
 
 
 
 
 
 

Αρ. Μελέτης:  28 /2021 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 
 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1500,00  € χωρίς Φ.Π.Α. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ    
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ       ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ          

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                      

 

                                                                                                                                                                    
        

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την  οδική βοήθεια - µεταφορά των οχηµάτων του ∆ήµου 

(Ε.Ι.Χ/Φ.Ι.Χ/ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ  ως 3,5ton µεικτό βάρος, ως 3,15m µεταξόνιο και ύψος ως 2,5m) τα οποία 
έχουν ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης η συνθηκών εντός η εκτός ορίων του ∆ήµου .   
 
      Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 1500,00 ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α., η δε 
πίστωση θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του οικ. έτους 2021  

 

  Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούµενες άδειες και νοµιµοποιητικά έγγραφα για 
την παροχή της οδικής βοήθειας και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό ώστε να µπορεί να 
εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες οδικής βοήθειας – µεταφοράς  των οχηµάτων του ∆ήµου όπως: 

• Την επιτόπου επισκευή του οχήµατος.  
• Την µεταφορά του οχήµατος, µέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επί τόπου 

επισκευή του.  
• Την µεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επισκευής οχηµάτων επιλογής του ιδιοκτήτη του, καθώς 

και την µεταφορά του οδηγού και των επιβατών του οχήµατος µέχρι τον πλησιέστερο τόπο από 
τον οποίο θα µπορέσουν να επιβιβαστούν σε άλλα µέσα κατά την επιλογή του δικαιούχου της 
παροχής οδικής βοήθειας, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Επιχείρηση Οδικής 
Βοήθειας και οι οποίες προβλέπονται στη Σύµβαση.  

• Την µεταφορά του οχήµατος καθώς και του οδηγού και των επιβατών του µέχρι την κατοικία τους, 
το σηµείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισµό τους εντός της Ελλάδας, σύµφωνα µε τις 
υποχρεώσεις που ανάλαβε η Επιχείρηση Οδικής Βοήθειας.  

• Οδική βοήθεια οχηµάτων θεωρείται και η παροχή βοήθειας σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήµατα.  

Η ∆ιαδικασία οδικής βοήθειας - µεταφοράς ακινητοποιηµένου οχήµατος είναι η εξής: 
 
Το Τµήµα συντήρησης και διαχείρισης οχηµάτων ενηµερώνει τον ανάδοχο για το ακινητοποιηµένο 

όχηµα και συντάσσει το αντίστοιχο δελτίο όπου διατυπώνεται  η ανάγκη.   

Η γραπτή επικοινωνία µεταξύ ∆ήµου & µειοδότη, εάν δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται 
µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσµευτική για τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου που εκτίθενται στον διαγωνισµό φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα που επισυνάπτεται.       

 
Α/Α ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

1 ΚΗΙ 5244 12/06/2021 
2 ΚΗΥ 8998 12/06/2021 
3 ΚΗΥ 8999 12/06/2021 
4 ΚΗΥ 8994 12/06/2021 
5 ΚΗΥ 8986 12/06/2021 





6 ΚΗΙ 8687 12/06/2021 
7 ΚΗΙ 5236 12/06/2021 
8 KHI 8700 - 
9 ΚΗΙ 8546 19/07/2021 
10 ΚΗΙ 5240 06/09/2021 

11 ΚΗΙ 5242 06/09/2021 
12 ΚΗΙ 5245 06/09/2021 
13 ΚΗΥ 8910 22/09/2021 
14 KHI 8694 12/06/2021 
15 ΚΗΙ 8547 12/06/2021 
16 ΚΗΙ5246 - 

17 MPATFS86H8H563780 Σε διαδικασία έκδοσης άδειας και 
πινακίδων κυκλοφορίας ∆ωρεά ∆ΕΗ (Α.Ο.Ε 

145-2020 ΩΝΟ2ΩΡ6-6ΤΕ) 
18 MPATFS86H8H564379 Σε διαδικασία έκδοσης άδειας και 

πινακίδων κυκλοφορίας ∆ωρεά ∆ΕΗ (Α.Ο.Ε 
145-2020 ΩΝΟ2ΩΡ6-6ΤΕ) 

19 MPATFS86HAT100216 Σε διαδικασία έκδοσης άδειας και 
πινακίδων κυκλοφορίας ∆ωρεά ∆ΕΗ (Α.Ο.Ε 

145-2020 ΩΝΟ2ΩΡ6-6ΤΕ) 
20 MPATFS86HAT100117 Σε διαδικασία έκδοσης άδειας και 

πινακίδων κυκλοφορίας ∆ωρεά ∆ΕΗ (Α.Ο.Ε 
145-2020 ΩΝΟ2ΩΡ6-6ΤΕ) 

   

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ∆ήµου και σε 

συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για 

τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Τα συνολικά οχήµατα που θα ασφαλιστούν θα προκύψουν ανάλογα µε την κατάσταση που θα 

βρίσκεται ο στόλος των οχηµάτων κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και ανανέωσης του 

υπάρχοντος συµβολαίου κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία.         

Σηµ.: Ο ανάδοχος εκτός των παραπάνω αναγραφοµένων οχηµάτων υποχρεούται να ασφαλίσει 

και όσα πιθανά θέσει σε κυκλοφορία ο ∆ήµος από τον υπάρχον στόλο οχηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας  

κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης µε τις προσφερόµενες αντιστοίχων ειδών τιµές εντός του 

παραπάνω προϋπολογισµού.        
Στην διάρκεια όπου το ∆ηµοτικό όχηµα έχει παραδοθεί στο  µειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε είδους ζηµιά η βλάβη που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή 

άλλου µέχρι παράδοσης αυτού. Ο ∆ήµος δε,  διατηρεί το δικαίωµά για αποζηµίωση µερική είτε ολική για 

το ζηµιωθέν όχηµα. 

  Το ποσό που αναφέρεται στον προϋπολογισµό δεν δεσµεύει και η κατανοµή του θα γίνει βάσει 

των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης η 

οποία θα είναι 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης  ή µέχρι εξάντλησης του ποσού.  

 

 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Καφαντάρης Ηλίας 

 

 

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 

 

 

Φωτεινή Αγγελίδου 
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