςτι κζςθ χωρίσ τθν ανάγκθ πλευρικισ διόρκωςθσ τθσ μζςθσ. 
ε περίπτωςθ που δεν είναι χριςιμθ θ δυνατότθτα δυναμικισ πλάτθσ, θ 
μπουκάλα να μπορεί να κλειδϊςει εφκολα και να γίνει ςτακερι. 
• Ανακλινόμενθ πλάτθ με κζςεισ γωνίασ από -5° ζωσ +30° ζτςι ϊςτε 
να είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ του χριςτθ με ανοιχτι ι κλειςτι γωνία ιςχίου 
• 3 επιλογζσ αυξομείωςθσ του πλάτουσ του κακίςματοσ: 34 εκ (Small), 
40 εκ (Medium) και 46 εκ (Large) 
• Ρυκμιηόμενο φψοσ πλάτθσ, ρυκμιηόμενο βάκοσ κακίςματοσ για κάκε 
ςκζλοσ ξεχωριςτά κακϊσ και μθχανιςμό απαγωγισ ιςχίων για κάκε ςκζλοσ 
ξεχωριςτά από 0° ζωσ +15° 
 
Θ τροχιλατθ βάςθ να διακζτει: 
• κελετό από αλουμίνιο και ατςάλι με επίςτρωςθ ποφδρασ. Σα 
πλαςτικά μζρθ τθσ να καταςκευάηονται από ABS.  
• Δυνατότθτα ρφκμιςθσ ανάκλιςθσ ολόκλθρου του κακίςματοσ (tilt-in-
space) χωρίσ να απορρυκμίηεται θ γωνία ιςχίων. 
• Ενιαία πτυςςόμενθ χειρολαβι ϊκθςθσ με ανακλινόμενθ λαβι και 
ανακλινόμενο βραχίονα – πλάτθ κατά 30˚ 
• Ρπίςκιουσ ςυμπαγείσ τροχοφσ 12,5” 
• Εμπρόςκιουσ ςυμπαγείσ τροχοφσ 7” 
• Φρζνα χειρόσ ςτουσ 2 οπίςκιουσ τροχοφσ, τοποκετθμζνα ςτο φψοσ 
του μθροφ του χριςτθ 
• Αντιανατρεπτικά πτυςςόμενα ροδάκια anti-tip 
• Σρεισ (3) επιλογζσ ρφκμιςθσ φψουσ κακίςματοσ 
• Ειδικό αντάπτορα για το κάκιςμα 
• Τποδοχζσ πρόςδεςθσ ςτο αυτοκίνθτο ι το ςχολικό   
 
Σο κάκιςμα να ςυμπεριλαμβάνει τα αξεςουάρ: 
• φςτθμα ςτθρίγματοσ κεφαλισ με ρυκμιηόμενο μεταλλικό βραχίονα. 
Ρ βραχίονασ να ρυκμίηεται ςε φψοσ και κλίςθ ςτθρίγματοσ κεφαλισ. Σο 
ςτιριγμα κεφαλισ να διακζτει πλαςτικό ςκελετό με μαλακό μαξιλαράκι και 
πλαϊνά ςιαγόνασ ρυκμιηόμενα ςε πλάτοσ. 
• Ηεφγοσ περιςτρεφόμενα πλαϊνά ςτθρίγματα κϊρακοσ από μαλακι 
πολυουρεκάνθ, με αςφάλειεσ για τοποκζτθςθ ςτο επικυμθτό φψοσ τθσ 
πλάτθσ. Θ μεταξφ τουσ απόςταςθ να είναι ρυκμιηόμενθ. 
• Γιλζκο ςτιριξθσ κορμοφ τεςςάρων ςθμείων από μαλακό και 
ελαςτικό φφαςμα με Neoprene, ρυκμιηόμενο & προςκαφαιροφμενο 
• Ηϊνθ ςτιριξθσ λεκάνθσ τεςςάρων ςθμείων από μαλακό φφαςμα με 
πλαςτικι πόρπθ κλειςίματοσ, ρυκμιηόμενο & προςκαφαιροφμενο 
• Ηεφγοσ μπράτςα ρυκμιηόμενα ςε φψοσ και ςε κλίςθ βραχίονα, με 
επζνδυςθ από πολυουρεκάνθ ςτο ςθμείο επαφισ με το αντιβράχιο, 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 
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Σελ. 7 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ
-ςθ (γ) 

Απάντθ-
ςθ (δ) 

Παραπο
-μπι (ε) 

προςκαφαιροφμενα 
• Σραπζηι εργοκεραπείασ από κερμοπλαςτικό πολυμερζσ ABS, 
ρυκμιηόμενο ςε φψοσ και κλίςεισ μζςω των μπράτςων, προςκαφαιροφμενο 
 
Θ τροχιλατθ βάςθ να ςυμπεριλαμβάνει τα αξεςουάρ: 
• Ενιαία πλάκα υποποδίου με βραχίονα, ρυκμιηόμενθ ςε φψοσ, βάκοσ 
και κλίςθ πζλματοσ 
• Ηεφγοσ ιμάντεσ υποποδίων για τθν ςτακεροποίθςθ των πελμάτων 
 
Σο κάκιςμα να ζχει διαςτάςεισ: 
ΞΕΣΡΘΕΙ                                                ΞΕΓΕΘΡ 4 / εκατοςτά 
Πλάτοσ κακίςματοσ                                 34, 40, 46 
Πλάτοσ ςκζλουσ                                                 13, 19, 25 
Βάκοσ κακίςματοσ                                 38-53 
Υψοσ πλάτθσ                                                 50-71 
Πλάτοσ πλάτθσ (άνω τμιμα)                35+5 
υνολικό πλάτοσ - μζγιςτθ απαγωγι             59, 65, 71 
Ανάκλιςθ πλάτθσ                                               -5˚ ζωσ +30˚ 
Γωνία απαγωγισ κάκε ςκζλουσ                0˚ ζωσ 15˚ 
Βάροσ κακίςματοσ                                13 κιλά 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο                80 κιλά 
 
Θ τροχιλατθ βάςθ να ζχει διαςτάςεισ: 
ΞΕΣΡΘΕΙ                                               ΞΕΓΕΘΡ 3 / εκατοςτά 
Τποδοχι βάςθσ (Πλάτοσ Χ Βάκοσ)               21,5 Χ 40,5 
Πλάτοσ                                                               66 
Πλάτοσ μεταξφ τροχϊν                               53,5 
Ξικοσ                                                               84 
Υψοσ                                                               98 
Υψοσ πλάτθσ                                                57 
Υψοσ κακίςματοσ από το ζδαφοσ                41 / 43,5 / 46 
Ανάκλιςθ κακίςματοσ                              -5° ζωσ 30° 
Ανάκλιςθ πλάτθσ - βραχίονα               30° 
Βάροσ                                                               20 κιλά 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο               100 κιλά 

1.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    
 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

2.1 Ορκοςτάτθσ θλεκτρικισ ανάκλιςθσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Ρρκοςτάτθσ, κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ φπτια κζςθ. Οα διακζτει θλεκτρικι 
ανάκλιςθ από τθν οριηόντια ςτθν κάκετθ κζςθ (0˚-87˚) μζςω θλεκτροκίνθτου 
μθχανιςμοφ που να ελζγχεται με ενςφρματο χειριςτιριο. Οα αποτελείται 
από μία τροχιλατθ βάςθ, ζνα ανατομικό μαξιλάρι κορμοφ από μαλακό PU, 
και διαιροφμενα υποπόδια ρυκμιηόμενα ςε φψοσ και κλίςθ (από -10˚ ζωσ 
10˚), το κάκε ζνα ξεχωριςτά. Θ βάςθ να ζχει προφίλ από χαλυβδοςωλινα και 
τμιματα από επιχρωμιωμζνο χάλυβα.  
Οα ςυμπεριλαμβάνει τα παρακάτω αξεςουάρ: 
• Ανατομικό μαξιλάρι επιμικυνςθσ κορμοφ από μαλακό PU, 
διαςτάςεων 25 (άνω πλάτοσ) Χ 31 (κάτω πλάτοσ) Χ 40 εκ φψοσ. Οα μπορεί να 

Οαι (ςε 
όλα) 
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Σελ. 8 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ
-ςθ (γ) 

Απάντθ-
ςθ (δ) 

Παραπο
-μπι (ε) 

τοποκετθκεί ςτο επικυμθτό φψοσ 
• Πρόςκετο τμιμα επιμικυνςθσ από μαλακό PU, διαςτάςεων  40 εκ 
πλάτοσ Χ 10 εκ φψοσ. Οα μπορεί να τοποκετθκεί ςτο επικυμθτό φψοσ. 
• Ηεφγοσ πλαϊνά ςτθρίγματα κϊρακοσ (αριςτερά – δεξιά). Σα ςθμεία 
επαφισ με το ςϊμα του χριςτθ να διακζτουν μαλακζσ επενδφςεισ. Οα 
μποροφν να τοποκετθκοφν ςτο επικυμθτό φψοσ το κακζνα ξεχωριςτά και να 
ρυκμίηεται θ μεταξφ τουσ απόςταςθ. Διαςτάςεισ: 18 εκ φψοσ Χ 13 εκ πλάτοσ. 
• 2 ιμάντεσ ςτιριξθσ με Velcro και πλαςτικι πόρπθ αςφαλείασ. Οα 
προςδζνονται ςτον ςκελετό του ορκοςτάτθ και να μποροφν να 
τοποκετθκοφν ςτο επικυμθτό φψοσ. Πλάτοσ (ο κακζνασ) 58-96 εκ. 
• Ηεφγοσ ςτθρίγματα γονάτων. Σα ςθμεία επαφισ με το ςϊμα του 
χριςτθ να διακζτουν μαλακζσ επενδφςεισ. Οα μποροφν να τοποκετθκοφν 
ςτο επικυμθτό φψοσ το κακζνα ξεχωριςτά, και να ρυκμίηεται θ μεταξφ τουσ 
απόςταςθ.  
• Σραπζηι εργοκεραπείασ από πλαςτικό ABS. Σο τραπζηι να 
καταςκευάηεται από πλαςτικό και να διακζτει λεκανάκι και κάλυμμα. Οα 
είναι ρυκμιηόμενου φψουσ, βάκουσ και κλίςεων. 
• ετ πλαςτικά πζλματα - πζδιλα (αριςτερό – δεξί) για τοποκζτθςθ 
ςτα υποπόδια. Οα είναι ρυκμιηόμενου βάκουσ. Ξικοσ 24 εκ. 
• Ηεφγοσ ρυκμιηόμενοι ιμάντεσ υποποδίων για τθν ςτακεροποίθςθ 
των πελμάτων πάνω ςτο υποπόδιο.  
 
Οα διακζτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
• Πλάτοσ βάςθσ: 75 εκ. 
• υνολικό μικοσ βάςθσ: 111 εκ 
• Υψοσ, κάκετο: 88-99 εκ 
• Υψοσ, οριηόντιο: 80 εκ 
• Υψοσ από το ζδαφοσ – βάςθ: 13 εκ 
• Πλάτοσ μαξιλαριοφ κορμοφ (άνω, κάτω): 40,55 εκ. 
• Υψοσ μαξιλαριοφ κορμοφ: 85 εκ 
• Ανάκλιςθ ορκοςτάτθ: 0˚-87˚ 
• Ανάκλιςθ υποποδίων: από -10˚ ζωσ 10˚ 
• Βάροσ, χωρίσ αξεςουάρ: 37 κιλά 
• Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 100 κιλά 

2.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    
 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

3.1  Αναπθρικό αμαξίδιο ελαφροφ τφπου    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
 Αναπθρικό πτυςςόμενο αμαξίδιο ελαφροφ τφπου, με ςκελετό με διπλό 

χιαςτί από κράμα αλουμινίου. Οα διακζτει ενιαία επζνδυςθ πλάτθσ και 
κακίςματοσ που να καταςκευάηεται από λοφτρινο φφαςμα δίφυλλου 
πολυεςτζρα και να προςαρμόηεται πάνω ςτουσ 6 ιμάντεσ Velcro τθσ πλάτθσ. 
Θ επζνδυςθ να διατίκεται ςε μαφρο χρϊμα και ο ςκελετόσ ςε 3 χρϊματα: 
μπλε ςκοφρο, μαφρο και λευκό. 
Οα διακζτει:  
• Ρπίςκιουσ φουςκωτοφσ τροχοφσ 24”, προςκαφαιροφμενουσ εφκολα 
μζςω ειδικοφ μθχανιςμοφ 
• Εμπρόςκιουσ ςυμπαγείσ τροχοφσ 5” ι 6,5”  
• Ρυκμιηόμενθ ανάκλιςθ πλάτθσ για τθ ρφκμιςθ τθσ γωνίασ ιςχίων 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 
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Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ
-ςθ (γ) 

Απάντθ-
ςθ (δ) 

Παραπο
-μπι (ε) 

• Ρυκμιηόμενθ γωνία οςφυϊκισ μοίρασ τθσ πλάτθσ 
• Ρυκμιηόμενο βάκοσ κακίςματοσ μζςω ρφκμιςθσ των κλίςεων τθσ 
πλάτθσ 
• Ρυκμιηόμενο φψοσ πλάτθσ 
• Ρυκμιηόμενθ καμπυλότθτα πλάτθσ, μζςω ρφκμιςθσ των 6 ιμάντων 
Velcro 
• Δυνατότθτα τοποκζτθςθσ των οπίςκιων τροχϊν ςε 4 διαφορετικζσ 
κζςεισ (οπζσ), για αλλαγι του φψουσ του οπίςκιου τμιματοσ του αμαξιδίου 
και τθν αλλαγι του κζντρου βάρουσ του αμαξιδίου 
• Χειρολαβζσ ϊκθςθσ ρυκμιηόμενου φψουσ, προςκαφαιροφμενεσ 
• Χειρόφρενα ςτουσ 2 οπίςκιουσ τροχοφσ, ςτο φψοσ του μθροφ του 
χριςτθ για εφκολθ πρόςβαςθ 
• Αντιανατρεπτικά τθλεςκοπικά ροδάκια (anti-tip) πτυςςόμενα 
• Διαιροφμενα υποπόδια προςκαφαιροφμενα, περιςτρεφόμενα, 
ρυκμιηόμενα ςε φψοσ και κλίςθ πζλματοσ 
• Ξπράτςα (ηεφγοσ) ρυκμιηόμενου φψουσ, με πλαϊνζσ προςτατευτικζσ 
πλάκεσ, με μικοσ βραχίονα 35 εκ, προςκαφαιροφμενα 
• τεφάνεσ ϊκθςθσ οπίςκιων τροχϊν 
Οα ςυμπεριλαμβάνονται τα αξεςουάρ: 
• Ηϊνθ λεκάνθσ, προςκαφαιροφμενθ 
• Ξαξιλάρι κακίςματοσ με λοφτρινο κάλυμμα, προςκαφαιροφμενο 
• Εργαλεία 
 
Οα είναι διακζςιμο ςε 7 επιλογζσ πλάτουσ κακίςματοσ, με επιλογι του 
επικυμθτοφ: 35 εκ, 37,5 εκ, 40 εκ, 42,5 εκ, 45 εκ, 47,5 εκ και 50 εκ. 

3.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    
 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

4.1 Οπίςκιοσ περιπατθτιρασ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
 Ρπίςκιοσ περιπατθτιρασ με πτυςςόμενο ςκελετό. Ρ ςκελετόσ του να  

καταςκευάηεται από αλουμίνιο με ατςάλι, με επίςτρωςθ ποφδρασ. Ρ 
ςκελετόσ να διακζτει οριηόντια μπάρα με μαλακι επζνδυςθ από Decutex και 
να είναι διακζςιμοσ ςε αςθμί-γκρι χρϊμα. 
Οα διακζτει:  
• Κςιεσ οριηόντιεσ κυλινδρικζσ χειρολαβζσ ϊκθςθσ ρυκμιηόμενου 
φψουσ με επζνδυςθ. Οα ρυκμίηεται επίςθσ θ μεταξφ τουσ απόςταςθ 
• Δφο (2) εμπρόςκιοι ςυμπαγείσ τροχοί με μθχανιςμό κλειδϊματοσ 
περιςτροφισ διαςτάςεων 28 Χ 140 χιλ. 
• Δφο (2) οπίςκιοι ςυμπαγείσ τροχοί με διακόπτθ ρφκμιςθσ 
αντίςταςθσ και διακόπτθ ενεργοποίθςθσ-απενεργοποίθςθσ  τθσ οπίςκιασ 
κίνθςθσ διαςτάςεων 30 Χ 200 χιλ 
 
Οα ζχει διαςτάςεισ: 
• Πλάτοσ μεταξφ χειρολαβϊν: 33-64 εκ 
• Υψοσ από το δάπεδο ζωσ τισ χειρολαβζσ: 75-104,5 εκ 
• Πλάτοσ: 69 εκ 
• Ξικοσ: 87 εκ 
• Διάμετροσ περιςτροφισ: 114 εκ 
• Βάροσ: 12 κιλά 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 
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Σελ. 10 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ
-ςθ (γ) 

Απάντθ-
ςθ (δ) 

Παραπο
-μπι (ε) 

• Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 80 κιλά 

4.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    
 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

5.1 Πρόςκιοσ περιπατθτιρασ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
 Ειδικόσ πρόςκιοσ περιπατθτιρασ Volaris S7 Smart. Οα είναι ιδιαίτερα 

ελαφρφσ και πρακτικόσ και να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε εςωτερικό και 
εξωτερικό χϊρο. Οα διακζτει πτυςςόμενο ςκελετό από αλουμίνιο με χιαςτί 
ςε αςθμί χρϊμα, με πλαςτικά μζρθ ςε γκρι χρϊμα. 
Οα διακζτει:  
• Χειρολαβζσ ϊκθςθσ ρυκμιηόμενου φψουσ θ κάκε μία, με χειρόφρενα 
• Ενςωματωμζνο πτυςςόμενο πλαςτικό κακιςματάκι, ρυκμιηόμενου φψουσ 
• Δφο (2) οπίςκιουσ ςτακεροφσ τροχοφσ 200Χ32 χιλ και δφο (2) πρόςκιουσ 
περιςτρεφόμενουσ τροχοφσ 200Χ32 χιλ. 
 
Οα ζχει διαςτάςεισ: 
• υνολικό πλάτοσ: 59 εκ 
• υνολικό μικοσ: 74 εκ 
• Πλάτοσ κακίςματοσ: 40,5 εκ 
• Υψοσ: 76-102 εκ 
• Υψοσ κακίςματοσ: 46-60 εκ 
• Βάροσ: 7,5 κιλά 
• Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 150 κιλά 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

5.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    
 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

6.1  Κρεβάτι θλεκτρικό πολφςπαςτο    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
 Οα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

• Οα είναι πτυςςόμενο, να μεταφζρεται, να ςυναρμολογείται & να 
αποςυναρμολογείται εφκολα και γριγορα από 1 μόνο άτομο. 
• Θλεκτρικι ανφψωςθ πλάτθσ, γονάτων & ποδιϊν. 
• Ρ αναρτιρασ και το ςτρϊμα να ςυμπεριλαμβάνονται. 
• Εξωτερικζσ διαςτάςεισ ΞxΠ: 102x218cm 
• Εςωτερικζσ διαςτάςεισ ΞxΠ: 200x90cm 
• Υψοσ από το πάτωμα: Θλεκτρικι ανφψωςθ 40-80cm. 
• Ξοτερ : LINAK 230v 
• Τψθλισ ποιότθτασ ςυμπαγείσ τροχοί  
• Σο περικϊριο κάτω από το κρεβάτι να είναι επαρκζσ για χριςθ 
οποιουδιποτε από τουσ κοινοφσ γερανοφσ ανφψωςθσ. Εςωτερικά ξφλινα 
καλφμματα για τισ μετϊπεσ.  
• Οα είναι εφκολο ςτθν μεταφορά & τθν αποκικευςθ. 
• Πφλινοσ ορκοπεδικόσ ςομιζσ 
• Οα ςυμπεριλαμβάνεται ςτρϊμα 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 
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Σελ. 11 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ
-ςθ (γ) 

Απάντθ-
ςθ (δ) 

Παραπο
-μπι (ε) 

6.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    
 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

7.1 Σροχιλατοσ γερανόσ μεταφοράσ αςκενϊν με ςάκο μεταφοράσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
 Γερανόσ μεταφοράσ αςκενϊν, με τροχιλατθ βάςθ 4 τροχϊν: 2 εμπρόσ 

διαμζτρου 75 χιλ, και 2 πίςω διαμζτρου 75 χιλ με ποδόφρενα. 
Θ βάςθ να διακζτει λειτουργία θλεκτροκίνθτθσ απαγωγισ των ποδιϊν τθσ 
από 67 ζωσ 114,5 εκ (εξωτερικό πλάτοσ), για εφκολθ προςζγγιςθ και 
προςπζλαςθ ςτα ςθμεία ανφψωςθσ.  
Ρ βραχίονασ του γερανοφ να ανυψϊνεται και να χαμθλϊνει θλεκτροκίνθτα 
με εφροσ ανφψωςθσ (με ανάρτθςθ τεςςάρων ςθμείων) από 26,5 εκ ζωσ 163 
εκ. 
Ρι λειτουργίεσ τθσ θλεκτρικισ απαγωγισ των ποδιϊν και τθσ θλεκτρικισ 
ανφψωςθσ του βραχίονα να ελζγχονται από ενςφρματο χειριςτιριο που 
λειτουργεί με μπαταρίεσ.  
Ρ γερανόσ να είναι εξοπλιςμζνοσ με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία και 
φορτιςτι, κακϊσ και με ενςωματωμζνο ςφςτθμα μθχανικισ κατάβαςθσ του 
αςκενοφσ και STOP λειτουργίασ, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Οα 
διακζτει επίςθσ θχθτικό ςιμα προειδοποίθςθσ χαμθλισ μπαταρίασ.  
Ρ ςκελετόσ του γερανοφ να καταςκευάηεται από αλουμίνιο, και τα πλαςτικά 
του ςθμεία να καταςκευάηονται από πλαςτικό ABS. Για τθν εφκολθ 
μεταφορά του να διακζτει εργονομικζσ χειρολαβζσ οδιγθςθσ-ϊκθςθσ.  
Θ άκρθ του βραχίονα να διακζτει κατάλλθλθ υποδοχι για τθν πρόςδεςθ των 
κατάλλθλων ςτθριγμάτων για τθν αιϊρθςθ του χριςτθ. 
Για τθν ςωςτι ςυντιρθςι του να διακζτει λογιςμικό, το οποίο να ειδοποιεί 
όταν ο γερανόσ πρζπει να περάςει από ςζρβισ. Σο ίδιο λογιςμικό να 
προςφζρει επιπλζον πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν χριςθ του γερανοφ και τα 
πρότυπα ανυψϊςεων. 
Οα διακζτει ειδικι μπάρα τοποκζτθςθσ του ςάκου ανφψωςθσ, τεςςάρων 
ςθμείων με κυρτό ςχιμα για τθν προςταςία τθσ κεφαλισ του χριςτθ. Οα μθν 
παρεμβάλλεται ςτο οπτικό πεδίο του, ϊςτε να ζχει πλιρθ επικοινωνία με το 
φροντιςτι. Οα είναι πολφ εφκολθ και αςφαλισ ςτθ χριςθ και ςτθν 
τοποκζτθςθ του ςάκου. 
Οα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
• Ξοτζρ 12Vdc 
• Ξπαταρία: 14.4 V NiMH 2.6 Ah 
• Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 180 κιλά 
• Ξπαταρία μετά από φόρτιςθ: 50 ανυψϊςεισ με 75 κιλά/για 
απόςταςθ 50 εκ. 
• Σαχφτθτα ανφψωςθσ με φορτίο 75 κιλά: 4,6 εκ/sec 
• υνολικό μικοσ: 126 εκ 
 
Οα ςυμπεριλαμβάνεται ςάκοσ ςε ςχιμα θμιςζλθνου, με ςτιριγμα κεφαλισ 
από δίχτυ πολυεςτζρα. Οα μθν διακζτει ραφζσ και να μθν τραυματίηει τον 
μαλακό ιςτό. Οα αναπνζει, να ςτεγνϊνει εφκολα και να είναι επιπλζον 
κατάλλθλοσ για το μπάνιο και το ντουσ. 
Οα τοποκετεί τον αςκενι ςε θμί-κακιςτι ι κακιςτι κζςθ ενϊ ταυτόχρονα να 
προςφζρει και ςτιριξθ κεφαλισ.  
Θ επιλογι τθσ επικυμθτισ κζςθσ να πραγματοποιείται με τθν τοποκζτθςθ 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 
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Σελ. 12 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ
-ςθ (γ) 

Απάντθ-
ςθ (δ) 

Παραπο
-μπι (ε) 

του ςάκου ςτθν μπάρα του γερανοφ ςτισ αντίςτοιχεσ διαφορετικά 
χρωματιςμζνεσ κθλιζσ.  
Οα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από αςκενείσ με όλεσ τισ μορφζσ αναπθρίασ. 
Ματά τθ μεταφορά, ο κόκκυγασ να παραμζνει ελεφκεροσ και να μθν 
δθμιουργοφνται ςθμεία πίεςθσ. 
Οα ζχει μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 300 κιλά 

7.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    
 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

8.1 Σροχιλατθ καρζκλα τουαλζτασ & ντουσ με τροχοφσ 24”    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
 Σροχιλατο κάκιςμα WC & ντουσ, με δφο (2) περιςτρεφόμενεσ ρόδεσ 

μπροςτά του ίδιου μεγζκουσ και δφο (2) μεγάλεσ ρόδεσ πίςω διαμζτρου 24” 
με αντιολιςκθτικι ςτεφάνθ χειροκίνθςθσ για αυτοεξυπθρζτθςθ του χριςτθ 
και φρζνα για τον κάκε πίςω τροχό ςτο φψοσ του μθροφ του χριςτθ. 
Θ καρζκλα να διακζτει ανκεκτικό ςκελετό από χάλυβα βαμμζνο με ειδικι 
λευκι, αντιςκουριακι βαφι για επιπλζον προςταςία.  
Θ καταςκευαςτικι δομι του ςκελετοφ να είναι τζτοια ϊςτε να επιτρζπει τθν 
πρόςβαςθ του κακίςματοσ πάνω από τθν λεκάνθ τθσ τουαλζτασ και τθν 
χριςθ τθσ καρζκλασ χωρίσ να είναι αναγκαία θ μετακίνθςθ του χριςτθ από 
αυτιν. Σο κάκιςμα να διακζτει για τον λόγο αυτό μεγάλθ οπι ςχιματοσ 
οβάλ. 
Οα διακζτει κάκιςμα, πλάτθ και αποςπϊμενα μπράτςα από πολυπροπυλζνιο 
για εφκολο κακαριςμό και απολφμανςθ. 
Οα διακζτει ενιαίο ρυκμιηόμενο υποπόδιο από πολυπροπυλζνιο με 
δυνατότθτα να μπαίνει ςυρταρωτά κάτω από το κάκιςμα για 
αυτοεξυπθρζτθςθ και διευκόλυνςθ χρθςτϊν που ζχουν τθν δυνατότθτα να 
ςτακοφν από μόνοι τουσ. 
Οα διακζτει ενιαία χειρολαβι ϊκθςθσ για τθν οδιγθςθ τθσ καρζκλασ από 
τον φροντιςτι. 
Οα ζχει διαςτάςεισ:  
υνολικό πλάτοσ: 69 εκ  
Πλάτοσ μεταξφ των μπράτςων: 43,5 εκ 
Πλάτοσ κακίςματοσ: 48 εκ 
Βάκοσ κακίςματοσ: 44 εκ 
Υψοσ κακίςματοσ: 55 εκ 
Διαςτάςεισ οπισ κακίςματοσ: 36 εκ βάκοσ Χ 21,5 εκ πλάτοσ 
Ξζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο: 130 κιλά 
Χρϊμα: λευκό 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

8.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    
 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

9.1 Νιπτιρασ θλεκτρικισ ανφψωςθσ    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

ΑΔΑ: Ψ2ΝΟ469Β7Κ-ΡΓΘ





Πρόςκλθςθ για τθν προμικεια Εργαςτθριακοφ Εξοπλιςμοφ  για τισ ανάγκεσ του Τμ. Εργοκεραπείασ του ΠΔΜ 

Σελ. 13 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ
-ςθ (γ) 

Απάντθ-
ςθ (δ) 

Παραπο
-μπι (ε) 

 Οιπτιρασ ρυκμιηόμενοσ κακϋ φψοσ με θλεκτροκίνθτο μθχανιςμό, με 
ενςωματωμζνο φωτιςμό και κακρζφτθ. Οα καταςκευάηεται από fiberglass 
μεγάλθσ αντοχισ, χρϊματοσ λευκοφ. Οα είναι ζτςι διαμορφωμζνοσ ϊςτε να 
υπάρχει το κατάλλθλο φψοσ από το ζδαφοσ για τα πόδια του χριςτθ με 
αναπθρικό αμαξίδιο. Σο φψοσ του να ρυκμίηεται με αδιάβροχο ενςφρματο 
χειριςτιριο παλάμθσ. 
Οα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  
• Εφροσ ανφψωςθσ 25 εκ (65 εκ - 90 εκ).  
• Πλάτοσ του νιπτιρα: 60 εκ.  
• Σαχφτθτα ανφψωςθσ 1,8cm/sec   
• Ξαηί με τον νιπτιρα να ςυμπεριλαμβάνονται:  
1. ωλινασ αποχζτευςθσ μικουσ από 70 εκ ζωσ 103 εκ 
2. ωλινεσ ςφνδεςθσ με τον μείκτθ, μικουσ 80 εκ   
3. Ξείκτθσ ηεςτοφ-κρφου νεροφ, καταςκευαςμζνου ειδικά για ΑΞΕΑ, 
που να εφαρμόηει ςτθν καταςκευι τζλεια. 
Διακόπτθσ αςφαλείασ χριςθσ, ο οποίοσ  να ενεργοποιείται όταν ο νιπτιρασ 
ζρχεται ςε επαφι με κάποιο αντικείμενο ι τα πόδια του χριςτθ. 

ΟΑΙ (ςε 
όλα) 

  

9.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    
 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

10.1 Aςφρματθ ςυςκευι εναλλαγισ χρωμάτων    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    

 Αςφρματθ ςυςκευι, θ οποία να είναι απόλυτα ςυμβατι και να ςυνδζεται 
αςφρματα με τθν μοκζτα οπτικϊν ινϊν (μζςω τθσ πθγισ φωτόσ), τισ κολϊνεσ 
νεροφ & τθν πιςίνα με δόνθςθ φωσ και μουςικι και να ελζγχει το χρϊμα 
φωτιςμοφ τουσ.  
Οα διακζτει 8 μεγάλα, ςτρογγυλά μπουτόν ανάλογα χρωματιςμζνα, τα οποία 
να χρθςιμοποιοφνται για τθν εναλλαγι των αντίςτοιχων χρωμάτων ςτον 
ςυνδεδεμζνο εξοπλιςμό. Οα διακζτει 9ο μπουτόν, το οποίο να ενεργοποιεί 
και να απενεργοποιεί τισ φυςαλίδεσ του ςωλινα νεροφ. Για τθν αςφρματθ 
ςφνδεςθ να μθν χρειάηεται internet ι επιπλζον εξοπλιςμόσ. Οα είναι 
επαναφορτιηόμενθ και να ςυμπεριλαμβάνει φορτιςτι, ο οποίοσ μπορεί να 
λειτουργεί και ωσ τροφοδοτικό καλϊδιο ςε περίπτωςθ που δεν ζχει 
φορτιςτεί θ μπαταρία. 
Οα διακζτει 2 εξωτερικζσ κφρεσ jack για τθν μεταγενζςτερθ προςκικθ 
υλικϊν, 1 κφρα usb (να ςυμπεριλαμβάνεται καλϊδιο) κακϊσ και φωτεινι 
ζνδειξθ μπαταρίασ.  
Οα ζχει διαςτάςεισ  12 εκ. φψοσ, 37εκ διάμετροσ 
Βάροσ: 1340 γρ 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

10.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    

 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

11.1 Γωνιακι πιςίνα για μπαλάκια με δόνθςθ, φωσ και μουςικι    

 Γενικά Χαρακτθριςτικά    
 Γωνιακι πιςίνα για μπαλάκια με δόνθςθ, φωσ και μουςικι. Θ πιςίνα να είναι 

ςε ςχιμα γωνίασ 90ο με δφο κάκετεσ πλευρζσ και μία κυκλικι πλευρά που 
Οαι (ςε 

όλα) 
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Σελ. 14 

Α/Α 
(α) 

Περιγραφι (β) 
Απαίτθ
-ςθ (γ) 

Απάντθ-
ςθ (δ) 

Παραπο
-μπι (ε) 

ενϊνει τισ άλλεσ δφο. Ρι διαςτάςεισ τθσ να είναι 145 x 145 x 72,5 εκ φψοσ. Ρι 
πλευρζσ να είναι πάχουσ 15 εκ και να διακζτουν εςωτερικό ξφλινο ςκελετό, 
με επζνδυςθ από αφρϊδεσ, βραδφκαυςτο υλικό και κάλυμμα από ανκεκτικό 
αδιάβροχο, μθ τοξικό βινφλιο υψθλισ αντοχισ. Θ πιςίνα να διακζτει ξφλινο 
πάτο ο οποίοσ να είναι επίςθσ επενδυμζνοσ με ανκεκτικό αδιάβροχο, μθ 
τοξικό βινφλιο υψθλισ αντοχισ. Θ εναλλαγι των χρωμάτων να 
πραγματοποιείται μζςω φωτιςμοφ LED ςτον πάτο τθσ πιςίνασ. Οα υπάρχουν 
ςυνολικά 8 διαφορετικά χρϊματα. το κάτω μζροσ να διακζτει θχεία τα 
οποία να μποροφν να ςυνδεκοφν με ςυμβατό θχοςφςτθμα (δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται). Θ πιςίνα να περιλαμβάνει ςφςτθμα δόνθςθσ το οποίο 
λειτουργεί ανάλογα με τθ μουςικι. Οα περιλαμβάνει διακόπτθ, μζςω του 
οποίου να ρυκμίηεται θ δόνθςθ και ο φωτιςμόσ. Οα είναι διακζςιμθ ςε 
πολλά χρϊματα, με επιλογι του επικυμθτοφ. 
Οα είναι απόλυτα ςυμβατισ με όλεσ τισ ςυςκευζσ ελζγχου αςφρματθσ 
ςφνδεςθσ. 

11.2 Ποςότθτα, Εγγυιςεισ    
 ΠΟΟΣΗΣΑ: 1 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Για 2 χρόνια ςε όλο τον εξοπλιςμό 
ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ: 
Για 5 χρόνια  

Οαι (ςε 
όλα) 

  

 
Χρόνοσ και Σόποσ παράδοςθσ:  

  

 ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Ενενιντα (90) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Μτίριο χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ Πανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτθν 
Πτολεμαΐδα 
 

Οαι (ςε 
όλα) 

  

 

Ημερομθνία, ___/___/______ 

 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

 

 
 

……………….………………………………… 
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Σελ. 15 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν οικονομικι προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν τθσ παροφςασ 

Πρόςκλθςθσ, όπου κα αναγράφεται και θ τιμι μονάδοσ και θ τιμι ςυνολικισ ποςότθτασ για κάκε είδοσ. Κριτιριο 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα είναι θ χαμθλότερθ ςυνολικθ τιμθ. Προςφορά που δεν κα προςφζρει κάποιο από τα 
ηθτοφμενα ιδθ, απορρίπτεται. Απορρίπτονται οι προςφορζσ που ξεπερνοφν το όριο του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ) 

 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 36.337,80 € με 24% ΦΠΑ 
Ο υπογράφων ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ 
……………………………………………………………………….…….…. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 
5683/17-05-2022 Πρόςκλθςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

α/
α 

Είδοσ Σεμάχια 

Σιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΠΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 24% ΦΠΑ) 

υνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΠΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 24% 

ΦΠΑ) 

Σιμι μονάδασ 
χωρίσ ΦΠΑ (€) - 
(ςυμπλθρϊνεται 
μόνο για τα είδθ 

με 13% ΦΠΑ) 

υνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΠΑ (€) 
- (μόνο για τα 
είδθ με 13% 

ΦΠΑ) 

1 
Ειδικό πολυρυκμιηόμενο 
κάκιςμα με τροχιλατθ 
βάςθ 

1   
 

  
 

2 
Ρρκοςτάτθσ θλεκτρικισ 
ανάκλιςθσ 1   

 
  

 

3 
 Αναπθρικό αμαξίδιο 
ελαφροφ τφπου 1   

 
  

 

4 Ρπίςκιοσ περιπατθτιρασ 1   
 

  
 

5 
 Πρόςκιοσ 
περιπατθτιρασ 1   

 
  

 

6 
Μρεβάτι θλεκτρικό 
πολφςπαςτο  1   

 
  

 

7 
Σροχιλατοσ γερανόσ 
μεταφοράσ αςκενϊν με 
ςάκο μεταφοράσ  

1   
 

  
 

8 
Σροχιλατθ καρζκλα 
τουαλζτασ & ντουσ με 
τροχοφσ 24” 

1   
 

  
 

9 
 Οιπτιρασ θλεκτρικισ 
ανφψωςθσ 1   

 
  

 

10 
Aςφρματθ ςυςκευι 
εναλλαγισ χρωμάτων 1   

 
  

 

11 
Γωνιακι πιςίνα για 
μπαλάκια με δόνθςθ, 
φωσ και μουςικι  

1   
   

   

ςφνολο (χωρίσ 
ΦΠΑ): 

 

ςφνολο (χωρίσ 
ΦΠΑ): 

 

   
ΦΠΑ24%: 

 
ΦΠΑ 13%: 

 

   

ςφνολο με ΦΠΑ 
24%: 

 

ςφνολο με ΦΠΑ 
13%: 

 

   
ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ ΠΡΟΦΟΡΑ (€): 

 Ημερομθνία, ___/___/______ 

 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 
 

……………….………………………………… 

ΑΔΑ: Ψ2ΝΟ469Β7Κ-ΡΓΘ





Πρόςκλθςθ για τθν προμικεια Εργαςτθριακοφ Εξοπλιςμοφ  για τισ ανάγκεσ του Τμ. Εργοκεραπείασ του ΠΔΜ 

Σελ. 16 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπ-

δξνκείνπ (Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

εξγαζίεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο 

πξόζθιεζεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 

-  «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηεο 

απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά 

ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Ν.4412/2016.». 

-  «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

-  ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο 

-  δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
-  ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό 

ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2022 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
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