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ΠΡΟΣ 

 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». 

 

Σχετ: α) Μετά από ερώτημα οικονομικού φορέα, το υπ’ αριθ. 27407/22.12.2022 

απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – 

Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

Ερώτημα 1
ο
.  

Στην ενότητα Τεκμηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των Εκτελούμενων 

Εργασιών της υπ’ αριθ. 85/2022 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας αναφέρετε:  

«…Οι επισκευές των καλαθοφόρων - γερανών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την 

2006/42/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία και το Π.Δ.57/2010 (ΦΕΚ Α97/2010) και το ΦΕΚ 

1186/2003). Μετά το πέρας της κάθε επισκευής θα βεβαιώνεται από πιστοποιημένη 

εταιρεία για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της επισκευής (θα κατατεθεί με την 

προσφορά σχετική σύμβαση συνεργασίας εάν δεν διαθέτει ο ίδιος προσωπικό με την 

πιστοποίηση αυτή) η οποία βεβαίωση θα συνοδεύει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

ώστε να αποδεικνύεται ότι οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έγιναν σύμφωνα με την ανωτέρω 

οδηγία την EN ISO 9606:1.2017 ή EN:287-1:2004 ή ΕΝ 280:2013 όπως ισχύουν 

σήμερα. Μετά το πέρας κάθε επισκευής, και εφόσον απαιτείται, θα επανεκδίδεται το 

πιστοποιητικό καταλληλόλητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1186/ 25-08-

2003 όπως ισχύει κατά την εκτέλεση των εργασιών, του καλαθοφόρου οχήματος…»  

Οι επισκευές που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο αφορούν τα ανυψωτικά 

μηχανήματα που βρίσκονται επί των καλαθοφόρων - γερανοφόρων οχημάτων, για τα 

οποία όμως, ουδεμία αρμοδιότητα έχουν τα συνεργεία αυτοκινήτων. Κι όχι μόνο δεν 

έχουν αρμοδιότητα, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ τα συνεργεία αυτοκινήτων να προβούν σε 

οποιαδήποτε εργασία επισκευής η’ συντήρησης αυτών.  

Στο ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003 αναφέρεται χαρακτηριστικά ο τρόπος ελέγχου – 

επισκευής – συντήρησης των ανυψωτικών και οι κατάλληλοι φορείς για τον σκοπό 

αυτό:  

«Άρθρο 3 Εγκατάσταση και Λειτουργία Ανυψωτικών Μηχανημάτων  

…Σε κάθε περίπτωση τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται με οδηγίες 

χρήσης και συντήρησης, καθώς και με αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων, 

στο οποίο θα αναγράφονται επίσης οι εκάστοτε βλάβες και ο τρόπος αντιμετώπισής 

τους…  

Ναύπακτος 22/12/2022
Αριθµός πρωτοκόλλου 27412/2022



Άρθρο 4 Έλεγχοι Ανυψωτικών Μηχανημάτων  

…4.4 Οι έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων μπορεί να διενεργούνται:  

Από Φορείς Ελέγχου (ΦΕ), οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

σύμφωνα με τη διαδικασία της 3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001), είναι 

διαπιστευμένοι για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 45004 (Φορείς 

Τύπου Α και Τύπου Β) και των οποίων οι ελεγκτές μηχανικοί ικανοποιούν τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα II του παρόντος, είτε,  

4.4.2 Από Φυσικά Πρόσωπα (Π), τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχουν 

αρμοδιότητα ελέγχου της αντίστοιχης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και τα 

οποία ικανοποιούν επίσης τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα II.  

Τα ως άνω Φυσικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επιδεικνύουν, εφόσον ζητηθεί, στις 

αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της παρούσης απόφασης, τεκμηριωμένα 

στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του Παραρτήματος 

II…  

Παράρτημα ΙΙ Προσόντα προσώπων που διενεργούν ελέγχους ανυψωτικών 

μηχανημάτων  

Τα πρόσωπα του φορέα που διενεργούν ελέγχους πρέπει:  

Να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Να διαθέτουν πρακτική εμπειρία, οι μεν Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ πέντε (5) 

έτη, οι δε Πτυχιούχοι των ΤΕΙ δέκα (10) έτη σε κατασκευαστικές ή τεχνικές εταιρείες 

ή στη συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων.  

Να έχουν ολοκληρώσει θεωρητική εκπαίδευση εκατό (100) διδακτικών ωρών στη 

νομοθεσία, στα πρότυπα, στις τεχνικές προδιαγραφές και στις μεθόδους ελέγχου 

ανυψωτικών μηχανημάτων.  

Να έχουν πρακτική εμπειρία ελέγχων τουλάχιστον πέντε ανυψωτικών μηχανημάτων, 

ως εκπαιδευόμενοι, στην κατηγορία ανυψωτικών που διενεργούν ελέγχους.  

Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων θα πιστοποιείται από εγκεκριμένους από 

κατάλληλα διαπιστευμένους (ΕΝ 45004 ή ΕΝ 45013) φορείς.»  

Εκ του νόμου λοιπόν, προκύπτει ότι ένα συνεργείο οχημάτων δικαιούται να 

επισκευάσει – συντηρήσει το όχημα επί του οποίου είναι τοποθετημένο το 

ανυψωτικό, αλλά όχι το ίδιο το ανυψωτικό μηχάνημα, το οποίο θα πρέπει να 

ελεγχθεί – συντηρηθεί – επισκευαστεί από τους κατάλληλους για το σκοπό αυτόν 

φορείς.   

Συνεπεία των ανωτέρω, η επισκευή – συντήρηση – έλεγχος των ανυψωτικών 

μηχανήματων που βρίσκονται επί των οχημάτων, δεν αποτελεί αντικείμενο του 

παρόντος διαγωνισμού, καθότι αυτός αφορά αποκλειστικά την «Συντήρηση και 

επισκευή μεταφορικών μέσων».  

  

Παρακαλώ διευκρινίστε μου την συγκεκριμένη παράγραφο, καθότι η απαίτηση 

αυτή, όπως έχει διατυπωθεί, καθιστά απαγορευτική τη συμμετοχή οικονομικών 

φορέων στην ομάδα οχημάτων E ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΡΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΩΡΩΝ.  

Απάντηση στο ερώτημα 1. 

 



Η παρούσα μελέτη ανάθεσης υπηρεσιών στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών 
συντήρησης και επισκευής όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 
Δήμου Ναυπακτίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και της Υ.Α. 3373/390/20.3.75. 
Ένα συνεργείο οχημάτων δικαιούται να επισκευάσει – συντηρήσει το όχημα 
επί του οποίου είναι τοποθετημένο το ανυψωτικό, αλλά όχι το ίδιο το 
ανυψωτικό μηχάνημα, το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί – συντηρηθεί – 
επισκευαστεί από τους κατάλληλους για το σκοπό αυτόν φορείς. 
Για το λόγω αυτό, οι προσφέροντες δύνανται, αν και εφόσον το επιθυμούν να 
αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα της εργασίας που ενδεχομένως 
προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που 
αφορούν το προφίλ των τυχόν υπεργολάβων.  
Η παράγραφος λοιπόν αναφέρεται στις τυχόν επισκευές των καλαθοφόρων – 
γερανών οι οποίες μπορεί να  γίνουν και οι οποίες θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με την 2006/42/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία και το Π.Δ.57/2010 (ΦΕΚ 
Α97/2010) και το  ΦΕΚ 1186/2003). 

 

 
Με εντολή Δημάρχου 

   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

                                                                    Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

                                                                                   Κούκουνα Παρασκευή 
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