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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

             

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
Τηλέφωνα: 210 529 4926 
E-mail: olga.defingou@aua.gr   

Αθήνα, 29/03/2020 
           Αρ. πρωτ.: 10930 

 

Προς: Συμμετέχοντες της  

υπ’ αριθμ. πρωτ. 9979/19-03-2021     

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  

 
Θέμα:  Διευκρινίσεις επί της με αρ. πρωτ. 9979/19-03-2021 Διακήρυξης Συνοπτικού 
Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Αναβατόριων Κλίμακας και Μεταλλικής Ράμπας στα κτίρια του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών», στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Έργα υποδομής/ενίσχυσης 
φυσικής προσβασιμότητας» με Κωδ. ΕΛΚΕ: 97.0003 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ν. 
Δέρκα, Καθηγητή ΓΠΑ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη 
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
με Κωδ. ΟΠΣ/MIS: 5045556, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" με Κωδικό ΣΑ Ε3451 και Κωδ. Πράξης ΣΑ 
2019ΣΕ34510063 με βάση την Απόφαση Ένταξης σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Κωδ. 
ΕΔΒΜ97, του άξονα προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ». Η Πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
 
Ερωτήματα: 

1. Θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στους χώρους του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου θα εγκατασταθούν τα αναβατόρια κλίμακας και η 

μεταλλική ράμπα;  

2. Σε περίπτωση υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα (Π.χ. μόνο ότι αφορά το Τμήμα 

1), πόσο θα πρέπει να είναι το συνολικό ύψος προϋπολογισμού των αντίστοιχων 

συμβάσεων που θα πρέπει να έχει εκτελέσει ο υποψήφιος; (Άρθρο 6, 3α)  

3. Όσον αφορά τη μεταλλική ράμπα εισόδου στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου Διοίκησης 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρεται ότι το μέγιστο βάρος της ράμπας 

θα πρέπει να είναι 10-12 kg καθώς και ότι το υλικό κατασκευής της ράμπας θα είναι 

γαλβανισμένο σίδερο, του οποίου η πυκνότητα βάρους σε μία μεταλλική ράμπα μήκους 

3000 mm και πλάτους 1500 mm μαζί με τα κιγκλιδώματα είναι περίπου 40-50 kg. Είναι 

επί ποινή αποκλεισμού το βάρος της ράμπας; 
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4. Επιπλέον για την ίδια μεταλλική ράμπα αναφέρεται ότι θα πρέπει να διαθέτει σήμανση 

CE. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι τυποποιημένο προϊόν εργοστασίου; 

 

Απαντήσεις: 

1. Επίσκεψη στους σχετικούς χώρους του ΓΠΑ μπορεί να γίνει μετά από καθορισμένο 
ραντεβού με την κα Α. Αριστοπούλου, στο τηλ. 2105294870 και στο email: 
mando@aua.gr .  

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το 
σύνολο του τμήματος.  

3. Όσον αφορά στη μεταλλική ράμπα : 
i. Η φέρουσα ικανότητα της φορητής μεταλλικής ράμπας θα είναι κατ’ ελάχιστο 300 Kg και 

το βάρος της θα είναι 10-12 Kg. Εφ’ όσον πρόκειται για μόνιμη μεταλλική κατασκευή το 

βάρος της δεν είναι περιοριστικό.  

ii. Η μεταλλική κατασκευή θα πρέπει να έχει πιστοποίηση CE, εφ΄ όσον όμως ο 

κατασκευάζεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο κατασκευαστής μπορεί να 

καταθέσει δήλωση CE, εφόσον προσκομίζεται  η αναγνώριση του/των εργαστηρίων από 

τον διαπιστευμένο φορέα της ΕΕ.  Για τους κατασκευαστές εκτός ΕΕ απαιτείται 

πιστοποίηση CE.  

Όσον αφορά στα αναβατόρια κλίμακας: 

i. Η ανυψωτική ικανότητα των αναβατορίων ΑΜΕΑ ισχύει ο αυστηρότερος περιορισμός 

βάρους δηλαδή τα 250 Kg βάρος, το οποίο αναφέρεται και ως επί ποινή αποκλεισμού.  

ii. Το φερόμενο τμήμα (τύπου πλατφόρμας με αναδιπλούμενο κάθισμα) αυτόματης 

αναδίπλωσης με επίσης αυτόματα αναδιπλούμενα πτερύγια πρόσβασης θα είναι  

ελάχιστων διαστάσεων 0,90 m X 1,20 m. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΓΠΑ 

 

 

ΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΠΑ 
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