
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 12/12 ΚΑΪΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ (ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ) 

ζσλεδρίαζες ηες  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   73/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 12ε Καΐοσ 2020, εκέρα  Σρίηε θαη ώρα 10:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 10 ηεο   

Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020),θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

3109/08.05.2020  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο  

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ  

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

            Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όια ηα κέιε, κε ηελ  

          παξνπζία θαη ηεο ππαιιήινπ Μπαθώιε Παλαγηώηα, πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο  

          θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                Σηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 7 κειώλ νη 7, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία,  

          θαη νλνκαζηηθά νη : α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο  

         Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ζη] Μαλάβεο   

         Αζαλάζηνο, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο.  

Θέκα 6ο : Περί έγθρηζες θαηάρηηζες κεηρώοσ ηδηοθηεηώλ (εηαηρεηώλ- θσζηθώλ προζώπωλ) 

οτεκάηωλ θαη κεταλεκάηωλ έργωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ από πιεκκύρες, 

τηολοπηώζεης- παγεηό, θαηοιηζζήζεης, πσρθαγηές θαη ιοηπές θαηαζηροθές, ζηελ περηοτή 

εσζύλες ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας γηα ηο τροληθό δηάζηεκα έως 31/12/2021, κε ηε 

δηαδηθαζία ηες πρόζθιεζες εθδήιωζες ελδηαθέροληος θαη κε ηης αλαθερόκελες ηηκές 

αποδεκίωζες θαη έγθρηζε ηες πρόζθιεζες εθδήιωζες ελδηαθέροληος. 

 

   Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έθηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία έρεη σο εμήο : 

ΔΗΖΓΖΖ  προς ηελ Ο.Δ  

Θέμα:  Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηδηψηεο. 

χκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ.3752/25-5-2018 εγθχθιην ηεο Γ.Γ.Π.Π. (ΑΓΑ: ΧΞΥΦ465ΥΘ7-ΚΖ) κε ζέκα 

"ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ιφγσ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ", ηελ ππ' αξηζκ. 7767/30-10-2019 εγθχθιην (ΑΓΑ: ΧΥΦΥ46ΜΚ6Π-ΧΛΦ) κε ζέκα 

"ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε 

πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ" θαη ηελ ππ' αξηζκ. 8898/12-12-2019 εγθχθιην (ΑΓΑ:6ΦΓΟ46ΜΣΛΒ-ΡΣΘ) κε 

ζέκα "ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ ρηνλνπηψζεηο 

θαη παγεηφ", νη Γήκνη νθείινπλ λα θαηαξηίζνπλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Σα ελ ιφγσ κλεκφληα αθνξνχλ ηελ εθ κέξνπο 
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ηνπ Γήκνπ πξφηαζε - πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ 

θαη απνδνρήο εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ε δε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζπληειείηαη σο 

εμαξηψκελε εθ γεγνλφηνο κέιινληνο θαη αβέβαηνπ, επζχο φηαλ ζπκβεί ην γεγνλφο (ζχκθσλα κε ηα α) 

αξ.2/52145/0026/1-7-2014 έγγξαθν ηεο δ/λζεο πληνληζκνχ & ειέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκ/θψλ Γηαηάμεσλ / 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ θξάηνπο /Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ -Πιεξσκή δαπαλψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, β) 

αξ. πξση. 48852/2014/19-5-2015 -νξζή επαλάιεςε 5-6-2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπ. 

Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη γ) αξ. πξση. 4526/22-

06-2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γ.Γ.Π.Π., Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο δαπαλψλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4412/2016 ζε επίπεδν ΟΣΑ Α΄θαη Β΄ βαζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1δ ηνπ λ. 3013/2002 " Αλαβάζκηζε ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο", ν Γήκαξρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε θαη ην ζπληνληζκφ δξάζεο 

ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε 

ησλ θαηαζηξνθψλ ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα, επεηδή ηα κέζα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ελδέρεηαη λα κελ 

επαξθνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (ιφγσ ηεο έληαζεο ή ηεο έθηαζεο ηεο θαηαζηξνθήο 

θιπ), ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηεί έλα κεηξψν ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ, κε δηθά ηνπο κέζα θαη πξνζσπηθφ, φηαλ ρξεηαζηεί 

θαη δεηεζεί απφ ην Γήκν. Οη ηδησηηθνί απηνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη εηδηθψλ κεραλεκάησλ φπσο 

εθζθαθέσλ, θνξησηψλ, βπηηνθφξσλ χδαηνο, θνξηεγψλ, θιπ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε θαηάξηηζε ελφο κεηξψνπ πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο έθηαθηεο αλάγθεο, πιεκκχξεο, 

ρηνλνπηψζεηο-παγεηφ, θαηνιηζζήζεηο, δαζηθέο ππξθαγηέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ - Βφραο θαη ρξνληθή δηάξθεηα απφ ζήκεξα έσο 31/12/2021. 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ελ ιφγσ κεηξψνπ, ζα πξέπεη λα γίλεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/2010. Δπίζεο ε Ο.Δ. ζα πξέπεη κε ηελ ίδηα απφθαζε λα θαζνξίζεη ηελ 

σξηαία απνδεκίσζε ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (Πίλαθαο 1):  

 Πίνακαρ 1: Σιμέρ ωπιαίαρ αποζημίωζηρ μησανημάηων / επγαηοηεσνιηών  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΧΡΗΑΗΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 
(επξψ/h) ρσξίο ΦΠΑ 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο  17,10 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο 18,90 

Σερλίηεο  25,20 

Υεηξηζηήο κεραλήκαηνο 25,20 

Υεηξηζηήο ειαθξνχ κεραλήκαηνο 20,70 

Οδεγφο απηνθηλήηνπ, ειθπζηήξα 20,70 

Βνεζφο ρεηξηζηή 18,90 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) έσο θαη 100 HP 45,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 100 έσο θαη 150 ΖΡ 54,00 
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Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 150 έσο θαη 200 ΖΡ 60,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 200 ΖΡ 70,00 

Πξνσζεηήξαο έσο θαη 100 ΖΡ 45,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 100 έσο θαη 150 ΖΡ 60,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 150 έσο θαη 200 ΖΡ 72,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 200 έσο θαη 300 ΖΡ 80,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 300 ΖΡ 90,00 

Φνξησηήο έσο θαη 100 ΖΡ 45,00 

Φνξησηήο άλσ ησλ 100 έσο θαη 180 ΖΡ 60,00 

Φνξησηήο άλσ ησλ 180 ΖΡ 75,00 

Δθζθαθέαο έσο θαη 120 ΖΡ 50,00 

Δθζθαθέαο άλσ ησλ 120 ΖΡ 65,00 

Δθζθαθέαο εξππζηξηνθφξνο 150 -200 ΖΡ 90,00 

Δθζθαθέαο-Φνξησηήο 50,00 

Wagon drill κε αεξνζπκπηεζηή 81,00 

Αεξνζπκπηεζηήο 40,50 

Γεξαλφο έσο θαη 20 tn  60,00 

Γεξαλφο άλσ ησλ 20 tn 70,00 

Μεράλεκα- φρεκα απνρηνληζκνχ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα κέρξη 100 ΖΡ  

36,00 

Μεράλεκα- φρεκα απνρηνληζκνχ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα απφ 100 κέρξη 200 ΖΡ  

54,00 

Μεράλεκα- φρεκα απνρηνληζκνχ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα απφ 200 κέρξη 300 ΖΡ  

72,00 

Μεράλεκα- φρεκα απνρηνληζκνχ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα άλσ ησλ 300 ΖΡ  

90,00 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκφ κέρξη 100 ΖΡ 27,00 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκφ άλσ ησλ 100 ΖΡ κέρξη 200 ΖΡ  

29,70 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκφ άλσ ησλ 200 ΖΡ 36,00 
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Φνξηεγά απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ  54,00 

Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ Χ.Φ. έσο θαη 10 tn 35,00 

Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ Χ.Φ. έσο θαη 20 tn 45,00 

Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ Χ.Φ. άλσ ησλ 20 tn 55,00 

Βπηηνθφξν Χ.Φ. έσο θαη 10tn 35,00 

Βπηηνθφξν Χ.Φ. έσο 20tn 45,00 

Βπηηνθφξν Χ.Φ. άλσ ησλ 20tn 55,00 

Σξαθηέξ ή αγξνηηθφ φρεκα (κεηά βπηίνπ) 14,40 

Βπηηνθφξα ξπκνπιθνχκελα κέρξη 1000kg 9,00 

Βπηηνθφξν άληιεζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ 36,00 

Μεραληθφ ζάξσζξν 30,60 

Δπηθαζήκελν φρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν έσο 25tn 58,50 

Δπηθαζήκελν φρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν άλσ ησλ 25tn έσο 40tn  

72,00 

Δπηθαζήκελν φρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν άλσ ησλ 40tn 90,00 

Υνξηνθνπηηθφ απηνθηλνχκελν κεράλεκα 40,50 

Σξαγθιάηλ 67,50 

Αεξφζθπξα 81,00 

Καιαζνθφξν έσο 12m 36,00 

Kαιαζνθφξν απφ 12 έσο 18m 45,00 

Καιαζνθφξν άλσ ησλ 18m 54,00 

Γελλήηξηα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο 81,00 

Σειεζθνπηθφ αλπςσηηθφ γεξαλφ 60,00 

Μηθξφ κέζν κεηαθνξάο έσο ηεζζάξσλ επηβαηψλ 1,08(επξψ/km) 

Αλακνλή κηθξνχ κέζνπ κεηαθνξάο έσο 4 επηβαηψλ 9,00 

Μέζν καδηθήο κεηαθνξάο άλσ ησλ 4 επηβαηψλ γηα ζπλνιηθή απφζηαζε 

δηαδξνκήο έσο θαη 100km 

22,50 

Απνθξαθηηθφ πςειήο πίεζεο έσο 300 bar 45,00 

Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 7,20 
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Μεηαθνξά αιαηηνχ 0,18(επξψ/t km) 

Πιαηθφξκα γηα κεηαθνξά κεραλεκάησλ θιπ κεηά επηζηξνθήο κέρξη 15 km 198,00 (επξψ/δξνκ.) 

Πιαηθφξκα γηα κεηαθνξά κεραλεκάησλ θιπ κεηά επηζηξνθήο πάλσ απφ 15 km 252,00 

(επξψ/δξνκ.) 

Διθπζηήξαο θάησ ησλ 100 ΖΡ (γηα έιμε θνξκψλ θιπ) εξγαδφκελν ζε ξέκαηα  

36,00 

Διθπζηήξαο άλσ ησλ 100 ΖΡ (γηα έιμε θνξκψλ θιπ) εξγαδφκελν ζε ξέκαηα  

40,50 

Πνιπκεράλεκα ηχπνπ Unimog ή ζπλαθέο γηα έιμε εξγαδφκελν ζε ξέκαηα  

40,50 

Μεραληθφο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί έσο 800 kg 50,00 

Μεραληθφο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί απφ 800 έσο 1000 kg 60,00 

Μεραληθφο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί άλσ ησλ 1000 kg 70,00 

ηηο αλσηέξσ ηηκέο πεξηιακβάλνληαη ε ακνηβή ηνπ ρεηξηζηή ή νδεγνχ γηα ην ζπλνιηθφ ρξφλν απαζρφιεζήο 

ηνπ ( εκέξα - λχθηα, Κπξηαθέο, αξγίεο θιπ) θαζψο θαη φια ηα έμνδα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ κέζνπ  φπσο 

θζνξέο, βιάβεο, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, θαχζηκα, ιηπαληηθά θιπ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. γηα φζεο 

πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. 

Ύζηεξα απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο νη ελδηαθεξφκελνη ηδηψηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

αίηεζε, ππεχζπλεο δειψζεηο, ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ελδερφκελεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ φξσλ ηεο 

πξφζθιεζεο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ησλ κεραλεκάησλ. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαξηηζηεί ην 

κεηξψν κέζσ ηνπ νπνίνπ φπνηε παξαζηεί αλάγθε ζα θαιείηαη ν θαηάιιεινο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

ηδηψηεο λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ κίζζσζεο ησλ ηδησηηθψλ κεραλεκάησλ έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε 

χςνπο 10.000 επξψ ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ ζηνλ θσδηθφ 15.6117.01. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο παξαζέηνπκε ην ζρέδην  Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο σο 

αθνινχζσο: 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Για ηην καηάπηιζη Μηηπώος Ιδιοκηηηών (εηαιπειών- θςζικών πποζώπων) οσημάηων και 

μησανημάηων έπγων για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων αναγκών από πλημμύπερ, σιονοπηώζειρ-παγεηό, 

καηολιζθήζειρ, πςπκαγιέρ και λοιπέρ καηαζηποθέρ, ζηην πεπιοσή εςθύνηρ ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ για 

ηο σπονικό διάζηημα    έωρ  31/12/2021. 

Ο Γήκαξρνο Βέινπ Βόραο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί κεηξών ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγσλ, πνπ ζα επεκβαίλνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από πλημμύπερ, σιονοπηώζειρ-

παγεηό, καηολιζθήζειρ, πςπκαγιέρ και λοιπέρ καηαζηποθέρ, ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ - 

Βόραο, κε ηε δηάζεζε νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη πξνζσπηθνύ, όηαν αςηό απαιηηθεί, 

ΚΑΛΔΙ 

Όζνπο επηζπκνύλ, λα ππνβάιινπλ ζηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ζην Εεπγνιαηίν 

Κνξηλζίαο, (πύξνπ Κνθθώλε 2, ΣΚ 20001, ηειέθσλν: 2741360522, FAX:2741055274), αίηεζε ζπκκεηνρήο 

κέρξη θαη ηελ 25/05/2020, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία, έδξα, ηαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε, 

ηειέθσλν (θηλεηό- ζηαζεξό) e-mail θαη fax. 

 Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 
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1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ.1 ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη απνδέρνληαη 

όλοςρ ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ, γηα ηελ θαηάξηηζε 

Μεηξώνπ Ηδηνθηεηώλ (εηαηξεηώλ- θπζηθώλ πξνζώπσλ) νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ (από πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο –παγεηό, θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο 

θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο), ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

έσο 31/12/2021, όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ (δελ είλαη απαξαίηεηε ε αλαιπηηθή αλαθνξά 

ηνπο). 

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ.1 ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ αλαιπηηθά ηα 

νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ (είδνο, 

πιήζνο, άδεηα θπθινθνξίαο, πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, ρώξνπο ζηάζκεπζήο ηνπο). 

3. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ θαηέρνπλ θαη ησλ ρεηξηζηώλ 

απηώλ (άδεηεο θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα, πηζηνπνηεηηθά ΚΣΔΟ, άδεηα ρεηξηζηνύ 

κεραλήκαηνο έξγνπ). 

 

ΟΡΟΙ 

Α) Οθείινπλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο επέκβαζεο (εληόο 1 ώξαο) από ηε ζηηγκή εηδνπνίεζεο, 

είηε εγγξάθσο είηε ηειεθσληθώο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

κέρξη 31/12/2021  ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο ηνπο δεηεζεί από ηνπο 

ππεύζπλνπο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο. Σα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη 

αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ.  

 

Β) Ο αξηζκόο θαη ην είδνο ησλ κεραλεκάησλ, όζν θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζα απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε θαη απνηειεί ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηώλ (εηαηξεηώλ – θπζηθώλ πξνζώπσλ) ε δηάζεζε 

ησλ απαξαίηεησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη πξνζσπηθνύ, επεηδή ν αξηζκόο ησλ 

κεραλεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη ζε θάζε θαηαζηξνθή πνηθίιεη, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ δηάξθεηά 

ηεο.  

 

Γ) Σα νρήκαηα-κεραλήκαηα έξγσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ 

αλαγθώλ από πλημμύπερ, σιονοπηώζειρ – παγεηό, καηολιζθήζειρ, πςπκαγιέρ και λοιπέρ 

καηαζηποθέρ, κε ηηκέο ρξέσζεο αλά ώξα, ρσξίο Φ.Π.Α., όπσο απηέο ζα δηακνξθσζνύλ κε ηελ 

απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζα είλαη ηα αθόινπζα: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΩΡΗΑΗΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

(επξώ/h) ρσξίο ΦΠΑ 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο  17,10 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο 18,90 

Σερλίηεο  25,20 

Υεηξηζηήο κεραλήκαηνο 25,20 

Υεηξηζηήο ειαθξνύ κεραλήκαηνο 20,70 

Οδεγόο απηνθηλήηνπ, ειθπζηήξα 20,70 

Βνεζόο ρεηξηζηή 18,90 
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Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) έσο θαη 100 HP 45,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 100 έσο θαη 150 ΖΡ 54,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 150 έσο θαη 200 ΖΡ 60,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 200 ΖΡ 70,00 

Πξνσζεηήξαο έσο θαη 100 ΖΡ 45,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 100 έσο θαη 150 ΖΡ 60,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 150 έσο θαη 200 ΖΡ 72,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 200 έσο θαη 300 ΖΡ 80,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 300 ΖΡ 90,00 

Φνξησηήο έσο θαη 100 ΖΡ 45,00 

Φνξησηήο άλσ ησλ 100 έσο θαη 180 ΖΡ 60,00 

Φνξησηήο άλσ ησλ 180 ΖΡ 75,00 

Δθζθαθέαο έσο θαη 120 ΖΡ 50,00 

Δθζθαθέαο άλσ ησλ 120 ΖΡ 65,00 

Δθζθαθέαο εξππζηξηνθόξνο 150 -200 ΖΡ 90,00 

Δθζθαθέαο-Φνξησηήο 50,00 

Wagon drill κε αεξνζπκπηεζηή 81,00 

Αεξνζπκπηεζηήο 40,50 

Γεξαλόο έσο θαη 20 tn  60,00 

Γεξαλόο άλσ ησλ 20 tn 70,00 

Μεράλεκα- όρεκα απνρηνληζκνύ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα κέρξη 100 ΖΡ  

36,00 

Μεράλεκα- όρεκα απνρηνληζκνύ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα από 100 κέρξη 200 ΖΡ  

54,00 

Μεράλεκα- όρεκα απνρηνληζκνύ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα από 200 κέρξη 300 ΖΡ  

72,00 

Μεράλεκα- όρεκα απνρηνληζκνύ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα άλσ ησλ 300 ΖΡ 90,00 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκό κέρξη 100 ΖΡ 27,00 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκό άλσ ησλ 100 ΖΡ κέρξη 200 ΖΡ  

29,70 
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Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκό άλσ ησλ 200 ΖΡ 36,00 

Φνξηεγά απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ  54,00 

Αλαηξεπόκελν θνξηεγό Ω.Φ. έσο θαη 10 tn 35,00 

Αλαηξεπόκελν θνξηεγό Ω.Φ. έσο θαη 20 tn 45,00 

Αλαηξεπόκελν θνξηεγό Ω.Φ. άλσ ησλ 20 tn 55,00 

Βπηηνθόξν Ω.Φ. έσο θαη 10tn 35,00 

Βπηηνθόξν Ω.Φ. έσο 20tn 45,00 

Βπηηνθόξν Ω.Φ. άλσ ησλ 20tn 55,00 

Σξαθηέξ ή αγξνηηθό όρεκα (κεηά βπηίνπ) 14,40 

Βπηηνθόξα ξπκνπιθνύκελα κέρξη 1000kg 9,00 

Βπηηνθόξν άληιεζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ 36,00 

Μεραληθό ζάξσζξν 30,60 

Δπηθαζήκελν όρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν έσο 25tn 58,50 

Δπηθαζήκελν όρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν άλσ ησλ 25tn έσο 40tn 72,00 

Δπηθαζήκελν όρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν άλσ ησλ 40tn 90,00 

Υνξηνθνπηηθό απηνθηλνύκελν κεράλεκα 40,50 

Σξαγθιάηλ 67,50 

Αεξόζθπξα 81,00 

Καιαζνθόξν έσο 12m 36,00 

Kαιαζνθόξν από 12 έσο 18m 45,00 

Καιαζνθόξν άλσ ησλ 18m 54,00 

Γελλήηξηα ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο 81,00 

Σειεζθνπηθό αλπςσηηθό γεξαλό 60,00 

Μηθξό κέζν κεηαθνξάο έσο ηεζζάξσλ επηβαηώλ 1,08(επξώ/km) 

Αλακνλή κηθξνύ κέζνπ κεηαθνξάο έσο 4 επηβαηώλ 9,00 

Μέζν καδηθήο κεηαθνξάο άλσ ησλ 4 επηβαηώλ γηα ζπλνιηθή απόζηαζε δηαδξνκήο 

έσο θαη 100km 

22,50 

Απνθξαθηηθό πςειήο πίεζεο έσο 300 bar 45,00 

Αληιεηηθό ζπγθξόηεκα 7,20 
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Μεηαθνξά αιαηηνύ 

 

0,18(επξώ/t km) 

Πιαηθόξκα γηα κεηαθνξά κεραλεκάησλ θιπ κεηά επηζηξνθήο κέρξη 15 km 198,00 (επξώ/δξνκ.) 

Πιαηθόξκα γηα κεηαθνξά κεραλεκάησλ θιπ κεηά επηζηξνθήο πάλσ από 15 km 252,00 

(επξώ/δξνκ.) 

Διθπζηήξαο θάησ ησλ 100 ΖΡ (γηα έιμε θνξκώλ θιπ) εξγαδόκελν ζε ξέκαηα 36,00 

Διθπζηήξαο άλσ ησλ 100 ΖΡ (γηα έιμε θνξκώλ θιπ) εξγαδόκελν ζε ξέκαηα 40,50 

Πνιπκεράλεκα ηύπνπ Unimog ή ζπλαθέο γηα έιμε εξγαδόκελν ζε ξέκαηα 40,50 

Μεραληθόο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί έσο 800 kg 50,00 

Μεραληθόο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί από 800 έσο 1000 kg 60,00 

Μεραληθόο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί άλσ ησλ 1000 kg 70,00 

 

Γ)ηελ σξηαία δαπάλε απαζρόιεζεο κεραλήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνδεκίσζε γηα ηελ 

εξγαζία (απαζρόιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνπ ρεηξηζηή θαη ηνπ βνεζνύ ρεηξηζηή, όπνπ απηό πξνβιέπεηαη). Οη 

ζρεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ (απνρηνληζκόο – αιαηνδηαλνκή, άξζε 

θαηαπηώζεσλ, απνθαηάζηαζε θζνξώλ ηνπ νδνζηξώκαηνο, θαηαζθεπή θξαγκάησλ αλάζρεζεο πιεκκύξαο, 

απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ πνηακώλ, θαηαζθεπή θξαγκάησλ αλάζρεζεο πιεκκύξαο, απνθαηάζηαζε 

αλαρσκάησλ πνηακώλ, δηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ απνθπγή  πιεκκπξώλ, άξζε θεξηώλ πιηθώλ θαη  θνξκώλ 

δέληξσλ ζηηο ζέζεηο γεθπξώλ, θαηάζβεζε ππξθαγηώλ θαη ινηπέο εξγαζίεο), ζα ζπγθεθξηκελνπνηνύληαη θαηά 

πεξίπησζε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, έηζη ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε απαζρόιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ κόλν ησλ νιηγόιεπησλ δηαθνπώλ, 

γηα ηνλ εθνδηαζκό ηνπ κεραλήκαηνο κε θαύζηκα θαη ηελ αιιαγή, ή ζπκπιήξσζε ιηπαληηθώλ. ηηο αλσηέξσ 

ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε κεηαθνξάο ησλ κεραλεκάησλ από ην ζεκείν πνπ 

βξίζθνληαη ζην ζεκείν πνπ θαινύληαη από ηελ Τπεξεζία, θαζώο θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη απνκάθξπλζήο 

ηνπο, κεηά  ην  ηέινο απαζρόιεζήο ηνπο. Αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο 

ζα εθηειεζηνύλ ζηελ πεξηνρή εθδήισζεο ηνπ έθηαθηνπ ζπκβάληνο.  

Ωο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή ηνπ, γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ νξίδεηαη απηόο πνπ 

αξρίδεη κε ηελ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη πεξαηώλεηαη κεηά από άξζε ηεο 

εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο. 

ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο σξηαίεο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά ηα 

παξαθάησ: 

1.  ε ακνηβή ηπρόλ αλακνλήο θαηά ην ρξόλν απαζρόιεζεο από ηε ζηηγκή ηεο εληνιήο, γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ 

κέρξη ηε ιήμε απηήο.  

2. νη δαπάλεο πξόιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο θάζε είδνπο βιάβεο ή κε 

ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζηώλ θαη ζα νθείινληαη ζε 

ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθώλ 

δηαηάμεσλ θαη γεληθόηεξα ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ.  

Δ) Οθείλοςν να αποδεσθούν με έγγπαθη δήλωζη ηοςρ, ηιρ πποηεινόμενερ ηιμέρ, οι οποίερ θα ιζσύοςν 

μέσπι 31/12/2021. 

Σ) Οθείλοςν να δηλώζοςν αναλςηικά, καηά ηο απσικό ζηάδιο ηηρ ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ 

ενδιαθέπονηορ, με ςπεύθςνη δήλωζή ηοςρ ηα οσήμαηα και μησανήμαηα πος μποπούν να διαθέζοςν για 

ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων αναγκών από πλημμύπερ, σιονοπηώζειρ – παγεηό, καηολιζθήζειρ, 
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πςπκαγιέρ και λοιπέρ καηαζηποθέρ (είδορ, πλήθορ, άδεια κςκλοθοπίαρ, πινακίδερ κςκλοθοπίαρ, σώποςρ 

ζηάθμεςζηρ), πποζκομίζονηαρ παπάλληλα ηα νομιμοποιηηικά έγγπαθα ηων μησανημάηων και ηων 

σειπιζηών αςηών. 

 

Ε) Δίλαη ππεύζπλνη: 

1. ώζηε ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ θαη ην πξνζσπηθό λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαηά λόκν άδεηεο 

(άδεηα θπθινθνξίαο, ηέιε ρξήζεο θιπ). 

2. λα εθαξκόδνπλ άκεζα ηα κέηξα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

(Ν.1568/85, Π.Γ.17/96, Π.Γ.19/96, Π.Γ. 294/88, Π.Γ.305/96, Ν. 1396/83, Π.Γ.447/75, Π.Γ. 778/80, Π.Γ. 

1073/81, Ν. 1430/84, 395/94, Π.Γ.396/94, Π.Γ. 397/94, Π.Γ. 399/94, Π.Γ. 105/95, Π.Γ. 77/93, Π.Γ. 212/06, 

Π.Γ. 149/06), θαζώο θαη γηα ηελ αζθάιηζε θαηά παληόο θηλδύλνπ πιηθνύ  έκςπρνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

3. θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα, γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη πξνζσπηθνύ.  

Μη εκπλήπωζη ηων ανωηέπω όπων, θα αποηελεί λόγο αςηοδίκαιηρ λύζηρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ και 

εξαίπεζηρ από ηο καηαπηιζόμενο μηηπώο ιδιοκηηηών οσημάηων και μησανημάηων έπγων για ηην 

ανηιμεηώπιζη εκηάκηων αναγκών.  

 

Οη ηδηνθηήηεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ (εηαηξείεο – θπζηθά πξόζσπα), πνπ ζα ελεξγνπνηνύληαη γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθώλ, ζα επηιέγνληαη θάζε θνξά αθνύ ζπλεθηηκεζεί ην κέγεζνο θαη ε 

δηάξθεηα ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο (ζρεηηθέο πξνγλώζεηο ΔΜΤ, ελεκεξώζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αλαθνξέο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη επηβιεπόλησλ ππαιιήισλ από ηα ζεκεία 

ζπκβάλησλ θιπ), ηα ζεκεία όπνπ απαηηείηαη επέκβαζε, ε δηαζεζηκόηεηα ζε απαηηνύκελα νρήκαηα, 

κεραλήκαηα έξγνπ θαη πξνζσπηθνύ (βάζεη ησλ αλσηέξσ δειώζεώλ ηνπο), θαζώο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο 

παξάγνληαο ζεσξεζεί θξίζηκνο γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο.  

Ζ εκπεηξία θαη αμηνπηζηία ε νπνία απνδεηθλύεηαη ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν (αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ) θαη ε νπνία κπνξεί λα πηζηνπνηείηαη από Γεκόζην Φνξέα (Τπνπξγεία, Οξγαληζκνύο, Ο.Σ.Α. θιπ), 

ζα απνηειέζεη ζεηηθό ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ζπλεξγαζίαο ηδηνθηεηώλ κεραλεκάησλ έξγσλ-νρεκάησλ 

(εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηώλ) κε ην Γήκν Βέινπ-Βόραο.  

Οι ιδιοκηήηερ (εηαιπείερ – θςζικά ππόζωπα) πος θα ανηαποκπιθούν ζηην παπούζα ππόζκληζη 

εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ, εθόζον πληπούν ηιρ ανωηέπω πποϋποθέζειρ, ηίθενηαι άμεζα ζηη διάθεζη 

ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ.  

 

Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο νπδεκία δέζκεπζε δεκηνπξγεί ζηελ Τπεξεζία.  

ειζηγούμαζηε: 

Α) Σελ έγθξηζε θαηάξηηζεο κεηξψνπ ηδηνθηεηψλ (εηαηξηψλ-θπζηθψλ πξνζψπσλ) νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ πιεκκχξεο, ρηνλνπηψζεηο-παγεηφ, 

θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 31/12/2021, κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη κε ηηο 

αλαθεξφκελεο ηηκέο απνδεκίσζεο. 

Β) Σελ έγθξηζε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θαηάξηηζε κεηξψνπ ηδηνθηεηψλ 

(εηαηξηψλ-θπζηθψλ πξνζψπσλ) νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ απφ πιεκκχξεο, ρηνλνπηψζεηο-παγεηφ, θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο, ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 31/12/2021 θαη πξνηείλνπκε νη 

αηηήζεηο λα ππνβιεζνχλ κέρξη θαη ηελ 25/05/2020. 

 

Εεπγνιαηηφ 08-05-2020 

  Ζ ζπληάθηξηα                                      Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 

αξκφδηα ππάιιεινο     

Βαζηιηθή Κπξηάθε                                Γξ.Βακβάηζηθνο Παλαγηψηεο (MSc., PhD) 

   ΠΔ9 Γεσπφλσλ                                                   ΣΔ 13 Σερλ. Γεσπνλίαο 
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Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Βζλου- Βόχας 

 Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Καζνξίδεη ηελ σξηαία απνδεκίσζε ησλ ηδησηηθώλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εμήο : 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΩΡΗΑΗΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ 

(επξώ/h) ρσξίο ΦΠΑ 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο  17,10 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο 18,90 

Σερλίηεο  25,20 

Υεηξηζηήο κεραλήκαηνο 25,20 

Υεηξηζηήο ειαθξνύ κεραλήκαηνο 20,70 

Οδεγόο απηνθηλήηνπ, ειθπζηήξα 20,70 

Βνεζόο ρεηξηζηή 18,90 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) έσο θαη 100 HP 45,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 100 έσο θαη 150 ΖΡ 54,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 150 έσο θαη 200 ΖΡ 60,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 200 ΖΡ 70,00 

Πξνσζεηήξαο έσο θαη 100 ΖΡ 45,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 100 έσο θαη 150 ΖΡ 60,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 150 έσο θαη 200 ΖΡ 72,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 200 έσο θαη 300 ΖΡ 80,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 300 ΖΡ 90,00 

Φνξησηήο έσο θαη 100 ΖΡ 45,00 

Φνξησηήο άλσ ησλ 100 έσο θαη 180 ΖΡ 60,00 

Φνξησηήο άλσ ησλ 180 ΖΡ 75,00 

Δθζθαθέαο έσο θαη 120 ΖΡ 50,00 

Δθζθαθέαο άλσ ησλ 120 ΖΡ 65,00 
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Δθζθαθέαο εξππζηξηνθόξνο 150 -200 ΖΡ 90,00 

Δθζθαθέαο-Φνξησηήο 50,00 

Wagon drill κε αεξνζπκπηεζηή 81,00 

Αεξνζπκπηεζηήο 40,50 

Γεξαλόο έσο θαη 20 tn  60,00 

Γεξαλόο άλσ ησλ 20 tn 70,00 

Μεράλεκα- όρεκα απνρηνληζκνύ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα κέρξη 100 ΖΡ 36,00 

Μεράλεκα- όρεκα απνρηνληζκνύ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα από 100 κέρξη 200 ΖΡ 54,00 

Μεράλεκα- όρεκα απνρηνληζκνύ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα από 200 κέρξη 300 ΖΡ 72,00 

Μεράλεκα- όρεκα απνρηνληζκνύ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα άλσ ησλ 300 ΖΡ 90,00 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκό κέρξη 100 ΖΡ 27,00 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκό άλσ ησλ 100 ΖΡ κέρξη 200 ΖΡ 29,70 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκό άλσ ησλ 200 ΖΡ 36,00 

Φνξηεγά απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ  54,00 

Αλαηξεπόκελν θνξηεγό Ω.Φ. έσο θαη 10 tn 35,00 

Αλαηξεπόκελν θνξηεγό Ω.Φ. έσο θαη 20 tn 45,00 

Αλαηξεπόκελν θνξηεγό Ω.Φ. άλσ ησλ 20 tn 55,00 

Βπηηνθόξν Ω.Φ. έσο θαη 10tn 35,00 

Βπηηνθόξν Ω.Φ. έσο 20tn 45,00 

Βπηηνθόξν Ω.Φ. άλσ ησλ 20tn 55,00 

Σξαθηέξ ή αγξνηηθό όρεκα (κεηά βπηίνπ) 14,40 

Βπηηνθόξα ξπκνπιθνύκελα κέρξη 1000kg 9,00 

Βπηηνθόξν άληιεζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ 36,00 

Μεραληθό ζάξσζξν 30,60 

Δπηθαζήκελν όρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν έσο 25tn 58,50 

Δπηθαζήκελν όρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν άλσ ησλ 25tn έσο 40tn 72,00 

Δπηθαζήκελν όρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν άλσ ησλ 40tn 90,00 

Υνξηνθνπηηθό απηνθηλνύκελν κεράλεκα 40,50 
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Σξαγθιάηλ 67,50 

Αεξόζθπξα 81,00 

Καιαζνθόξν έσο 12m 36,00 

Kαιαζνθόξν από 12 έσο 18m 45,00 

Καιαζνθόξν άλσ ησλ 18m 54,00 

Γελλήηξηα ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο 81,00 

Σειεζθνπηθό αλπςσηηθό γεξαλό 60,00 

Μηθξό κέζν κεηαθνξάο έσο ηεζζάξσλ επηβαηώλ 1,08(επξώ/km) 

Αλακνλή κηθξνύ κέζνπ κεηαθνξάο έσο 4 επηβαηώλ 9,00 

Μέζν καδηθήο κεηαθνξάο άλσ ησλ 4 επηβαηώλ γηα ζπλνιηθή απόζηαζε δηαδξνκήο 

έσο θαη 100km 

22,50 

Απνθξαθηηθό πςειήο πίεζεο έσο 300 bar 45,00 

Αληιεηηθό ζπγθξόηεκα 7,20 

Μεηαθνξά αιαηηνύ 

 

0,18(επξώ/t km) 

Πιαηθόξκα γηα κεηαθνξά κεραλεκάησλ θιπ κεηά επηζηξνθήο κέρξη 15 km 198,00 (επξώ/δξνκ.) 

Πιαηθόξκα γηα κεηαθνξά κεραλεκάησλ θιπ κεηά επηζηξνθήο πάλσ από 15 km        252,00(επξώ/δξνκ.) 

Διθπζηήξαο θάησ ησλ 100 ΖΡ (γηα έιμε θνξκώλ θιπ) εξγαδόκελν ζε ξέκαηα 36,00 

Διθπζηήξαο άλσ ησλ 100 ΖΡ (γηα έιμε θνξκώλ θιπ) εξγαδόκελν ζε ξέκαηα 40,50 

Πνιπκεράλεκα ηύπνπ Unimog ή ζπλαθέο γηα έιμε εξγαδόκελν ζε ξέκαηα 40,50 

Μεραληθόο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί έσο 800 kg 50,00 

Μεραληθόο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί από 800 έσο 1000 kg 60,00 

Μεραληθόο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί άλσ ησλ 1000 kg 70,00 

 

2.- Δγθρίλεη ηε θαηάρηηζε Κεηρώοσ Ηδηοθηεηώλ (εηαηξεηώλ – θπζηθώλ πξνζώπσλ) νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο- παγεηό, 

θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο, ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο γηα 

ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο 31/12/2021, κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη 

κε ηηο αλαθεξόκελεο ηηκέο απνδεκίσζεο. 

 

3.- Δγθρίλεη ηε πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα ηελ θαηάρηηζε Κεηρώοσ 

Ηδηοθηεηώλ (εηαηξεηώλ – θπζηθώλ πξνζώπσλ) νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο- παγεηό, θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο θαη 

ινηπέο θαηαζηξνθέο, ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο 

31/12/2021, σο εμήο : 
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Για ηην καηάπηιζη Μηηπώος Ιδιοκηηηών (εηαιπειών- θςζικών πποζώπων) οσημάηων και 

μησανημάηων έπγων για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων αναγκών από πλημμύπερ, σιονοπηώζειρ-

παγεηό, καηολιζθήζειρ, πςπκαγιέρ και λοιπέρ καηαζηποθέρ, ζηην πεπιοσή εςθύνηρ ηος Γήμος Βέλος-

Βόσαρ για ηο σπονικό διάζηημα    έωρ  31/12/2021. 

Ο Γήκαξρνο Βέινπ Βφραο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί κεηξψν ηδηνθηεηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγσλ, πνπ ζα επεκβαίλνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ πλημμύπερ, σιονοπηώζειρ-

παγεηό, καηολιζθήζειρ, πςπκαγιέρ και λοιπέρ καηαζηποθέρ, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ - 

Βφραο, κε ηε δηάζεζε νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη πξνζσπηθνχ, όηαν αςηό απαιηηθεί, 

ΚΑΛΔΙ 

Όζνπο επηζπκνχλ, λα ππνβάιινπλ ζηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, ζην Εεπγνιαηίν 

Κνξηλζίαο, (πχξνπ Κνθθψλε 2, ΣΚ 20001, ηειέθσλν: 2741360522, FAX:2741055274), αίηεζε 

ζπκκεηνρήο κέρξη θαη ηελ 25/05/2020, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία, έδξα, ηαρπδξνκηθή 

Γηεχζπλζε, ηειέθσλν (θηλεηφ- ζηαζεξφ) e-mail θαη fax. 

 Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ.1 ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη απνδέρνληαη 

όλοςρ ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ, γηα ηελ θαηάξηηζε 

Μεηξψνπ Ηδηνθηεηψλ (εηαηξεηψλ- θπζηθψλ πξνζψπσλ) νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (απφ πιεκκχξεο, ρηνλνπηψζεηο –παγεηφ, θαηνιηζζήζεηο, 

ππξθαγηέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο), ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο 31/12/2021, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ (δελ είλαη απαξαίηεηε ε αλαιπηηθή 

αλαθνξά ηνπο). 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ.1 ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ αλαιπηηθά ηα 

νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

(είδνο, πιήζνο, άδεηα θπθινθνξίαο, πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, ρψξνπο ζηάζκεπζήο ηνπο). 

3. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ θαηέρνπλ θαη ησλ 

ρεηξηζηψλ απηψλ (άδεηεο θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, πηζηνπνηεηηθά ΚΣΔΟ, άδεηα 

ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο έξγνπ). 

 

ΟΡΟΙ 

Α) Οθείινπλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο (εληφο 1 ψξαο) απφ ηε ζηηγκή 

εηδνπνίεζεο, είηε εγγξάθσο είηε ηειεθσληθψο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ θαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 31/12/2021  ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 

ηνπο δεηεζεί απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο. Σα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.  

 

Β) Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ κεραλεκάησλ, φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζα απμνκεηψλεηαη αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε θαη απνηειεί ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηψλ (εηαηξεηψλ – θπζηθψλ πξνζψπσλ) ε 

δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη πξνζσπηθνχ, επεηδή ν αξηζκφο ησλ 

κεραλεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη ζε θάζε θαηαζηξνθή πνηθίιεη, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ 

δηάξθεηά ηεο.  

 

Γ) Σα νρήκαηα-κεραλήκαηα έξγσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ 

αλαγθψλ απφ πλημμύπερ, σιονοπηώζειρ – παγεηό, καηολιζθήζειρ, πςπκαγιέρ και λοιπέρ 

καηαζηποθέρ, κε ηηκέο ρξέσζεο αλά ψξα, ρσξίο Φ.Π.Α., φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ κε ηελ 

απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζα είλαη ηα αθφινπζα: 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΧΡΗΑΗΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

(επξψ/h) ρσξίο ΦΠΑ 

Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο  17,10 

Δξγάηεο εηδηθεπκέλνο 18,90 

Σερλίηεο  25,20 

Υεηξηζηήο κεραλήκαηνο 25,20 

Υεηξηζηήο ειαθξνχ κεραλήκαηνο 20,70 

Οδεγφο απηνθηλήηνπ, ειθπζηήξα 20,70 

Βνεζφο ρεηξηζηή 18,90 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) έσο θαη 100 HP 45,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 100 έσο θαη 150 ΖΡ 54,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 150 έσο θαη 200 ΖΡ 60,00 

Γηακνξθσηήξαο (γθξέηληεξ) άλσ ησλ 200 ΖΡ 70,00 

Πξνσζεηήξαο έσο θαη 100 ΖΡ 45,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 100 έσο θαη 150 ΖΡ 60,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 150 έσο θαη 200 ΖΡ 72,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 200 έσο θαη 300 ΖΡ 80,00 

Πξνσζεηήξαο άλσ ησλ 300 ΖΡ 90,00 

Φνξησηήο έσο θαη 100 ΖΡ 45,00 

Φνξησηήο άλσ ησλ 100 έσο θαη 180 ΖΡ 60,00 

Φνξησηήο άλσ ησλ 180 ΖΡ 75,00 

Δθζθαθέαο έσο θαη 120 ΖΡ 50,00 

Δθζθαθέαο άλσ ησλ 120 ΖΡ 65,00 

Δθζθαθέαο εξππζηξηνθφξνο 150 -200 ΖΡ 90,00 

Δθζθαθέαο-Φνξησηήο 50,00 

Wagon drill κε αεξνζπκπηεζηή 81,00 

Αεξνζπκπηεζηήο 40,50 

Γεξαλφο έσο θαη 20 tn  60,00 
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Γεξαλφο άλσ ησλ 20 tn 70,00 

Μεράλεκα- φρεκα απνρηνληζκνχ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα κέρξη 100 ΖΡ 36,00 

Μεράλεκα- φρεκα απνρηνληζκνχ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα απφ 100 κέρξη 200 ΖΡ 54,00 

Μεράλεκα- φρεκα απνρηνληζκνχ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα απφ 200 κέρξη 300 ΖΡ 72,00 

Μεράλεκα- φρεκα απνρηνληζκνχ κε ιεπίδα θαη αιαηηέξα άλσ ησλ 300 ΖΡ 90,00 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκφ κέρξη 100 ΖΡ 27,00 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκφ άλσ ησλ 100 ΖΡ κέρξη 200 ΖΡ 29,70 

Σξαθηέξ εμνπιηζκέλν γηα εθρηνληζκφ άλσ ησλ 200 ΖΡ 36,00 

Φνξηεγά απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ  54,00 

Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ Χ.Φ. έσο θαη 10 tn 35,00 

Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ Χ.Φ. έσο θαη 20 tn 45,00 

Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ Χ.Φ. άλσ ησλ 20 tn 55,00 

Βπηηνθφξν Χ.Φ. έσο θαη 10tn 35,00 

Βπηηνθφξν Χ.Φ. έσο 20tn 45,00 

Βπηηνθφξν Χ.Φ. άλσ ησλ 20tn 55,00 

Σξαθηέξ ή αγξνηηθφ φρεκα (κεηά βπηίνπ) 14,40 

Βπηηνθφξα ξπκνπιθνχκελα κέρξη 1000kg 9,00 

Βπηηνθφξν άληιεζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ 36,00 

Μεραληθφ ζάξσζξν 30,60 

Δπηθαζήκελν φρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν έσο 25tn 58,50 

Δπηθαζήκελν φρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν άλσ ησλ 25tn έσο 40tn 72,00 

Δπηθαζήκελν φρεκα-Νηαιίθα γηα θνξηίν άλσ ησλ 40tn 90,00 

Υνξηνθνπηηθφ απηνθηλνχκελν κεράλεκα 40,50 

Σξαγθιάηλ 67,50 

Αεξφζθπξα 81,00 

Καιαζνθφξν έσο 12m 36,00 

Kαιαζνθφξν απφ 12 έσο 18m 45,00 

Καιαζνθφξν άλσ ησλ 18m 54,00 
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Γελλήηξηα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο 81,00 

Σειεζθνπηθφ αλπςσηηθφ γεξαλφ 60,00 

Μηθξφ κέζν κεηαθνξάο έσο ηεζζάξσλ επηβαηψλ 1,08(επξψ/km) 

Αλακνλή κηθξνχ κέζνπ κεηαθνξάο έσο 4 επηβαηψλ 9,00 

Μέζν καδηθήο κεηαθνξάο άλσ ησλ 4 επηβαηψλ γηα ζπλνιηθή απφζηαζε 

δηαδξνκήο έσο θαη 100km 

22,50 

Απνθξαθηηθφ πςειήο πίεζεο έσο 300 bar 45,00 

Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 7,20 

Μεηαθνξά αιαηηνχ 

 

0,18(επξψ/t km) 

Πιαηθφξκα γηα κεηαθνξά κεραλεκάησλ θιπ κεηά επηζηξνθήο κέρξη 15 km 198,00 (επξψ/δξνκ.) 

Πιαηθφξκα γηα κεηαθνξά κεραλεκάησλ θιπ κεηά επηζηξνθήο πάλσ απφ 15 km        252,00(επξψ/δξνκ.) 

Διθπζηήξαο θάησ ησλ 100 ΖΡ (γηα έιμε θνξκψλ θιπ) εξγαδφκελν ζε ξέκαηα 36,00 

Διθπζηήξαο άλσ ησλ 100 ΖΡ (γηα έιμε θνξκψλ θιπ) εξγαδφκελν ζε ξέκαηα 40,50 

Πνιπκεράλεκα ηχπνπ Unimog ή ζπλαθέο γηα έιμε εξγαδφκελν ζε ξέκαηα 40,50 

Μεραληθφο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί έσο 800 kg 50,00 

Μεραληθφο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί απφ 800 έσο 1000 kg 60,00 

Μεραληθφο εθζθαθέαο 1,50 θ.λ. κε ζθπξί άλσ ησλ 1000 kg 70,00 

 

Γ)ηελ σξηαία δαπάλε απαζρφιεζεο κεραλήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνδεκίσζε γηα ηελ 

εξγαζία (απαζρφιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνπ ρεηξηζηή θαη ηνπ βνεζνχ ρεηξηζηή, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη). 

Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ (απνρηνληζκφο – αιαηνδηαλνκή, άξζε 

θαηαπηψζεσλ, απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο, θαηαζθεπή θξαγκάησλ αλάζρεζεο πιεκκχξαο, 

απνθαηάζηαζε αλαρσκάησλ πνηακψλ, θαηαζθεπή θξαγκάησλ αλάζρεζεο πιεκκχξαο, απνθαηάζηαζε 

αλαρσκάησλ πνηακψλ, δηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ απνθπγή  πιεκκπξψλ, άξζε θεξηψλ πιηθψλ θαη  θνξκψλ 

δέληξσλ ζηηο ζέζεηο γεθπξψλ, θαηάζβεζε ππξθαγηψλ θαη ινηπέο εξγαζίεο), ζα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη 

θαηά πεξίπησζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε απαζρφιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ κφλν ησλ νιηγφιεπησλ 

δηαθνπψλ, γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ κεραλήκαηνο κε θαχζηκα θαη ηελ αιιαγή, ή ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ. 

ηηο αλσηέξσ ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε κεηαθνξάο ησλ κεραλεκάησλ απφ ην 

ζεκείν πνπ βξίζθνληαη ζην ζεκείν πνπ θαινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη 

απνκάθξπλζήο ηνπο, κεηά  ην  ηέινο απαζρφιεζήο ηνπο. Αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 

εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή εθδήισζεο ηνπ έθηαθηνπ ζπκβάληνο.  

Χο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή ηνπ, γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ νξίδεηαη απηφο 

πνπ αξρίδεη κε ηελ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη πεξαηψλεηαη κεηά απφ 

άξζε ηεο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο. 
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ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο σξηαίεο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα 

παξαθάησ: 

1.  ε ακνηβή ηπρφλ αλακνλήο θαηά ην ρξφλν απαζρφιεζεο απφ ηε ζηηγκή ηεο εληνιήο, γηα εθηέιεζε 

εξγαζηψλ κέρξη ηε ιήμε απηήο.  

2. νη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο θάζε είδνπο βιάβεο ή 

κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζηψλ θαη ζα νθείινληαη ζε 

ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.  

Δ) Οθείλοςν να αποδεσθούν με έγγπαθη δήλωζη ηοςρ, ηιρ πποηεινόμενερ ηιμέρ, οι οποίερ θα ιζσύοςν 

μέσπι 31/12/2021. 

Σ) Οθείλοςν να δηλώζοςν αναλςηικά, καηά ηο απσικό ζηάδιο ηηρ ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ 

ενδιαθέπονηορ, με ςπεύθςνη δήλωζή ηοςρ ηα οσήμαηα και μησανήμαηα πος μποπούν να διαθέζοςν 

για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων αναγκών από πλημμύπερ, σιονοπηώζειρ – παγεηό, καηολιζθήζειρ, 

πςπκαγιέρ και λοιπέρ καηαζηποθέρ (είδορ, πλήθορ, άδεια κςκλοθοπίαρ, πινακίδερ κςκλοθοπίαρ, 

σώποςρ ζηάθμεςζηρ), πποζκομίζονηαρ παπάλληλα ηα νομιμοποιηηικά έγγπαθα ηων μησανημάηων 

και ηων σειπιζηών αςηών. 

 

Ε) Δίλαη ππεχζπλνη: 

1. ψζηε ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ θαη ην πξνζσπηθφ λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαηά λφκν 

άδεηεο (άδεηα θπθινθνξίαο, ηέιε ρξήζεο θιπ). 

2. λα εθαξκφδνπλ άκεζα ηα κέηξα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

(Ν.1568/85, Π.Γ.17/96, Π.Γ.19/96, Π.Γ. 294/88, Π.Γ.305/96, Ν. 1396/83, Π.Γ.447/75, Π.Γ. 778/80, Π.Γ. 

1073/81, Ν. 1430/84, 395/94, Π.Γ.396/94, Π.Γ. 397/94, Π.Γ. 399/94, Π.Γ. 105/95, Π.Γ. 77/93, Π.Γ. 

212/06, Π.Γ. 149/06), θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ πιηθνχ  έκςπρνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

3. θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη πξνζσπηθνχ.  

Μη εκπλήπωζη ηων ανωηέπω όπων, θα αποηελεί λόγο αςηοδίκαιηρ λύζηρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ και 

εξαίπεζηρ από ηο καηαπηιζόμενο μηηπώο ιδιοκηηηών οσημάηων και μησανημάηων έπγων για ηην 

ανηιμεηώπιζη εκηάκηων αναγκών.  

 

Οη ηδηνθηήηεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ (εηαηξείεο – θπζηθά πξφζσπα), πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ, ζα επηιέγνληαη θάζε θνξά αθνχ ζπλεθηηκεζεί ην κέγεζνο 

θαη ε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο (ζρεηηθέο πξνγλψζεηο ΔΜΤ, ελεκεξψζεηο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αλαθνξέο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη επηβιεπφλησλ ππαιιήισλ 

απφ ηα ζεκεία ζπκβάλησλ θιπ), ηα ζεκεία φπνπ απαηηείηαη επέκβαζε, ε δηαζεζηκφηεηα ζε απαηηνχκελα 

νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ θαη πξνζσπηθνχ (βάζεη ησλ αλσηέξσ δειψζεψλ ηνπο), θαζψο θαη 

νπνηνζδήπνηε άιινο παξάγνληαο ζεσξεζεί θξίζηκνο γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο.  

Ζ εκπεηξία θαη αμηνπηζηία ε νπνία απνδεηθλχεηαη ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν (αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

αλαγθψλ) θαη ε νπνία κπνξεί λα πηζηνπνηείηαη απφ Γεκφζην Φνξέα (Τπνπξγεία, Οξγαληζκνχο, Ο.Σ.Α. 

θιπ), ζα απνηειέζεη ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπλεξγαζίαο ηδηνθηεηψλ κεραλεκάησλ έξγσλ-

νρεκάησλ (εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ) κε ην Γήκν Βέινπ-Βφραο.  

Οι ιδιοκηήηερ (εηαιπείερ – θςζικά ππόζωπα) πος θα ανηαποκπιθούν ζηην παπούζα ππόζκληζη 

εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ, εθόζον πληπούν ηιρ ανωηέπω πποϋποθέζειρ, ηίθενηαι άμεζα ζηη διάθεζη 

ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ.  

 

Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο νπδεκία δέζκεπζε δεκηνπξγεί ζηελ Τπεξεζία.  
 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 73/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 
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                                                                               1.- Σρωγάδες Βαζίιεηος 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Γαιεβίγθας Γεώργηος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

     5.- Καλάβες  Αζαλάζηος 

     6.-Βοσδούρες Ληθόιαος  

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

ΑΔΑ: ΩΜ6ΚΩ9Π-82Σ
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