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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Το γερανοφόρο φορτηγό όχημα της ΔΕΥΑΧ με πινακίδα ΧΑΟ 6166 εμφάνισε έντονη διάβρωση 

στην καρότσα του σε βαθμό που να υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Ως εκ τούτου, κρίνεται 

αναγκαία η επισκευή του. Η μελέτη αυτή αφορά στην ανάθεση υπηρεσίας επισκευής της καρότσας 

ανατροπής του εν λόγω οχήματος.  

Η συντήρηση θα ανατεθεί με παροχή υπηρεσίας σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμούς ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας, που λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν πλήρως 

στελεχωμένο προσωπικό και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση για την παροχή 

υπηρεσίας της παρούσας αναγκαιότητας. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 

απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει και να προσκομίσει εγγράφως: 

1. Άδεια κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα σύμφωνα με το ν. 3982/2011 

και το ν. 4442/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

2. Πιστοποιητικό έγγραφο διαπίστευσης του προσώπου των υποψηφίων αναδόχων κατά ISO 

9001:2015 για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κατασκευή και συντήρηση 

αμαξωμάτων – ανατροπών σε μηχανήματα και οχήματα - μεταλλικές κατασκευές. Το 

πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού 

διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό έγγραφο διαπίστευσης του προσώπου των υποψηφίων αναδόχων κατά ISO 

14001:2015 για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού. 

4. Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 24 (Άρθρο 23 οδηγίας 2006/123) 

του Ν 3844/2010 (ΦΕΚ Α 63 / 2010) περί Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης και 

Εγγυήσεων. 

 

Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του. Στην 

περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει την επισκευή της καρότσας ανατροπής 

σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής έκθεσης αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, η 

Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Για όλες τις εργασίες επισκευής που θα 

διενεργηθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου, θα δοθεί εγγράφως, μετά το τέλος, εγγύηση καλής 

λειτουργίας ενός έτους.  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα αναφορικά με πλημμελή 
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επισκευή, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και 

αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο. 

Η  δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) :   

• 50114100-8 - Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων 

• 50116000-1 - Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 

Η διαδικασία ανάθεσης για την ως άνω παροχή υπηρεσίας, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα 

βάσει του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. 

 Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει το ποσό των 2700,00 € χωρίς ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2021 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 
221/2020 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο υφίσταται 
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 146.000,00 €, στον Κ.Α. 620703 με τίτλο «Επισκευές και Συντήρηση 
Μεταφορικών Μέσων» καθώς και πίστωση ποσού 808.104,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  με 
Κ.Α. 54006224 και τίτλο «Φ.Π.Α. Παροχών Τρίτων με Φ.Π.Α. 24%».   

 
ΧΑΛΚΙΔΑ , 12/ 10 / 2021 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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