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ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΒΥΤΙΟΥ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΩΝ ADR 

ANTRAG  ADR   
Συμφωνία ADR  (Αποτελεί σύμβαση έργου κατόπιν υπογραφής από τον αιτούντα και τον Δ/ντή ) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (συμπληρώνεται από πελάτη) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Εταιρεία / Πελάτης:       Αρμόδιος(α):    

Αντικείμενο:    

Διεύθυνση(έδρα) :     
 Οδός Αριθμός Πόλη Τ.Κ. 
Α.Φ.Μ. :       /     /     /     /     /     /     /     /  Τηλ:                  fax:              

 ΔΟΥ :  ........................................................................................  Άτομο συνεννόησης .............................................................  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΒΥΤΙΟΥ – ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  (συμπληρώνεται από πελάτη)  
ελκυστήρας όχημα ΕΧ βυτίο επί ρυμουλκού βυτίο επί ρυμουλκούμενου βυτίο επικαθήμενο δεξαμενοκοντεϊνερ 

ΟΧΗΜΑ ΒΥΤΙΟ – ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Αριθμός κυκλοφορίας: Τύπος: κυλινδρικό ελλειπτικό κιβωτοειδές 
Κατασκευαστής:  
Αριθ./Έτος κατασκευής:  
Αριθ. Πλαισίου: Αριθ. Έγκρισης Τύπου: 
Κλάση προϊόντων μεταφοράς: Χωρητικότητα/Διαμερίσματα: 
 

Δηλώνοντας την αλήθεια των άνω στοιχείων αιτούμαστε την διενέργεια  
ελέγχου  και αποδεχόμαστε εδώ όρους σύμβασης του παρόντος εντύπου, 
την οικονομική προσφορά και ότι δεν έχουμε υποβάλλει αίτηση για το 
συγκεκριμένο έργο σε άλλο Φορέα Ελέγχου. 
Για τον Εντολέα Εταιρία Σφραγίδα/Υπογραφή           ΕΔΩ »»»»» 
και επιστροφή στο Φαξ: 2392027347 

-  Ο -  ΕΝΤΟΛΕΑΣ 
 
 
 
 

Ημ/νία:      /     /            . 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ  (συμπληρώνεται από φορέα) ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Κύριος έλεγχος σύμφωνα με τις απαιτήσεις ADR .......................................   .................................   ...................... € 
Ενδιάμεσος έλεγχος σύμφωνα με τις απαιτήσεις ADR ................................   .................................   ...................... € 
Έκτακτος έλεγχος σύμφωνα με τις απαιτήσεις ADR ...................................   .................................   ...................... € 
Αρχικός έλεγχος σύμφωνα με τις απαιτήσεις ADR .....................................   .................................   ...................... € 
Στην περίπτωση που η τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται στον Τιμοκατάλογο WPI  ΜΕΠΕ θα ακολουθήσει αναλυτική προσφορά.  
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
1.Εντος / Εκτός πεδίου Διαπίστευσης……………………….. …………… 5. Υλικοτεχνική υποδομή……………………………………………………….. 

2. Επάρκεια / Κατάρτιση προσωπικού …………………………………….. 6. Ομάδα έργου…………………………………………………………………. 

3. Ανάθεση σε υπεργολάβο………………………………………………… 7. Ειδικές απαιτήσεις χειρισμού……….……………………………………….. 

4. Πληρότητα εγγράφων/σχεδίων:…………………………………………. 8. Ημερομηνία ελέγχου: μετά την          /         /        (και κατόπιν συνεννόησης ) 

Παρατηρήσεις ........................................................................................................................................... Δεύτερη σελίδα (όροι σύμβασης ) εδόθη στον πελάτη 

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος:                                                                                               Ημ/νία: ……/……/…… 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης: ΕΘΝΙΚΗ  :                         EUROBANK :                                          ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ :    ΝΑΙ  / ΟΧΙ  

Υπ/φή Δ/ντή .:   Ημ/νία: ……/……/…… 

 ( τα ισχύοντα μαρκάρονται με κύκλο ή Χ ) 

Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας στα:   6944 433 024 / 6945 854 516 
WPI  ΜΕΠΕ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                      
1.     ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι κάτωθι όροι της σύμβασης λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια διαπίστευσης της WPI  ΜΕΠΕ, ως Φορέα Ελέγχου κατά ΙSO 17020.   
Η διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ εξασφαλίζει την ικανότητα της WPI  ΜΕΠΕ για τη διεκπεραίωση των ελέγχων που εμπίπτουν στο πεδίο 
διαπίστευσής της και που αναφέρονται αναλυτικά στον Τιμοκατάλογο. 
Στην περίπτωση που αιτείται έλεγχος εκτός του πεδίου διαπίστευσης της WPI  ΜΕΠΕ, τότε είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου 
στο οποίο θα αναφέρεται η παρέκκλιση αυτή καθώς και η ένδειξη ( ΕΠΔ ) ότι  “Ο έλεγχος δεν εμπίπτει στο πεδίο διαπίστευσης της WPI  
ΜΕΠΕ”. 
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 
Υπογεγραμμένη από τον πελάτη αίτηση θεωρείται αποδεκτή από την WPI  ΜΕΠΕ, και έχει ισχύ σύμβασης έργου μόνον όταν φέρει την 
υπογραφή του Υπευθύνου Συμβάσεων ή αναπληρωτή της WPI  ΜΕΠΕ. 
Θεωρείται επίσης αποδεκτή αν η WPI  ΜΕΠΕ, δεν αρνηθεί μέσω γραπτής ειδοποίησης προς τον αιτούντα εντός δύο εργάσιμων ημερών από 
την παραλαβή της. 
4.     ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η WPI  ΜΕΠΕ θεωρεί ως εμπιστευτικής φύσης και λαμβάνει κάθε μέτρο διαφύλαξης της εχεμύθειας ως προς κάθε στοιχείο που παρέχεται 
από τον πελάτη καθώς και τα πρωτογενή αποτελέσματα των ελέγχων.   
Έγγραφα  και δεδομένα πελατών που φέρουν την ένδειξη «ελεγχόμενο έγγραφο» ή παρεμφερή από τον πελάτη, δεν καταστρέφονται και 
επιστρέφονται αμέσως μετά το πέρας του έργου αφού εκδοθούν τα απαιτούμενα αντίγραφα για το αρχείο . 
5.     ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Η WPΙ ΜΕΠΕ επιλέγει τη μέθοδο ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και ότι άλλο συμφωνηθεί με τον 
πελάτη. 
Η WPΙ  ΜΕΠΕ δεν ευθύνεται για τροποποιήσεις σε Πρότυπα ή μεθόδους ελέγχων κατόπιν της έκδοσης του Φύλλου Δοκιμών.  
6. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ  -  ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Ο πελάτης προετοιμάζει κατάλληλα  το προς έλεγχο αντικείμενο (όταν απαιτείται) στην έδρα του σύμφωνα με τις υποδείξεις που 
προηγούνται και τα τυχόν ενημερωτικά φυλλάδια ή και σκίτσα ανάλογα με το αντικείμενο του αρμόδιου της WPI  ΜΕΠΕ και φροντίζει για 
τα μέτρα ασφάλειας και ότι άλλο απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των ελέγχων (καθαριότητα, καλός φωτισμός, σχετική ησυχία, 
διαθέσιμα άτομα και ενημέρωση κανόνων ασφάλειας). 
Η μη κατάλληλη προετοιμασία του προς έλεγχο αντικειμένου από τον πελάτη σημαίνει καθυστέρηση των ελέγχων, υπέρβαση ωραρίου και 
σε τέτοιες περιπτώσεις συμφωνείται νέα ημερομηνία ελέγχου. 
7. ΦΥΛΛΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 
Εκδιδόμενα Φύλλα Δοκιμών περιλαμβάνουν μόνον όσα στοιχεία προβλέπονται από το σχετικό  με την αίτηση τυποποιητικό έγγραφο 
(πρότυπο, Κοινοτική Οδηγία κ.λ.π.), καθώς και την εθνική νομοθεσία.. 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε παρέμβαση (αλλοίωση, τροποποίηση, εν μέρει αναπαραγωγή) από μέρους του πελάτη στα Φύλλα 
Δοκιμών. 
Τα εκδιδόμενα Φύλλα Δοκιμών, αφορούν μόνον  τούς ελέγχους σύμφωνα με την σύμβαση. 
8.     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Οι τιμές των ελέγχων προσδιορίζονται στον τιμοκατάλογο WPI  ΜΕΠΕ. Για ειδικούς ελέγχους εκτός τιμοκαταλόγου ή για την διεξαγωγή 
πολλαπλών ελέγχων, η τιμή προσδιορίζεται κατά περίπτωση. Μετά την πραγματοποίηση οποιονδήποτε εργασιών από τη WPI  ΜΕΠΕ ο 
πελάτης πρέπει να καταβάλει το 50% από το συμφωνηθέν τίμημα σύμφωνα με τη σύμβαση. 
9.     ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ  -  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 
Τα Φύλλα Δοκιμών είτε με θετική είτε με αρνητική έκβαση: 
α) παραδίδονται στον πελάτη δια χειρός και γίνεται η αποπληρωμή ή 
β) αποστέλλονται αντικαταβολή με courier ή ταχυδρομείο. 
10.    ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ / WPI ΕΠΕ. 
Ο ΦΕ WPI  ΜΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα μετά την παράδοση του πιστοποιητικού στον πελάτη, να ερευνήσει για την γνησιότητα των 
στοιχείων που προσκομίσθηκαν από τους πελάτες. 
Σε περίπτωση όπου ο ΦΕ μετά την  παράδοση του πιστοποιητικού στον πελάτη διαπιστώσει αναληθή στοιχεία  διατηρεί το δικαίωμα να 
αποσύρει το πιστοποιητικό με γραπτή τοποθέτηση και κοινοποίηση προς την εποπτεύουσα αρχή. 
Επίσης όταν κάποιος από τους πελάτες δεν τακτοποιεί τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον ΦΕ σύμφωνα με την οικονομική συμφωνία, ο 
ΦΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το πιστοποιητικό με γραπτή τοποθέτηση και κοινοποίηση προς την εποπτεύουσα αρχή   
Αρμόδια όργανα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 
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