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ΕΠΩΝΥΜΙΑ:      
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                                                Ε-mail:  
 
ΑΦΜ:                                 ΔΟΥ:     
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:      
 
                                                                                               
Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Έχουμε τη τιμή να υποβάλλουμε την οικονομική προσφορά μας και τον απαιτούμενο χρόνο, για τον έλεγχο των 

παρακάτω ανυψωτικών μηχανημάτων, σύμφωνα με το αίτημά σας. 

 

α/α ΤΥΠΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΙΜΗ ΩΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

   
Η Διαδικασία του Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τη ΚΥΑ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων 

Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003) και τους σχετικούς Κανονισμούς του Φορέα  

 

SRC 1 Ειδικός Κανονισμός Ελέγχου Γερανών- Γερανογεφυρών       

SRC 2 Ειδικός Κανονισμός Ελέγχου Γερανοφόρων οχημάτων                      

SRC 3 Ειδικός Κανονισμός Ελέγχου Περονοφόρων                   

SRC 4 Ειδικός Κανονισμός Ελέγχου ανυψωτικών γεφυρών - εξεδρών     

SRC 5 Ειδικός Κανονισμός Ελέγχου χειροκίνητων ανυψωτικών                 

 
Α. Στην ανωτέρω τιμή, δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. 

Β. Οι ανωτέρω τιμές ελέγχου περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του φορέα ελέγχου.  

Γ. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, από τα ευρήματα του ελέγχου κατόπιν πάντοτε της αποφάσεως του ελεγκτή, η 

διενέργεια περαιτέρω προγραμματισμένου ελέγχου, αυτή θα χρεώνεται βάσει του κόστους της ανωτέρω 

περίπτωσης.     

 

Δ. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου και τυχόν επανελέγχου, θα εκδίδεται το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά τη πλήρη και προσήκουσα εξόφληση του τιμολογίου θα 

εκδίδεται και παραδίδεται το πιστοποιητικό. 
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Ο πελάτης, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό με τα εκ του νόμου οριζόμενα 

προσόντα και το οποίο είναι απαραίτητο για τη διενέργεια των ελέγχων, τη δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ (εφόσον τα 

μηχανήματα διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 31.12.1994), πιστοποιητικό Τύπου ΑΑ (εφαρμόζεται για ανυψωτικά 

μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004 ή συναρμολογήθηκαν, 

μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης 

εγκατάστασης και λειτουργίας) και το πιστοποιητικό του αμέσως προηγούμενου ελέγχου (εφόσον δεν πρόκειται 

για αρχικό έλεγχο Τύπου ΑΑ), τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης και το βιβλίο συντήρησης και ελέγχων για κάθε 

ανυψωτικό μηχάνημα. 

Επίσης ο πελάτης : 

1. Δεσμεύεται να σεβαστεί την ισχύουσα νομοθεσία σε ότι τον αφορά. 

2. Το προς έλεγχο μηχάνημα να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο με ασφαλή τρόπο. 

3. Δεσμεύεται να παρίσταται κατά τον έλεγχο και να διαθέτει τις αναγκαίες υποστηρίξεις, προσωπικό και 

διευκολύνσεις στο προσωπικό του Φορέα Ελέγχου 

4. Να προσκομίσει κατά τον έλεγχο τα κατάλληλα βάρη για τις αναγκαίες δοκιμές 

5. Να υποβάλει τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα/ τεχνικό φάκελο  

6. Να παρέχει πλήρη πρόσβαση στον υπό έλεγχο ανυψωτικό εξοπλισμό στους ελεγκτές του Φορέα Ελέγχου 

7. Τα έξοδα του ελέγχου πρέπει να πληρώνονται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της πιστοποίησης. 

8. Θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα Προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού του Φορέα στο χώρο 

εργασίας. 

9. Θα διαθέσει τεχνικό ή ηλεκτρολόγο για ρύθμιση υπέρβαρου  και διενέργεια ηλεκτρολογικών ελέγχων 

 
Ο Φορέας Ελέγχου ευθύνεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, τις οποίες αποκτούν οι 

υπάλληλοι ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του κατά τις επαφές τους με τον ‘’Πελάτη’’, συμπεριλαμβανομένων 

των Τεχνικών Εκθέσεων, των Πιστοποιητικών και των τεκμηρίων ευρημάτων των επιθεωρήσεων που περιέχονται 

στην κατοχή του και τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του «Πελάτη». Ο Φορ[ε;ς δεν δημοσιοποιεί και δεν κοινοποιεί 

σε τρίτους οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, παρά μόνο με τη σύμφωνη έγκαιρη και γραπτή συναίνεση του 

‘’Πελάτη’, εκτός εάν τέτοια ενέργεια απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή διενεργείται σε συμμόρφωση με 

υποχρέωση του ΦΕ έναντι των δημόσιων ή άλλων Αρχών , οπότε και πάλι ο ‘’Πελάτης’’ ενημερώνεται σχετικά 

γραπτώς από το ΦΕ πριν την παροχή των αντίστοιχων πληροφοριών στις αρμόδιες Αρχές και τυχόν 

εξουσιοδοτημένα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλοι οι ελεγκτές του ΦΕ δεσμεύονται με δηλώσεις Αμεροληψίας και 

Εμπιστευτικότητας 

 
Με τιμή, 

Για την EQA Hellas AE 
 
 
 
Χαράλαμπος Γαλατσάνος   
Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 
ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΤΕ ΜΕ 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (ΦΑΞ 210 – 6850 985), ΕΙΤΕ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e mail: 
eqa@eqa.gr), ΕΙΤΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ. (ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΚ 
152 33). ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. 

 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΟΝΟΜΑ:   ΣΦΡΑΓΙΔΑ:    ΗΜΕΡΟΜ: 


