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Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, προκειμένου να 

προχωρήσει στην ανάθεση του έργου «Προμήθεια τροχήλατου πτυσσόμενου γερανού μεταφοράς και 

ανύψωσης ατόμων με αναπηρία στο 14
ο
 Δημοτικό Σχολείο» για την κάλυψη αναγκών μαθητή ΑΜΕΑ 

όπως, έχει προβλεφθεί στην αντίστοιχη  μελέτη Α. Μ. : 11ΣΕΠΕ/2019 της Σχολικής Επιτροπής και σύμφωνα 

με την υπ’ άριθμ. 50/26-06-2019 απόφαση του Δ.Σ.,  καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο που είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπως καταθέσει την οικονομική προσφορά του. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο τροχήλατος πτυσσόμενος γερανός μεταφοράς και ανύψωσης ασθενών είναι απαραίτητο να έχει 

τα εξής χαρακτηριστικά: Ο κινητός βραχίονας να διαθέτει ενσωματωμένη ανάρτηση δύο σημείων για την 

τοποθέτηση του σάκου μεταφοράς των ασθενών με ηλεκτρική ανάβαση-κατάβαση και ελέγχεται μέσω 

ενσύρματου χειριστηρίου. Η βάση του γερανού να διαθέτει 4 τροχούς με ποδόφρενα τουλάχιστον στους 2 

τροχούς. Τα πόδια του γερανού να διαθέτουν χειροκίνητη απαγωγή, για την πρόσβασή του κοντά σε 

αμαξίδιο ή σε στενούς χώρους. Η αναδίπλωση του γερανού να πραγματοποιείται πολύ εύκολα και γρήγορα 

σε ένα μόνο βήμα, χωρίς την ανάγκη χρήσης εργαλείων και να διαθέτει διπλή εργονομική λαβή ώθησης για 

τον φροντιστή καθώς και σύστημα έκτακτης ανάγκης μηχανικής κατάβασης. Να συμπεριλαμβάνεται σάκος 



μεταφοράς ασθενών (με σχήμα ημισέληνου για να μην ασκείται πίεση στην περιοχή του κόκκυγα του 

χρήστη) απόλυτα συμβατός με τον γερανό και φορτιστής. 

Χαρακτηριστικά γερανού: 

Απαγωγή ποδιών: 68,00εκ – 125,00εκ 

Συνολικό πλάτος (με πόδια γερανού σε απαγωγή): 68,00εκ 

Συνολικό μήκος: 110 - 120 εκ 

Εύρος ανύψωσης κινητού βραχίονα από δάπεδο: 33,00εκ – 170,00εκ 

Διαστάσεις διπλωμένος: 68,00 – 70,00εκ πλάτος Χ 120,00 – 125,00εκ μήκος Χ 45,00 – 50,00 εκ ύψος 

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: 170 - 180 κιλά 

Βάρος γερανού: 40 - 45 κιλά 

Μπαταρίες: 2Χ12Volt – 2.9 Ah, επαναφορτιζόμενες 

Ταχύτητα ανύψωσης: 

• Χωρίς φορτίο: 3,00 – 4,00εκ / δευτερόλεπτο 

• Με φορτίο 90 κιλά: 2,5 – 3,5 εκ / δευτερόλεπτο 

• Με μέγιστο επιτρεπτό φορτίο: 2,0 εκ / δευτερόλεπτο 

Ταχύτητα κατάβασης: 

• Χωρίς φορτίο: 3,00 -4,00 εκ / δευτερόλεπτο 

• Με φορτίο 90 κιλά: 2,5 – 3,5  εκ / δευτερόλεπτο 

• Με μέγιστο επιτρεπτό φορτίο: 2,00 εκ / δευτερόλεπτο 

  

Το συνολικό κόστος των παραπάνω ειδών και εργασιών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η δαπάνη θα βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαίτερα των παρ. 

1 και 2 του άρθ. 73, των άρθρων 2 παρ. 1 εδ. 31, 116, 118 και 120». 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθ. 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να 

αποστείλετε υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τα κάτωθι: 

1) Ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος σας καταδικαστική απόφαση για : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 



β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3), ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

2) Ότι είστε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

3) Ότι  δεν τελείτε υπό πτώχευση ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή εάν βρίσκεστε σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

4) Ότι  δεν έχετε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

5) Ότι  δεν έχετε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. 

Πριν την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει, για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων 

αποκλεισµού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Ν.4412/2016, σύµφωνα και µε τις 

διατάξεις του Ν.4497/2017, να προσκοµίσετε τα εξής δικαιολογητικά: 



1. Φορολογική ενηµερότητα 

2. Ασφαλιστική ενηµερότητα 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) περί µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 του διαχειριστή της εταιρείας (για Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) ή του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, καθώς και όλων των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου (για Α.Ε.) 

4. Αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού της εταιρείας (κωδικοποιηµένο) 

5. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από την οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τρέχοντος έτους 

Παρακαλούµε τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε 

κλειστό φάκελο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής έως Τρίτη 16/07/2019  και ώρα 14:00 

Στ. Καραγιώργη 2,  1
ος

 όροφος. 

 

 Ηράκλειο Αττικής,  11/07/2019 

  

                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ A΄ ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν.Π.Δ.Δ. 

  

  

  

  

 Ασημίνα Παναγιωτακοπούλου 

 

       
 

 

 


