
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

    
Τεχνική Έκθεση 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

 

Με την ΥΑ 15085/593 (ΦΕΚ 1186Β’/2003) επιβάλλεται η έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών 

μηχανημάτων και ο περιοδικός - αναλόγως της κατηγορίας του μηχανήματος - επανέλεγχός τους. Τα οχήματα – 

μηχανήματα του Δήμου Χίου στα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι παρατίθενται στον ακόλουθο 

πίνακα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 KHH2875 
ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ 

ανυψωτ. ικανότ. 26t 
(HOOK LIFT) 

Υ2 

2 KHH2857 
ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ 

ανυψωτ. ικανότ. 14t 
(HOOK LIFT) 

Υ2 

3 ΚΗΥ4742 
ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ 

ανυψωτ. ικανότ. 12t 
(HOOK LIFT) 

Υ2 

4 ΚΗΥ4736 ΓΕΡΑΝΟΣ 92,25kNm Υ2 

5 ΚΗΗ7104 ΓΕΡΑΝΟΣ 24,2kNm Υ2 

6 ΜΕ40497 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (ύψους 14m και φορτίου 

200kg) 
Υ2 

7 ΚΗΗ2885 
ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ 

ανυψωτ. ικανότ. 26t 
(HOOK LIFT) 

Υ2 

8 ΚΗΗ7123 ΓΕΡΑΝΟΣ 11tm Υ2 

9 ΜΕ136529 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (ύψους 11m και φορτίου 

200kg) 
Υ2 

10 ΑΝΕΥ (OMCN 954) ΤΕΤΡΑΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑ 

 
Οι έλεγχοι μπορεί να είναι τύπου ΑΑ, Α ή Β και θα γίνονται στη Χίο σε σημεία που θα υποδειχθούν από την 

επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από τις ημερομηνίες λήξης των ισχύοντων πιστοποιητικών εκτός και αν προκύψουν 

τυχόν επανέλεγχοι. Ο ανάδοχος μετά το πέρας των επανελέγχων θα παραδίδει το κατά νόμο πιστοποιητικό 

ελέγχου. Οι έλεγχοι θα προγραμματίζονται σε χώρο και χρόνο βάσει των αναγκών της υπηρεσίας. Ως εκ τούτου 

εκτιμάται ότι θα ελέγχεται το μέγιστο ένα (1) μηχάνημα ημερησίως και τρία (3) την εβδομάδα, σε εργάσιμες 



ημέρες και ώρες. Το ίδιο ισχύει και για τους επανελέγχους. Επίσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας 

είναι δυνατόν να προκύψουν έλεγχοι σε νέα οχήματα που θα αποκτήσει ο Δήμος Χίου.  

Στη τιμή της προσφοράς συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τυχόν επανελέγχων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

της υπηρεσίας είναι ίσος με  9.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι 

τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι πιστώσεις για τα έτη 2019 έως και 2023 

κατανέμονται ως εξής: 2.200,00 € για το 2019,  1.000,00 € για το 2020, 2.200,00€ για το 2021, 1200€ για το 2022 

και 2.600,00€ για το 2023. Για το 2019 οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του 

Δήμου οικονομικού  έτους 2019 Κ.Α. Εξόδων 00-6495.004.  

Είναι δυνατόν να μην εξαντληθεί ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας. Η προσφορά θα κατατεθεί με 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του κάθε τύπου ελέγχου ανεξαρτήτως κατηγορίας επικινδυνότητας 

ανυψωτικού μηχανήματος. Η υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 
 
                  Χίος, 23/08/2019 
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