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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στον έλεγχο και την έκδοση βεβαίωσης καλής
λειτουργίας των ταχογράφων για τα οχήµατα και τα µηχανήµατα του ∆ήµου.
Οι ταχογράφοι των οχηµάτων θα ελέγχονται για τη σωστή λειτουργία τους, την απόκλιση
από τις πραγµατικές τιµές (να είναι εντός των ορίων που προβλέπονται από το Υπουργείο
Συγκοινωνιών) και ότι άλλο προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Στη συνέχεια το
συνεργείο που πραγµατοποίησε τον έλεγχο θα εκδίδει την προβλεπόµενη βεβαίωση καλής
λειτουργίας και θα την παραδίδει µε δική του ευθύνη στο αρµόδιο Τµήµα. Στις περιπτώσεις
των ψηφιακών ταχογράφων εκτός των άλλων εργασιών θα πρέπει να αντικαθίσταται και η
µπαταρία του ταχογράφου. Τα προς έλεγχο οχήµατα του ∆ήµου θα ελέγχονται ανά οµάδες ή
και µεµονωµένα στον ∆ηµοτικό Σταθµό Αυτοκινήτων του ∆ήµου στην οδό Ρετσίνα 45 ή σε
οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό συνεργείο καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας σε συνεργασία µε τον
ανάδοχο. Μετά τον έλεγχο του οχήµατος θα τοποθετείται µολυβένια σφραγίδα στον
ταχογράφο και στη διάταξη µετάδοσης κίνησης του ταχογράφου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να
έχει άδεια από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης της έδρας του συνεργείου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των
ταχογράφων προκληθεί ζηµία στο όχηµα ο ανάδοχος θα πρέπει να την αποκαταστήσει µε
δικά του έξοδα. Πιο αναλυτικά, ο έλεγχος αφορά στις δυο παρακάτω κατηγορίες:
1) Έλεγχο αναλογικού ταχογράφου και έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας
2) Έλεγχο ψηφιακού ταχογράφου, αντικατάσταση µπαταρίας και έκδοση
βεβαίωσης καλής λειτουργίας.
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
€

ΕΙ∆ΟΣ
Έλεγχο αναλογικού ταχογράφου και
έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας
Έλεγχο ψηφιακού ταχογράφου,
αντικατάσταση µπαταρίας και έκδοση
βεβαίωσης καλής λειτουργίας.

Εργασίες

90

15,00

Εργασίες

30

30,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ

ΦΠΑ
24%

1.350,00 324,00

900,00

216,00

2.250,00 540,00
2.790,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πειραιάς 27-02-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γ. ΠΟΛΥΑ∆ΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

∆. ΧΑΣΤΑΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α . ΜΗΛΙΑΣ
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