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Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Την απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185/Β).

2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

3. Τις σχετικές διατάξεις του  N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

4. Τις  διατάξεις  του  Ν 2286/95  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α).

5. Την  υπ’  αρ  Π1/3305/03.11.2010  απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) 

6. Την  υπ’  αρ  Π1/3306/03-11-2010  απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).

7. Την αριθμ. 28366/2098/06 (Β` 441) απ φαση του Υπό . Μεταφ. &  Επικοινωνι νώ
8. Την υπ'αιθ.770/2013 απόφαση Δημ.Σ/λίου περί έγκριση διενέργειας της προμήθειας
9. Την αριθ.Α -1537/13-08-2013 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης

10. Την  υπ’αρ.763/2013 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής για την ψήφιση της πίστωσης

11. Την υπ’ αρ.86010 /07-10-2013  απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων.

12. Την  αριθ.947/2013  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  έγκριση  των  όρων  του 
διαγωνισμού

13. Την υπ’ αρ. 33/17-01-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ι. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές  για την προμήθεια και τοποθέτηση 21 
συστημάτων   αντιεμπλοκής  κατά  τη  πέδηση  (ΣΑΠ)  σε  φορτηγά  οχήματα  του  Δήμου  Χανίων 
προϋπολογισμού  51.660,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

II. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

Άρθρο 1

Στον  προϋπολογισμό  του  έτους  2013  υπάρχει  εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση στον   Κ.Α  20-
6263.008   για την προσαρμογή συστήματος πέδησης (ΑΒS) στα φορτηγά 
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Τα  τεύχη  δημοπράτησης  που  αποτελούν  τα  συμβατικά  στοιχεία  της  προμήθειας  είναι:  α)  η 
παρούσα διακήρυξη, β) Ποσότητα και ενδεικτικό Προϋπολογισμό γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά  δ) 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει  να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την 
αριθ.947/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων,

Άρθρο 2-Ημερομηνία διαγωνισμού

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στα  γραφεία  του  Δήμου  Χανίων(στην  αίθουσα  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου)  Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 07 Νοεμβριου  2013 ημέρα Πέμπτη 
και από ώρα 10.00  έως  10.30 π.μ  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής διαγωνισμού.

Άρθρο 3-Κατάθεση προσφορών

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας  29, Τ.Κ. 
73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην 
Υπηρεσία μας  μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.   Οι εν λόγω 
προσφορές  πρωτοκολλούνται  έτσι  ώστε  να  αποδεικνύεται  η  ημερομηνία  παραλαβής. 
Οι ταχυδρομικές προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  με απόδειξη 
μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού. 

Προσφορές  που  περιέρχονται  στο  Δήμο  με  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  τη  διενέργεια  του 
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 
πριν  τη  λήξη  της  προθεσμίας  που  καθορίζεται  από  τη  διακήρυξη,  προκειμένου  να 
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα 
και ώρα  διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 4

Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετάσχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  καθώς  και  ενώσεις 
προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 5-Δικαιολογητικά

Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  γραπτή  προσφορά  προς  την  επιτροπή,  έως  την 
ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού :

α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή 
2.583,00  €,  η  οποία   βεβαιώνεται  με  την  προσκόμιση  ισόποσου  γραμματίου  του  Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να 
έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ΄ αυτό.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η 
οποία ν’ αναφέρει ότι : 

-  έλαβαν   γνώση  των  γενικών  και  ειδικών  όρων  της  διακήρυξης,  τους  οποίους  αποδέχονται 
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς 
προσφοράς 60 ημερών 

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν 
τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ανάλογη  κατάσταση,  ότι  δεν 
υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.

δ. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή αντίγραφο αυτής που θα 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.
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ε. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη πρόσφορα και τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης.

• Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο 
ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο.

• Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού,  όπως τροποποιημένο 
ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)..

• Οι  Α.Ε.  οφείλουν  να  καταθέσουν  αντίγραφο κωδικοποιημένου  καταστατικού,  όπως έχει 
κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα 
οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, 
καθώς  και  το  ΦΕΚ (τ.  Α.Ε  και  Ε.Π.Ε)   στο  οποίο  έχει  δημοσιευτεί  η  συγκρότηση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και εκπροσώπησης στο 
συγκεκριμένο διαγωνισμό.

• Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση 
ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την καταχώριση των σχετικών 
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.,   

Για  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις  βεβαίωση  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  διοικητικής  η 
δικαστικής αρχής,  από την  οποία  να προκύπτουν οι  τυχόν μεταβολές  που έχουν επέλθει  στο 
νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης.

Ο Δήμος Χανίων επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 6 -Εγγυητική  Επιστολή καλής εκτέλεσης   

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση της προμήθειας , υποχρεούται να καταθέσει 
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της 
οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  10%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας,  χωρίς  τον  Φ.Π.Α.  Το 
περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 
26  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το 
συμβατικό χρόνο παράδοσης,  πλέον δύο  (2) μήνες.

Άρθρο 7-Υποβολή προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στην  ελληνική  γλώσσα  με  ποινή  αποκλεισμού,  μέσα  σε  καλά 
σφραγισμένο  κυρίως  φάκελο,  όπου  έξω  απ’  αυτόν  θα  αναγράφονται  ευκρινώς  με  κεφαλαία 
γράμματα:

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

γ) ο αριθμός της διακήρυξης

δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 

Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού  :

Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά,  η εγγύηση συμμετοχής  κ.τ.λ. .

B) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στον φάκελο θα 
περιέχεται  όσα  αναφέρονται  στην  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων(ΕΣΥ)  και  στην  Τεχνική 
Περιγραφή
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Γ) καλά  σφραγισμένο  υποφάκελο  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  Μέσα  στον 
φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου  σε δύο (2) αντίγραφα. 
Στην  τιμή  θα   περιλαμβάνονται  όλες  οι  κρατήσεις  καθώς  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση  για  την 
παράδοση και την τοποθέτηση  και με τρόπο που προβλέπεται στην ΕΣΥ . Απ' έξω ο φάκελος θα 
γράφει  ευκρινώς  με  κεφαλαία  γράμματα  τα  ίδια  στοιχεία  με  εκείνα  του  φακέλου  των 
δικαιολογητικών.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη 
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία εκτός από το μη οφειλής προς το Δημοτικό 
Ταμείο  Χανίων,  θα  πρέπει  να  είναι νόμιμα  θεωρημένα  ως  γνήσια  φωτοαντίγραφα.  Τα  δε 
δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Άρθρο 9-Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και 
κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση και τοποθέτηση  της προμήθειας  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού,  πλην του Φ.Π.Α.  ο οποίος 
βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 10-Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές

Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

Άρθρο 11- Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το 
οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που 
δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 12- Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.  Ανάδοχος της 
προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και είναι σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 13 -Ενστάσεις 
 Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που έκανε το 

διαγωνισμό,  μέχρι  και  την επομένη εργάσιμη ημέρα από την  ανακοίνωση  του πρακτικού του 
διαγωνισμού.  Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή που ενήργησε το διαγωνισμό. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μετά των τυχόν ενστάσεων 
και της γνωμοδότησης της Επιτροπής,  επί των οποίων πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η 
Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Χανίων  για επικύρωση. Σε 
περίπτωση  που  δεν  υπάρξουν  ενστάσεις,  η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού   γίνεται  από  την 
Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 14  ο   - Προθεσμία-Τόπος  Παραδόσεως  

Τα είδη   θα  παραδοθούν  και  θα  τοποθετηθούν   σταδιακά  (ένα  όχημα  κάθε  φορά)  μετά  από 
προφορική  συνεννόηση  με  την  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Δήμου,  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την 
υπογραφή της σύμβασης αλλά όχι πέραν τις 31-12-2013, όπου είναι και η καταληκτική ημερομηνία 
σύμφωνα με την  αριθμ. 28366/2098/06 (Β` 441) απ φαση του Υπό . Μεταφ. &  Επικοινωνι ν.ώ
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Η τοποθέτηση ΣΑΠ απο τους τεχνίτες, που περιγράφονται στην παράγραφο 4 τες ΕΣΥ, θα γίνει  
εντός των ορίων του Δήμου Χανίων. 

Άρθρο 15-Πληρωμή

 Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί  στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή, την 
υποβολή  ισόποσου  εξοφλητικού  τιμολογίου  και  όλων  των  από  το  νόμο  απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.

Εφόσον  δεν  θα  υπάρχουν  νομικά  κολλήματα  και  αφού  γίνει  ο  προληπτικός  έλεγχος  από  τον 
επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.

Ο  Προμηθευτής  κατά  την  πληρωμή  του  τιμήματος  υπόκειται  στις  κατά  περίπτωση  νόμιμες 
κρατήσεις.

Σε  περίπτωση  που  η  πληρωμή  του  συμβασιούχου  καθυστερήσει  από  την  αναθέτουσα  αρχή 
τριάντα  (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ.1 παρ.Ζ,5 υποπαρ.Ζ.5 του Ν.4152/2013 (Άρθρο 
4 οδηγίας 2011/7 της ΕΕ) , καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον συμβασιούχο

Άρθρο 16-Νομικό πλαίσιο

Ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει 
και  σε  οποιοδήποτε  στάδιο,  αζημίως  δι΄  αυτόν.  Για  κάθε  θέμα  που  δεν  ρυθμίζεται  από  την 
παρούσα  απόφαση  έχουν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  νόμου  2286/95  και  της  Απόφασης  του 
Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν. 

Άρθρο 17-Δημοσίευση

Περίληψη  της  παρούσας  θα  δημοσιευτεί  κατά  τα  νόμιμα  και  θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου.

Άρθρο 18-Κρατήσεις

Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  τα  έξοδα  μεταφοράς,  παράδοσης  και  τοποθέτησης,  οι  δαπάνες 
δημοσίευσης του διαγωνισμού  και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 19-Πληροφορίες

Την παρούσα θα παραλαμβάνουν  οι  ενδιαφερόμενοι  από το  Γραφείο  Προμηθειών του  Δήμου 
Χανίων  Δ/νση  Κυδωνίας  29  Χανιά  τηλ.  28213  41760   ή  από  το  website του  Δήμου  Χανίων 
www  .  chania  .  gr  

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

            ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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                                      ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                   

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤIΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ  

              ΤΗ ΠΕΔΗΣΗ(ΣΑΠ) ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 ΣΧΕΤ : α. Η αριθμ. 28366/2098/06 (Β` 441) απ φαση του Υπό . Μεταφ. &   Επικοινωνι νώ
β. Η αριθμ. 1876/55/09 εγκ κλιος του Υπουργο  Μύ ύ .Ε.

γ. Η αριθμ. Φ106/10007/1312/09 εγκυκλ ου  ί Γενικής Διεύθυνσης                  
Μεταφορών ,Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΠ ΣΕ ΟΕΠΣΑΠ 
(Τα οχήματα στα οπο α επιτρ πεται σί έ ύμφωνα με τα σχετικ  η εκ των υστ ρων ά έ τοποθ τηση ΣΑΠ έ
εφεξ ς ονοή μ ζονται ΟΕΠΣΑΠ)ά

1 ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Το ΟΕΠΣΑΠ πρ πει να διαθ τει ισχ ον Δελτ ο Τεχνικο  Ελ γχου έ έ ύ ί ύ έ (ΔΤΕ) στο οπο ο δεν χουν ί έ
σημειωθε  σοβαρ ς  επικ νδυνες ελλε ψειςί έ ή ί ί , προκειμ νου να εγκατασταθε  εκτων υστ ρων έ ί έ ΣΑΠ.

1.2 Προκειμ νου να διασφαλισθε  η αποτελεσέ ί ματικ τητα του ΣΑΠ στο δικαιολογητικ  της παρό ό . 2.2. 
θα πρ πει να αναφ ρεται η κατηγορ α του ΟΕΠΣΑΠ για την οπο α το ολοκληρωέ έ ί ί μ νο σ στηέ ύ μα ε ναιί  
κατ λληλοά . Στην περ πτωση που δεν υφ σταται τ τοια αναφορ  καθορ ζεται στο ί ί έ ά ί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
της παρο σας ο ελ χιστος απαιτού ά ύμενος αριθμ ς και το ε δος των ελεγχό ί όμενων αξ νων αν  ό ά
κατηγορ α ΟΕΠΣΑΠί .

2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΠ

2.1 Το ΣΑΠ αποτελε  ολοκληρωί μ νο Σ στηέ ύ μα (ΚΙΤ-Retrofit) ,για την εκ των υστ ρωνέ
τοποθ τηση του επ  του οχέ ί ήματος. Διευκριν ζεται τι ί ό με τον ρο Ολοκληρωό μ νοέ
Σ στηύ μα, προσδιορ ζεται και επιβ λλεται τι λα τα εξαρτί ά ό ό ήματα που το αποτελο ν ύ ,

παρ χονται απ  τον διο κατασκευαστ  έ ό ί ή .

2.2 Το ΣΑΠ χει γκριση Τ που σέ Έ ύ ύμφωνα με την οδηγ α ί 71/320/ΕΟΚ πως χειό έ
τροποποιηθε  και ισχ ει ί ύ με την οδηγ α ί 98/12/ΕΟΚ  ή μεταγεν στερη τηςέ , σε αντιστοιχ α ί με τις 
Κατηγορ ες των οχηί μ των ΟΕΠΣΑΠ της παρά . Α.1 ανωτ ρωέ .

Η γκριση τ που θα αποδεικν εται απ  το σχετικ  πιστοποιητικέ ύ ύ ό ό ό, το οπο ο και θαί
συνοδε ει το ΣΑΠύ .

Για τις αν γκες της παρο σας γ νεται δεκτ  και φ λλο δοκιά ύ ί ό ύ μ ν ώ (test report)

κοινοποιημ νου εργαστηρ ου κρ τους έ ί ά μ λους της ΕΕ έ με θε ρηση απ  την αρώ ό μ διαό
αρχ  αυτο  του κρ τους ή ύ ά μ λους σέ ύμφωνα με την οδηγ α ί 98/12/ΕΟΚ  ή μεταγεν στερηέ .

2.3 Το ΣΑΠ να ε ναι Καινο ργιοί ύ . Αυτ  αποδεικν εται απ  το τιό ύ ό μολ γιο π λησης του ΣΑΠ και το ό ώ
δελτ ο παροχ ς υπηρεσι ν για την τοποθ τηση τουί ή ώ έ , σύμφωνα με την παρ. 5.2.

2.4 Το ΣΑΠ εξασφαλ ζει τον αποτελεσί ματικ  λεγχο των απαιτοό έ ύμενων αξ νων πουό
αναφ ρεται στο δικαιολογητικ  της παρέ ό . Β.2.2.  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ ή .

2.5 Σε περ πτωση βλ βης  οποιασδ ποτε αστοχ ας του ΣΑΠί ά ή ή ί , το διο το ΣΑΠ ναί
επιστρ φει το Σ στηέ ύ μα Π δησης του οχέ ήματος σε Λειτουργ α Ασφαλο ς Κατ στασηςί ύ ά
[FAIL-SAFE CONDITION], θ τοντας εκτ ς λειτουργ ας ΣΑΠ τους προβληέ ό ί ματικο ςύ

ξονες και επιτρ ποντας σε αυτο ς την πλ ρη λειτουργ α της π δης πορε αςά έ ύ ή ί έ ί , της

εφεδρικ ς π δης και της π δης στ θή έ έ ά μευσης.

3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ – ΜΗΤΡΩΟ

3.1 Προκειμ νου το Συνεργε ο να χει δικα ωέ ί έ ί μα Τοποθ τησης και Συντ ρησης τουέ ή
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Συστήματος Αντιεμπλοκ ς κατ  την Π δηση ή ά έ (ΣΑΠ), πρ πει να πληρο  τιςέ ί
προϋποθ σεις νοέ μιμ τητας και ειδικ τητας στα Συστό ό ήματα Μηχανικ ν ώ μερ ν ώ ή
Π δησης και να χει εξουσιοδοτηθε  απ  την Κατασκευ στρια Εταιρε α του ΣΑΠ έ έ ί ό ά ί ή
Εξουσιοδοτημ νο προς το το Αντιπρ σωπ  του σέ ύ ό ό ύμφωνα με την παρ. 3.4. της

παρο σαςύ .

3.2 Προϋπ θεση νοό μιμ τητας συνεργε ουό ί :

Το Συνεργε ο πρ πει να πληρο  τις διατ ξεις του ί έ ί ά Ν.1575/1985 και του Π.Δ. 78/1988 πως ισχ ουνό ύ  
για τις ειδικ τητες ό μηχανικ ν ώ μερ ν  π δησηςώ ή έ .

3.3 Προϋπ θεση ειδικ τητας Υπε θυνου Συνεργε ου ό ό ύ ί :

Ο κατ  το νά όμο Υπε θυνος του Συνεργε ου πρ πει να χει δεια ασκ σεωςύ ί έ έ ά ή
επαγγ λέ ματος, αυτ  του Μηχανοτεχν τη  του Τεχν τη Π δησηςή ί ή ί έ , που καθορ ζεται στοί
Ν.1575/1985 πως ισχ ειό ύ .

3.4 Εξουσιοδ τηση συνεργε ου απ  την κατασκευ στρια εταιρ α ΣΑΠ  τονό ί ό ά ί ή
εξουσιοδοτημ νο αντιπρ σωπο τηςέ ό .

Η εξουσιοδ τηση του Συνεργε ου χορηγε ται εγγρ φως απ  την Κατασκευ στριαό ί ί ά ό ά
Εταιρε α ΣΑΠ  τον Εξουσιοδοτηί ή μ νο Αντιπρ σωπ  της και αφορ  στη δυνατ τηταέ ό ό ά ό
και ικαν τητα του συνεργε ου αυτο  να τοποθετεό ί ύ ί, ρυθμ ζει και συντηρε  τονί ί
συγκεκριμ νο τ πο  τ πους ΣΑΠέ ύ ή ύ . Η εξουσιοδ τηση αυτ  χορηγε ται ό ή ί με τις

ακ λουθες προϋποθ σειςό έ :

α) Η Κατασκευ στρια Εταιρε α  ο εξουσιοδοτηά ί ή μ νος αντιπρ σωπ ς της χει ελ γξειέ ό ό έ έ
και διαπιστ σει την επ ρκεια ώ ά μ σων και εγκαταστ σεων του Συνεργε ουέ ά ί ,

αναφορικ  ά με το χειρισμ  θεό μ των που σχετ ζονται ά ί με το ΣΑΠ.

β) Η Κατασκευ στρια Εταιρε α  ο εξουσιοδοτηά ί ή μ νος αντιπρ σωπ ς τηςέ ό ό , χει τηνέ
υποχρ ωση να χει εκπαιδε σει επαρκ ς έ έ ύ ώ με σεμιν ριο δι ρκειας τουλ χιστον ά ά ά 20

ωρ ν συγκεκριώ μ νο Τεχν τη  Τεχν τες τοποθ τησης ΣΑΠ του Συνεργε ου και ναέ ί ή ί έ ί
παρ χει ονοέ μαστικ  πιστοποιητικ  επ ρκει ς τουςό ό ά ά .

3.5 Μητρ ο εξουσιοδοτηώ μ νων συνεργε ων έ ί – τεχνιτ ν τοποθ τησης ΣΑΠώ έ
Ο Εξουσιοδοτημ νος Αντιπρ σωπος της Κατασκευ στριας Εταιρε ας ΣΑΠέ ό ά ί , χει τηνέ
ευθ νη για την τ ρηση ενηύ ή μερωμ νου αρχε ου των Εξουσιοδοτηέ ί μ νων Συνεργε ων και έ ί
Εξουσιοδοτημ νων τεχνιτ ν τοποθ τησης ΣΑΠ έ ώ έ .

Το μητρ ο αυτ  θα ε ναι στη δι θεση της Αρώ ό ί ά μ διας Υπηρεσ ας του Υπουργε ουό ί ί
Μεταφορ ν ώ & Επικοινωνι ν  της αρώ ή μ διας υπηρεσ ας Μεταφορ ν της Νοό ί ώ μαρχιακ ς ή
Αυτοδιο κησηςί .

Στην περ πτωση που ο εξουσιοδοτηί μ νος αντιπρ σωπος της Κατασκευ στριαςέ ό ά
Εταιρε ας ΣΑΠ πα σει τη δραστηρι τητ  τουί ύ ό ά , οφε λει να ενηί μερ σει την Υπηρεσ αώ ί
Μ.Ε. της Ν.Α. για την παρ δοση του Μητρ ουά ώ .

4 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ– ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΑΠ 

ΜΗΤΡΩΟ

4.1 Εξουσιοδοτημ νοι τεχν τες τοποθ τησης ΣΑΠέ ί έ
Οι Τεχν τες που τοποθετο ν ΣΑΠ χουν δεια ασκ σεως επαγγ λί ύ έ ά ή έ ματος ,αυτ  τουή
Μηχανοτεχν τη η τεχν τη Π δησης που καθορ ζεται στον νί ί έ ί .1575/85.

Οι τεχν τες αυτο  χουν επαρκ ς εκπαιδευτε  και εξουσιοδοτηθε  σί ί έ ώ ί ί ύμφωνα με την

παρ γραφο ά 3.4. ε ναι και οι ί μ νοι Τεχν τες που χουν δικα ωό ί έ ί μα Τοποθ τησηςέ ,

Ρ θύ μισης και Συντ ρησης του τ που  των τ πων ΣΑΠ για τους οπο ους χουνή ύ ή ύ ί έ
πιστοποιηθεί.
Οι ανωτ ρω Τεχν τες τοποθ τησης ΣΑΠέ ί έ , χουν την υποχρ ωση κδοσης Βεβα ωσηςέ έ έ ί
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Καλ ς Τοποθ τησης ή έ (ΒΚΤ) ΣΑΠ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ γραφοά
4.4 της παρο σηςύ .

Εκδ δουν επ σης την προβλεπί ί όμενη στην παρ.Γ.3.2. της παρο σας υπε θυνη δ λωσησύ ύ ή ύμφωνα 
με το παρ ρτηά μα Δ΄ για τα οχήματα με προεγκατεστημ νο ΣΑΠέ
4.2 Εξουσιοδοτημ νοι Επιθεωρητ ς ΣΑΠέ έ .

Το Σ στηύ μα Αντιεμπλοκ ς κατ  την Π δηση ή ά έ (ΣΑΠ) αποτελε  κρ σιί ί μο σ στηύ μα που

αφορ  στην Οδικ  Ασφ λειαά ή ά .

Προκειμ νου να διασφαλισθε  η έ ί μ γιστη αξιοπιστ α του ΣΑΠ που τοποθετε ται εκ τωνέ ί ί
υστ ρων έ (Retrofit) στα οχήματα της ανωτ ρω παραγρ φου Αέ ά .1., καθορ ζεται δε τεροςβαθί ύ μ ς ό
ελ γχου τοποθ τησηςέ έ , ρ θύ μισης και καλ ς Λειτουργ ας του ΣΑΠή ί , απ εξουσιοδοτηό μ νο επιθεωρητέ ή 
ΣΑΠ στο συνεργε ο που αυτ  τοποθετ θηκεί ό ή .

Επιθεωρητ ς ΣΑΠ δ ναται να ε ναι έ ύ ί μ νο Διπλωό ματο χοι Μηχανολ γοι Μηχανικού ό ί, ή
Πτυχιο χοι Μηχανικο  Τύ ί .Ε. η λλων ειδικοτ των ά ή με τα αυτ  επαγγελά ματικά
δικαιώματα, οι οπο οι χουν εκτεν ς εκπαιδευτε  και εξουσιοδοτηθε  απ  τηνί έ ώ ί ί ό
Κατασκευ στρια Εταιρε α ΣΑΠ  τον εξουσιοδοτηά ί ή μ νο Αντιπρ σωπ  τηςέ ό ό .

Οι ανωτ ρω Επιθεωρητ ς ΣΑΠ χουν την υποχρ ωση κδοσης Βεβα ωσης Καλ ςέ έ έ έ έ ί ή
Λειτουργ ας ί (ΒΚΛ) ΣΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.5. της παρο σηςύ .

4.3 Μητρ ο εξουσιοδοτηώ μ νων επιθεωρητ ν ΣΑΠέ ώ .

Ο Εξουσιοδοτημ νος Αντιπρ σωπος της Κατασκευ στριας Εταιρε ας ΣΑΠ χει τηνέ ό ά ί έ
ευθ νη για την τ ρηση ενηύ ή μερωμ νου αρχε ου των Εξουσιοδοτηέ ί μ νων Επιθεωρητ νέ ώ
ΣΑΠ. Το μητρ ο αυτ  θα ε ναι στη δι θεση της Αρώ ό ί ά μ διας Υπηρεσ ας του Υπουργε ουό ί ί
Μεταφορ ν ώ & Επικοινωνι ν  της αρώ ή μ διας υπηρεσ ας Μεταφορ ν της ό ί ώ
Νομαρχιακ ςΑυτοδιο κησηςή ί .

Στην περ πτωση που ο εξουσιοδοτηί μ νος αντιπρ σωπος της Κατασκευ στριαςέ ό ά
Εταιρε ας ΣΑΠ πα σει τη δραστηρι τητ  τουί ύ ό ά , οφε λει να ενηί μερ σει τις Αρώ μ διεςό
Υπηρεσ ες του Υί .Μ.Ε., για την παρ δοση του Μητρ ουά ώ .

4.4 Βεβα ωση καλ ς τοποθ τησης ΣΑΠ εξουσιοδοτηί ή έ μ νου τεχν τη και υπε θυνου έ ί ύ
εξουσιοδοτημ νου συνεργε ου έ ί (ΒΚΤ).

Μετ  την τοποθ τηση του ΣΑΠ ά έ (Retrofit Kit) επ  του ΟΕΠΣΑΠί , εκδ δεται Βεβα ωσηί ί
Καλ ς Τοποθ τησης ή έ (ΒΚΤ) σύμφωνα με το υπ δειγό μα του Παραρτήματος Β΄, η οπο αυπογρ φεταιί ά  
απ  κοινο  απ  τον Εξουσιοδοτηό ύ ό μ νο Τεχν τη Τοποθ τησης ΣΑΠ και τον υπε θυνο του έ ί έ ύ
εξουσιοδοτημ νου συνεργε ου Τοποθ τησης ΣΑΠ στο οπο ο αυτ τοποθετ θηκεέ ί έ ί ό ή .

Στην ΒΚΤ επισυν πτονταιά :

α. Αναλυτικ  Σχεδι γραό ά μμα του ΣΑΠ (RETROFIT KIT) που τοποθετ θηκεή
β. Το δικαιολογητικ  της παρό . 2.2. της παρο σαςύ
4.5 Βεβα ωση καλ ς λειτουργ ας ΣΑΠ απ  εξουσιοδοτηί ή ί ό μ νο επιθεωρητ  έ ή (ΒΚΛ)

Μετ  την τοποθ τηση του ΣΑΠ ά έ (Retrofit Kit) επ  του ΟΕΠΣΑΠ και την κδοση τηςί έ
Βεβα ωσης Καλ ς Τοποθ τησης ί ή έ (ΒΚΤ) ως ανωτ ρωέ , ο Εξουσιοδοτημ νος Επιθεωρητ ςΣΑΠ έ ή
εκτελε  λεγχο της λης δι ταξης ΣΑΠί έ ό ά , της συμβατ τητας του συγκεκριό μ νουΣΑΠ έ (RETROFIT KIT) 
με το συγκεκριμ νο ΟΕΠΣΑΠέ , των ρυθμ σεων και της καλ ςλειτουργ ας του ΣΑΠί ή ί .

Εφ σον διαπιστωθε  συό ί μβατ τηταό , πληρ τητα και ορθ  λειτουργ αό ή ί , εκδ δεταιί
Βεβα ωση Καλ ς Λειτουργ ας ί ή ί (ΒΚΛ), σύμφωνα με το υπ δειγό μα του Παραρτήματος Γ΄ της 
παρο σαςύ , η οπο α υπογρ φεται απ  τον Εξουσιοδοτηί ά ό μ νο Επιθεωρητ  ΣΑΠέ ή , ο οπο ος υπ κειταιί ό  
στις διατ ξεις του ά ν. 1599/1986 περ  ψευδο ς βεβα ωσηςί ύ ί .

Οι εξουσιοδοτημ νοι επιθεωρητ ς δεν εκδ δουν ΒΚΛ σε οχέ έ ί ήματα για τα οπο α χειί έ
εκδοθε  ΒΚΤ απ  εξουσιοδοτηί ό μ νο συνεργε ο έ ί με το οπο ο τυχ ν χουν εργασιακί ό έ ή
σχ σηέ .

4.6 Αρχε ο βεβαι σεωνί ώ .
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Ο Εξουσιοδοτημ νος Αντιπρ σωπος της Κατασκευ στριας Εταιρε ας ΣΑΠ του οπο ου οι έ ό ά ί ί
εξουσιοδοτημ νοι επιθεωρητ ς εκδ δουν ΒΚΛ και το εξουσιοδοτηέ έ ί μ νο συνεργε ο χουν την ευθ νη έ ί έ ύ
για την τ ρηση ενηή μερωμ νου Αρχε ου των ανωτ ρω Βεβαι σεων που εκδ δουν έ ί έ ώ ί (ΒΚΤ και ΒΚΛ) 
αντ στοιχαί .

5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΤΕΟ - ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (ΒΚΤΕΟΤΟΠ)

5.1 Γενικά
Μετ  την τοποθ τηση του ΣΑΠ στο ΟΕΠΣΑΠ και την κδοση ΒΚΤ και ΒΚΛ απ  τονά έ έ ό
εξουσιοδοτημ νο τεχν τη έ ί - συνεργε ο και εξουσιοδοτηί μ νο επιθεωρητ  ΣΑΠέ ή
αντ στοιχαί , διενεργε ται ειδικ ς τεχνικ ς λεγχος απ  ΚΤΕΟί ό ό έ ό , που χαρακτηρ ζεται ωςί
διασκευή, προκειμ νου να επαληθευτε  τι το ΣΑΠ τοποθετ θηκε στο χηέ ί ό ή ό μα σύμφωνα με τα 
περιγραφόμενα στις δ ο ανωτ ρω βεβαι σειςύ έ ώ , και να εκδοθε  η βεβα ωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ απ  το ί ί ό
ΚΤΕΟ.

Η ακολουθούμενη διαδικασ α περιγρ φεται στις επί ά όμενες παραγρ φουςά .

5.2 Δικαιολογητικ  για τη διεν ργεια απ  ΚΤΕΟ του ειδικο  ελ γχου διασκευ ςά έ ό ύ έ ή
Πριν απ  την ναρξη του ειδικο  ελ γχου διασκευ ς του οχό έ ύ έ ή ήματος, λ γω της εκ τωνό
υστ ρων τοποθ τησης ΣΑΠέ έ , ο κ τοχος του οχά ήματος  ο εκπρ σωπ ς του ή ό ό :

Υποβ λλειά :

α. Α τηση για τη διεν ργεια του ειδικο  ελ γχου διασκευ ςί έ ύ έ ή
β. Βεβα ωση καλ ς τοποθ τησης ΣΑΠ ί ή έ (ΒΚΤ) μετ  των συνηά μμ νων της έ (αναλυτικό
σχεδι γραά μμα του ΣΑΠ και το δικαιολογητικ  της παρ ό 2.2.)

γ. Βεβα ωση καλ ς λειτουργ ας ΣΑΠ εξουσιοδοτηί ή ί μ νου επιθεωρητ  ΣΑΠ έ ή (ΒΚΛ).

Επιδεικν ει ύ :

α. Την δεια κυκλοφορ ας του οχά ί ήματος για τα κυκλοφορο ντα  το πιστοποιητικύ ή ό
ταξινόμησης τελωνε ου για τα ί μεταχειρισμ να οχέ ήματα  που εισ χθησαν στη χ ρα ή ώ μας πριν το 
2009.

β. Το ισχ ον Δελτ ο Τεχνικο  Ελ γχου ύ ί ύ έ (ΔΤΕ), στο οπο ο δεν χουν σηί έ μειωθε  σοβαρ ς  ί έ ή
επικ νδυνες ελλε ψειςί ί .

γ. Το αποδεικτικ  στοιχε ο τι καταβλ θηκε το προβλεπό ί ό ή όμενο απ  το ρθρο ό ά 2 της κυα 
Φ23/51193/5992/2007 (Β΄ 207) ειδικ  τ λος για τη διεν ργει  του ειδικο  ελ γχουό έ έ ά ύ έ
επιτρεπόμενης διασκευ ς οδικο  οχή ύ ήματος.

δ. Το πρωτ τυπο τιό μολ γιο αγορ ς και το πρωτ τυπο δελτ ο παροχ ς υπηρεσι ν για την ό ά ό ί ή ώ
τοποθ τηση τουέ . Απ  τα παραστατικ  αυτ  προκ πτει τι το ΣΑΠ ό ά ά ύ ό (RETROFIT KIT) ε ναι ί
καινο ργιού , σύμφωνα με παρ. 2.3 της παρο σης και θα αναγρ φεται ο αριθύ ά μ ς κυκλοφορ ας του ό ί
οχήματος ( για τα κυκλοφορο νταύ )  ο αριθή μ ς πλαισ ου για τα λοιπό ί ά. Επικυρωμ να φωτέ /φα των 
δικαιολογητικ ν αυτ ν τηρο νται στο αρχε ο του ΚΤΕΟώ ώ ύ ί
Ε ν δεν υποβληθο ν  επιδειχθο ν τα ανωτ ρω δικαιολογητικ  δε διενεργε ται οά ύ ή ύ έ ά ί
ειδικ ς λεγχος διασκευ ς του οχό έ ή ήματος.

5.3 Διεν ργεια απ  ΚΤΕΟ του ειδικο  ελ γχου της εκ των υστ ρων τοποθ τησης ΣΑΠ σε έ ό ύ έ έ έ
ΟΕΣΑΠ

α. Διενεργε ται τεχνικ ς λεγχος του συστί ό έ ήματος π δησης του οχέ ήματος με β ση ταά
σημε α ελ γχου των κεφαλα ων ί έ ί 2000-3000-4000 «Σ στηύ μα Π δησηςέ » του Π νακαί
της παρ. 3, της υπ’ αριθμ. Υ.Α 44800/123/85 απ φασης του Υφυπουργο  Μεταφορ ν και ό ύ ώ
Επικοινωνι ν ώ «Τρ ποςό , διαδικασ α και πιστοπο ηση διεν ργειας του Περιοδικο Τεχνικο  Ελ γχου ί ί έ ύ ύ έ
Οχημ τωνά » (Β΄781), πως ισχ ειό ύ .

β. Διενεργε ται λεγχος επαλ θευσηςί έ ή :

• τι το ελεγχΌ όμενο χηό μα ε ναι το περιγραφί όμενο στην δεια κυκλοφορ ας  τοά ί ή
πιστοποιητικ  ταξινό όμησης του και στις ΒΚΤ και ΒΚΛ.

• τι το ΣΑΠ που περιγρ φεται και απεικον ζεται στις ΒΚΤΌ ά ί , ΒΚΛ, στο αναλυτικό
σχεδι γραά μμ  και το δικαιολογητικ  της παρά ό . 2.2. χει τοποθετηθε  στοέ ί
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χηό μα, τι τα δοό μικ  του στοιχε α ά ί ( σα ε ναι οπτικ  προσπελ σιό ί ά ά μα)

αναγνωρ ζονται στο χηί ό μα και τι οι προειδοποιητικ ς λυχν ες λειτουργο ν ό έ ί ύ με

τον τρ πο που δηλ νεται στη ΒΚΤ ό ώ (Παρ ρτηά μα Β) για κανονικ  λειτουργ α τουή ί
συστήματος. Στις περιπτ σεις συνδιασώ μ ν οχηώ μ των ελ γχεται και ηά έ
λειτουργ α της προειδοποιητικ ς λυχν ας του ρυί ή ί μ/νου επ  του ρυί μουλκού. Ο

λεγχος ε ναι οπτικ ςέ ί ό .

• τι η ηλεκτρικ  συνδεσΌ ή μολογ α ί με ρυμουλκ   ρυό ή μουλκούμενο που

περιγρ φεται στις βεβαι σεις ΒΚΤ ε ναι τοποθετηά ώ ί μ νη στα οχέ ήματα και ε ναιί
του περιγραφόμενου τ πουύ .

5.4 κδοση Βεβα ωσης ΚΤΕΟ Έ ί (ΒΚΤΕΟΤΟΠ) ειδικο  ελ γχου για την εκ των υστ ρων ύ έ έ
τοποθ τηση ΣΑΠ σε ΟΕΠΣΑΠέ
α. Η αιτηθε σα βεβα ωση ΒΚΤΕΟΤΟΠ για την εκ των υστ ρων τοποθ τηση ΣΑΠ σεί ί έ έ
ΟΕΠΣΑΠ χορηγε ται ί μετ  απ  ειδικ  λεγχο και εφ σονά ό ό έ ό :

• Δε διαπιστωθο ν σοβαρ ς  επικ νδυνες ελλε ψεις κατ  τον τεχνικ  λεγχο τουύ έ ή ί ί ά ό έ
συστήματος π δησης του οχέ ήματος της ανωτ ρω παραγρ φουέ ά .5.3.α. και

• Κατ  τον λεγχο επαλ θευσης της ανωτ ρω παραγρ φουά έ ή έ ά . 5.3.β δεν υπ ρξουνά
παρατηρ σειςή .

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διεκπεραιώσει  όλες τις απαιτήσεις  που περιγράφονται στις 
παραγράφους 1 έως και 4 .

Ο γενικός έλεγχος ΚΤΕΟ που περιγράφεται στην παράγραφο 5 θα γίνει με ευθύνη του  Δήμου 
Χανίων , τα έξοδο διενέργειας βαραίνουν το Δήμο και δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά του 
αναδόχου   ,ο οποίος  είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
περιγράφονται  παραπάνω  (Πίνακας  Α  και  Πίνακας  Β)  .Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να 
παρακολουθεί  τον έλεγχο ΚΤΕΟ  και να διορθώνει τυχόν παρατηρήσεις ,έως τη τελική έκδοση 
βεβαίωσης (ΒΚΤΕΟΤΟΠ).

Στον προϋπολογισμό έχει  προβλεφθεί  η προμήθεια και τοποθέτηση σε 21  ΟΕΠΣΑΠ ,ποσότητα 
που δεν είναι  δεσμευτική .Ο τελικός αριθμός οχημάτων με απαίτηση για τοποθέτηση ΣΑΠ,  θα 
καθοριστεί μετά από έλεγχο και με τη συμβολή του αναδόχου.  

Η τοποθέτηση θα γίνεται σταδιακά ( ένα όχημα κάθε φορά) μετά από προφορική συνεννόηση  με 
την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Χανίων.

Η τοποθέτηση ΣΑΠ από τους τεχνίτες ,που περιγράφονται στη παράγραφο 4, θα γίνει εντός των 

ορίων του Δήμου Χανίων  

          

Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και  Γ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

  ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πίνακας με τις ελάχιστες απαιτήσεις τοποθέτησης αισθητήρων και 

διαμορφωτών συστήματος ΣΑΠ ανά ελεγχόμενο άξονα των διαφόρων 

κατηγοριών οχημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΑΠ 
ΒΑΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (S) 
ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ 
(Μ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 
ΑΞΟΝΩΝ

ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

ανεξαρτήτως αριθμού 

αξόνων

4S/4M Κατ' ελάχιστο σε δύο 
άξονες άμεσα 

ελεγχόμενους 
(διευθυντήριο και 

κινητήριο)

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ

ανεξαρτήτως αριθμού 

αξόνων

2S/2M Κατ' ελάχιστο σε 1 

άξονα άμεσα 

ελεγχόμενο

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝ
Α

ανεξαρτήτως αριθμού 

αξόνων

4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 

άξονες άμεσα 

ελεγχόμενους

ΦΟΡΤΗΓΑ
2-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4M Και στους 2 άξονες

3-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 

άξονες άμεσα 

ελεγχόμενους (πρώτο 

διευθυντήριο και 

πρώτο κινητήριο)

4-ΑΞΟΝΙΚΑ 4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 

άξονες άμεσα 

ελεγχόμενους (πρώτο 

διευθυντήριο και 

πρώτο κινητήριο)

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ



ΜΗ ΑΡΘΡΩΤΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Ανεξαρτήτως αξόνων

4S/4M Κατ' ελάχιστο σε 2 

άξονες άμεσα 
ελεγχόμενους (πρώτο 

διευθυντήριο και 
πρώτο κινητήριο

ΑΡΘΡΩΤΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Ανεξαρτήτως αξόνων

6S/6M Σε όλους τους άξονες



            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΠ   (  ΒΚΤ  )     

Εξουσιοδοτημένου Τεχνίτη και Υπευθύνου Συνεργείου

Ονοματεπώνυμο................................................................................Πατρώνυμο............................................................

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας............................................ΑΦΜ.......................................

Αριθμ. αδείας άσκησης επαγγέλματος Ν. 1575/1985........................................................ειδικότητα...........................

(Μηχανοτεχνίτη - Τεχνίτη Πέδησης)

Εξουσιοδότηση εταιρείας....................................για τοποθέτηση ΣΑΠ. Αριθμ. Εξουσιοδότησης

Το ΣΑΠ τοποθετήθηκε στο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία...................................συνεργείο

ειδικότητας..............(μηχανικών μερών ή πέδησης), που βρίσκεται στην οδό............................................

αριθμ........στο Δήμο.........................................του οποίου την κατά νόμο επίβλεψη έχω ο 
ίδιος ή ο

..........................................................................................(αναγράφεται το ονομ/νυμο του 
υπευθύνου συν.)

Ημερομηνία τοποθέτησης ΣΑΠ:.....................................................

Στο όχημα με τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας)..........................................................................................................

β. Εργοστασιακού τύπου / Εμπορικής ονομασίας..................................................... / ....................................

γ. Αριθμός πλαισίου (VIN)....................................................................................................................................

δ. Είδος οχήματος..............................................................................(φορτηγό, ελκυστήρας 
(τράκτορας), απλό

λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυμουλκούμενο με τρίγωνο ζεύξης 
κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο, ημιρυμουλκούμενο (επικαθήμενο))

ε. Αριθμ.Αξόνων:.......................... 1ος άξονας....................................................... 2ος άξονας...............................................

3ος άξονας....................................................... 4ος άξονας............................................................

(αναγράφεται διευθυντήριος ή μη --κινητήριος ή μη -- διευθυνόμενος ή μη)

στ. Τύπος συστήματος πέδησης: ..............................(αναγράφεται αμιγώς πνευματικό ή μικτό 
(πνευματικό-

υδραυλικό) με άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ.................(π.χ 2ος και 3ος άξονας)

ζ. Αριθμός κυκλοφορίας...............................................................

Τοποθέτησα, με βάση τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή του, σύστημα 
Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) που περιγράφεται ακολούθως:



Α. Κατασκευαστής ΣΑΠ  

Β. Ονομασία/ μοντέλο ΣΑΠ

Γ. Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, ΕΒS κλπ)  

Δ. Σύνθεση ΣΑΠ (configuration)

Αριθμ. αισθητήρων (S) / διαμορφωτών (Μ)

(π. χ 4S/2M, 4S/4M 6S/3M κλπ)
Ε. Τρόπος ελέγχου αξόνων Ρυθμίσεις - παρατηρήσεις

Ε.1 1ος 
αξ.

ΑΜΕΣ
Α

ΕΜΜΕ
ΣΑ

Ε.2 2ος 
αξ.

ΑΜΕΣ
Α

ΕΜΜΕ
ΣΑ

Ε.3 3ος 
αξ.

ΑΜΕΣ
Α

ΕΜΜΕ
ΣΑ

Ε.4 4ος 
αξ.

ΑΜΕΣ
Α

ΕΜΜΕ
ΣΑ

Στ. Εγκέφαλος (ECU)

Στ.1 Τύπος - κωδικοί (p/n - s/n)

Στ.2 Θέση τοποθέτησης στο όχημα- οπτικά 
προσπελάσιμος ή μη

Ζ. Αισθητήρες (sensors) - δακτύλιοι διέγερσης (pole 
wheel or exciter ring )-καλωδίωση

Ζ.1 Αξονες τοποθέτησης αισθητήρων  

1ος 2ος 3ος 4ος

Ζ.2 Οπτικά προσπελάσιμοι ή μη (αισθητήρες-
δακτύλιοι διέγερσης-καλωδίωση)

Η. Διαμορφωτές (modulators-solenoid valves)

Η.1 Τροχοί κατά άξονα που ελέγχει κάθε 
διαμορφωτής

Η.2 Θέση τοποθέτησης στο όχημα - οπτικά

προσπελάσιμοι ή μη



Θ. Ηλεκτρική τροφοδοσία (συνδεσμολογία) 
με ρυμουλκό ή ρυμουλκούμενο

Θ.1 24Ν Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 1185)

Θ.2 24S Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 3731)

Θ.3 15 ακίδων (pin) continental connector (ISO 
12098)

Θ.4 Πρίζα (socket) η φις (plug) (ISO 6738)

I. Τοποθετημένο εικονόγραμμα 
(αναφέρεται και η θέση τοποθέτησης)

Κ. Προειδοποιητική (ές) λυχνία (ες) ή οθόνη 
υγρών κρυστάλλων (LCD display)

Αριθμός - θέση τοποθέτησης - είδος εΜ]μέρωσης πον παρέχει - 
χρώμα- τρόπος λειτουργίας όταν α) το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά  
β) στο ΣΑΠ υπάρχει βλάβη

K.l Οχήματα με κινητήρα που ΔΕΝ έλκουν 
ρυμουλκούμενο

Παράδειγμα:
α) όταν το ΣΑΠ λειτουργεί κανονικά
Μία προειδοποιητική λυχνία χρώματος ερυθρού στον πίνακα 
οργάνων του οχήματος η οποία όταν ανοίξει ο διακόπτης 
ανάφλεξης:
14. ανάβει και μετά από μερικά δευτερόλεπτα σβήνει
15. ανάβει και παραμένει αναμμένη μέχρις ότου το όχημα 
αναπτύξει ταχύτητα 7-15 Km/h
16. ανάβει, σβήνει, ανάβει εκ νέου και παραμένει αναμμένη 
μέχρις ότου το όχημα αναπτύξει ταχύτητα 715 Km/h
17. Προκειμένου για οθόνη υγρών κρυστάλλων 
αναγράφονται οι εμφανιζόμενες στην οθόνη ενδείξεις
 β) όταν στο ΣΑΠ υπάρχει βλάβη
 όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξη η λυχνία :
18. δεν ανάβει - ανάβει και παραμένει αναμμένη - ανάβει και  
παραμένει  παραμένει  αναμμένη  ακόμη  και  όταν  το  όχημα  
αναπτύξει  ταχύτητα  μεγαλύτερη  των  10  Km/h  -  αναβοσβήνει  
συνεχώς κλπ

Κ.2 Οχήματα  με  κινητήρα  που  έλκουν 
ρυμουλκούμενο

Παράδειγμα:
Δύο προειδοποιητικές λυχνίες χρώματος κίτρινου στον πίνακα  
οργάνων του οχήματος μία για το ρυμουλκό όχημα και μία για το  
επικαθήμενο, και τρίτη λυχνία ερυθρού χρώματος αναγγελίας  
κινδύνου κοινή και για τα δύο οχήματα, οι οποίες όταν ανοίξει ο  
διακόπτης ανάφλεξης ...
(συνεχίζεται  η  περιγραφή  ανάμματος-σβησίματος  όπως  και  
παραπάνω  και  _όταν  το  ΣΑΠ  λειτουργεί  κανονικά  και  όταν  
υπάρχει βλάβη)

Κ.3 Ρυμουλκά - Ρυμουλκούμενα Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της  προειδοποιητικής  
λυχνίας  που  βρίσκεται  στο  ρυμουλκό  και  αφορά  το  
ρυμουλκούμενο όπως στο Κ2

Λ ΑΛΛΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΑΠ

Λ1.



Μ. Για  όχημα  που  αποτελεί  μέρος 
συνδυασμού  οχημάτων  (συρμού)  με 
ενιαία  άδεια  κυκλοφορίας  και 
συνδυάζεται  με....................................... 
(αναγρ. Το είδος του οχήματος βάση της 
2.δ)   για  το  οποίο  έχει  εκδοθεί  η  από

ΒΚΤ

Διασφαλίζεται  η  πλήρης  συμβατότητα  του  ΣΑΠ 
(συνδεσιμότητα-λειτουργία)  με  το  άλλο  όχημα  του 
συνδυασμού

• Έλεγξα  και  διαπίστωσα  ότι  το  ΣΑΠ  λειτουργεί  και  ανταποκρίνεται  αξιόπιστα,  σύμφωνα  με  τις 
προδιαγραφές λειτουργίας του Κατασκευαστή.

• Έχοντας γνώση των συνεπειών του Νόμου Βεβαιώνω ότι όλα τα ανωτέρω είναι αληθή .

Ο τεχνίτης                                                                                           Ο Υπεύθυνος του Συνεργείου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
(επί εντύπου σύμφωνα με το ν.1599/1986) __________

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       (Β  ΚΛ)     εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή

Όνομα..............................................Επώνυμο...............................................................Πατρώνυμο...........................

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας............................................ΑΦΜ.......................................

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του...........(π.χ ΕΜΠ ή ΑΠΘ), μέλος ΤΕΕ με αριθμό.......................

ή Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του......................(π.χ ΤΕΙ Αθηνών).

Πιστοποιημένος Επιθεωρητής της εταιρείας......................................με αριθμό εξουσιοδότησης....................

Βεβαιώνω ότι:

Στο όχημα με τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Εργοστασίου κατασκευής (Μάρκας)..........................................................................................................

β. Εργοστασιακού τύπου / Εμπορικής ονομασίας..................................................... / ....................................

γ. Αριθμός πλαισίου (VIN)....................................................................................................................................

δ. Είδος οχήματος..............................................................................(φορτηγό, ελκυστήρας (τράκτορας), απλό

λεωφορείο, αρθρωτό λεωφορείο, ρυμουλκούμενο με τρίγωνο ζεύξης κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο, 
ημιρυμουλκούμενο (επικαθήμενο))

ε. Αριθμ.Αξόνων:.......................... 1ος άξονας....................................................... 2ος άξονας...............................................

3ος άξονας....................................................... 4ος άξονας............................................................

(αναγράφεται διευθυντήριος ή μη --κινητήριος ή μη -- διευθυνόμενος ή μη)

στ. Τύπος συστήματος πέδησης: ..............................(αναγράφεται αμιγώς πνευματικό ή μικτό (πνευματικό-

υδραυλικό) με άξονα (ες) τοποθέτησης ΣΑΠ.................(π.χ 2ος και 3ος άξονας)

ζ. Αριθμός κυκλοφορίας...............................................................

Τοποθετήθηκε το σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ΣΑΠ) που περιγράφεται ακολούθως:

Κατασκευαστής ΣΑΠ

Ονομασία/ μοντέλο ΣΑΠ

Είδος ΣΑΠ (ABS, ABS/ASR, ΕΒ5κλπ)

Σύνθεση  ΣΑΠ  (configuration)  Αριθμ. 
αισθητήρων(5)/διαμορφωτών(Μ)

(π. χ 4S/2M, 4S/4M 6S/3M κλπ)
Τρόπος ελέγχου αξόνων Ρυθμίσεις - παρατηρήσεις

αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ

 αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ

  3ος αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ

 αξ. ΑΜΕΣΑ ΕΜΜΕΣΑ



                                            
                
                                                            

Για  όχημα  που  αποτελεί  μέρος  συνδυασμού 
(συρμού οχημάτων) με ενιαία άδεια και

συνδυάζεται με...................................................(αναγρ. 
το είδος του οχήματος βάσει της 2.δ) για το 
οποίο έχει εκδοθεί η από.......................ΒΚΤ 
και η από.................................................. ΒΚΛ

Διασφαλίζεται  η  πλήρης  συμβατότητα  του  ΣΑΠ 
(συνδεσιμότητα-λειτουργία)  με  το  άλλο  όχημα 
του συνδυασμού

3)            Η τοποθέτηση έγινε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη.....................................................................

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος, ότι τα υλικά που τοποθετήθηκαν ήταν 
καινούργια και αμεταχείριστα.

4)       Το σύστημα ΣΑΠ κατά την πέδηση και όλα τα εξαρτήματα του τοποθετήθηκαν με τεχνικά ορθό τρόπο 
σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  τοποθέτησης  της  εταιρίας  κατασκευής  ................................................
λειτουργούν ικανοποιητικά με ασφάλεια και αξιόπιστα είναι σωστά ρυθμισμένα ανάλογα με τον τύπο 
του οχήματος ως ενιαίο σύστημα ...............................................................και επιτελούν το λειτουργικό τους  
σκοπό .

                5)  O L  προειδοποιητικές λυχνίες που περιγράφονται στην από.........................ΒΚΤ του ανωτέρω

αναφερόμενου εξουσιοδοτημένου τεχνίτη του συστήματος ΣΑΠ λειτουργούν σύμφωνα με τον 
αναφερόμενο στην ΒΚΤ τρόπο που είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος με τις προδιαγραφές λειτουργίας 
του κατασκευαστή.

                    6) Με το εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία.................................συνεργείο ειδικότητας................

(μηχανικών μερών ή πέδησης) στο οποίο τοποθετήθηκε το ΣΑΠ δεν έχω καμία εργασιακή σχέση

Ο εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής

     

                                                            



                           

                                      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                     

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤIΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ  

              ΤΗ ΠΕΔΗΣΗ(ΣΑΠ) ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Τo σύστημα  πρέπει  να  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  του  Νομοσχεδίου  28366/2098/06 για  τα  συστήματα 
αντιεμπλόκης κατά της πέδηση.

Το σύστημα ΣΑΠ αποτελεί  ολοκληρωμένο Σύστημα (ΚΙΤ ABS) για την εκ των υστέρων τοποθέτηση του 
επί  του  οχήματος.  Το ολοκληρωμένο  σύστημα,  έχει  προσδιορισθεί  και  επιβληθεί  ως εξής:  ότι  όλα  τα 
εξαρτήματα που το αποτελούν, παρέχονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή (ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ  No.  EB 
111.0 E) 

Το KIT αποτελείται από τα παρακάτω βασικά  ανταλλακτικά

- Εγκέφαλος ABS       x 1 τεμ.

- Διαμορφωτές       : x 4 τεμ.

 - Αισθητήρες           x 4 τεμ.

- Δακτ. Βάσεις Αισθ.  :      x 4 τεμ

- Φύσα Διάγνωσης        x 1 σετ

- Ηλεκτρικές συνδέσεις  : Καλώδια , φύσσες , επαφές

Η ολοκλήρωση του συστήματος, που δεν συμπεριλαμβάνετε στο KIT αποτελείται από .

1.  Γρανάζια ( Pole wheel ) x 4 τεμ.

2. Προειδοποιητική λυχνία – Τοποθετείτε  στο πίνακα οργάνων του οχήματος.

                                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΠ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ :                      WABCO

ΤΥΠΟΣ     ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   :                WABCO-ABS/ASR-D

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :    4S / 4M

KIT   –   ABS     No  .                                400 600 401 0

     

      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

  ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                             



                                            
                
                                                            

                                                     

     ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                     

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤIΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ  

              ΤΗ ΠΕΔΗΣΗ(ΣΑΠ) ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€)-
χωρίς ΦΠΑ

ΠΟΣΟ (€)χωρίς ΦΠΑ

21 2.000,00 42.000,00

I

  

ΣΎΝΟΛΟ : 51.660,00 με ΦΠΑ 23%

     

                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

  ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                           


