
 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ      Εευγολατιό  21.01.2022.- 

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ 

ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. 423 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
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  31/05/2023. 

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 Εεπγνιαηηό Θνξηλζίαο, 

(πύξνπ Θνθθώλε 2, ΣΘ 20001, ηειέθσλν: 2741360526, αίηεζε ζπκκεηνρήο κέρξη θαη ηελ 31/01/2022, ζηελ 

νπνία λα αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία, έδξα, ηαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε, ηειέθσλν (θηλεηό- ζηαζεξό) θαη e-mail . 
 
Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

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 31/05/2023, 

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 ΘΣΔΟ, 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 31/05/2023  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 

ΑΔΑ: 6Μ3ΞΩ9Π-Σ6Ν



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 

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 

ΑΔΑ: 6Μ3ΞΩ9Π-Σ6Ν



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 

Θαιαζνθόξν έσο 12m 36,00 

Kαιαζνθόξν από 12 έσο 18m 45,00 

Θαιαζνθόξν 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  

ΑΔΑ: 6Μ3ΞΩ9Π-Σ6Ν



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 31/05/2023. 
 

ΣΤ) 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 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.  
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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.  

Η σποβολή αίηηζης ζσμμεηοτής οσδεμία δέζμεσζη δημιοσργεί ζηην Υπηρεζία.  

 

Η πρόζκληζη βρίζκεηαι αναρηημένη ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηοσ Δήμοσ ζηη Διεύθσνζη 

http://velovocha.gr. 

 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ 
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