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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 4/02 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   23/2022. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Ξξόεδξν, β) Πδξάιε Κηραήι, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Θαιιίξε Καξία, ε) 

Κπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 2α   Φεβξνπαξίνπ 2022, εκέξα  Σεηάξηε  θαη ώξα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 526/28.01.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Ξξόεδξνο,  

β] Πδξάιεο Κηραήι, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Θαιιίξε Καξία, ε] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη : α]   

Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο  θαη β]  Βνπδνύξεο Ληθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Ξαλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 6ν : Πεξί έγθξηζεο κεηξώνπ ηδηνθηεηώλ (εηαηξεηώλ- θπζηθώλ πξνζώπωλ) νρεκάηωλ θαη 

κεραλεκάηωλ έξγωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ (από πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο- 

παγεηό, θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο) ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ- Βόραο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έωο 31/05/2023. 

  Ν Ξξόεδξνο   ηεο Ν.Δ. εηζεγνύκελνο ην έθην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ  

ηεο Ν.Δ. όηη κε ηελ ππ’αξηζ. 5/2022 Α.Ν.Δ. κε ΑΓΑ :  ΦΤΦΖΧ9Π-ΔΒ6, εγθξίζεθε ε θαηάξηηζε ηνπ  

κεηξώνπ ηνπ ζέκαηνο θαη εθδόζεθε ε ππ’αξηζ. 423/21.01.2022 (κε ΑΓΑ: 6Κ3ΜΩ9Ξ-Π6Λ) Ξξόζθιεζε  

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο . Ππλνιηθά πνβιήζεθαλ δύν (2) αηηήζεηο ζπκκεηνρήο από ηδηνθηήηεο  

ηδησηηθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ππεύζπλεο δειώζεηο πεξί απνδνρήο  

όισλ ησλ όξσλ ηεο παξαπάλσ πξόζθιεζεο, απνδνρήο ηεο ελδερόκελεο ζπλεξγαζίαο θαη απνδνρήο   

ηεο θαζνξηζζείζαο σξηαίαο απνδεκίσζεο θαη ηα απαηηνύκελα από ηελ πξόζθιεζε λνκηκνπνηεηηθά  

έγγξαθα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ θαηέρνπλ. Αθνινύζσο θαηαξηίζηεθε ην  

αλαθεξόκελν κεηξών. 

 

«ΚΖΣΡΧΟ ΗΓΗΟΘΣΖΣΧΛ ΟΥΖΚΑΣΧΛ ΘΑΗ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ ΔΡΓΧΛ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΛΣΗΚΔΣΧΠΗΖ 

ΔΘΣΑΘΣΧΛ ΑΛΑΓΘΧΛ ΑΠΟ ΠΙΖΚΚΤΡΔ, ΥΗΟΛΟΠΣΧΔΗ- ΠΑΓΔΣΟ, ΘΑΣΟΙΗΘΖΔΗ, 

ΠΤΡΘΑΓΗΔ ΘΑΗ ΙΟΗΠΔ ΘΑΣΑΡΟΦΔ ΔΧ 31-05-2023» 

Α/Α ΟΛΟΚΑΣΔΠΧΛΤΚΟ  

ΣΟΗΥΔΑ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ 

ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΑ- ΟΥΖΚΑΣΑ (ΠΙΖΘΟ) ΥΧΡΟ 

ΣΑΘΚΔΤΖ  

ΑΔΑ: ΩΜΝ9Ω9Π-3ΥΦ



1. ΙΝΡΑΠ ΚΗΣΑΙΖΠ  & 

ΙΝΡΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ Ν.Δ. 

 6947371506 

Αξ.Ξξση. : 539/28-01-2022 

- Δθζθαθέαο Φνξησηήο ΚΔ 104403 

- Δθζθαθέαο Φνξησηήο ΚΔ 104393 

- Δθζθαθέαο Φνξησηήο ΚΔ 75738 

- Δθζθαθέαο Φνξησηήο ΚΔ 140735 

- Δθζθαθέαο Φνξησηήο ΚΔ 134645 

-  Φνξηεγό Αλαηξεπόκελν ΔΘΑ 7039 

- Φνξηεγό Αλαηξεπόκελν ΛΣΑ 5505 

- Φνξηεγό Αλαηξεπόκελν ΔΘΑ 1553 

 

ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ 

ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

2. ΘΑΟΑΣΝΛΡΕΗΡΖΠ 

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

6944273793 

Αξ.Ξξση. : 527/28-01-2022 

- ΓΟΔΪΛΡΔΟ  ΚΔ 43626 

- Δθζθαθέαο Ξεξηζηξεθόκελνο ΚΔ 

95979 

- Φνξησηήο  Δξππζηξηνθόξνο  ΚΔ 

26916 

- Φνξησηήο Ιαζηηρνθόξνο ΚΔ 93129 

 

ΒΔΙΝ 

ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

 
Νη αλσηέξσ έρνπλ απνδερζεί κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζή ηνπο, όινπο ηνπο όξνπο (βιέπε  

ζπλεκκέλν παξάξηεκα) ηεο αξ. πξση. . 423/21.01.2022 (κε ΑΓΑ: 6Κ3ΜΩ9Ξ-Π6Λ)  πξόζθιεζεο  

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηελ ελδερόκελε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαζνξηζζείζα σξηαία απνδεκίσζε  

ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 5/2022  Α.Ν.Δ. κε ΑΓΑ : ΦΤΦΖΧ9Π-ΔΒ6 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο. 

ΟΡΟΗ 

Α) Νθείινπλ 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. Ρα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα 

κε ηελ έθηαζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ.  
 

Β) Ν 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) Ρα νρήκαηα-κεραλήκαηα έξγσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ 

από πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο – παγεηό, θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο, κε 

ηηκέο ρξέσζεο αλά ώξα, ρσξίο Φ.Ξ.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 

Χεηξηζηήο κεραλήκαηνο 25,20 
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Χεηξηζηήο 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  
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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 

Χνξηνθνπηηθό 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) 
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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)Πηελ σξηαία δαπάλε απαζρόιεζεο κεραλήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνδεκίσζε γηα ηελ 

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

Νη 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 πεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ν 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. Πηηο αλσηέξσ ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε 

κεηαθνξάο ησλ κεραλεκάησλ από ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη ζην ζεκείν πνπ θαινύληαη από ηελ πεξεζία, 

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 πεξεζίαο ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη πεξαηώλεηαη κεηά από 

άξζε ηεο εληνιήο ηεο πεξεζίαο. 

Πηηο 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 πεξεζίαο, ησλ λνκηθώλ 

δηαηάμεσλ θαη γεληθόηεξα ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ.  

Δ) Οθείινπλ λα απνδερζνύλ κε έγγξαθε δήιωζε ηνπο, ηηο πξνηεηλόκελεο ηηκέο, νη νπνίεο ζα 

ηζρύνπλ κέρξη 31/05/2023. 

Σ) Οθείινπλ λα δειώζνπλ αλαιπηηθά, θαηά ην αξρηθό ζηάδην ηεο πξόζθιεζεο εθδήιωζεο 

ελδηαθέξνληνο, κε ππεύζπλε δήιωζή ηνπο ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ κπνξνύλ λα 

δηαζέζνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ από πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο – παγεηό, 

θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο (είδνο, πιήζνο, άδεηα θπθινθνξίαο, 

πηλαθίδεο θπθινθνξίαο, ρώξνπο ζηάζκεπζεο), πξνζθνκίδνληαο παξάιιεια ηα λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ηωλ κεραλεκάηωλ θαη ηωλ ρεηξηζηώλ απηώλ. 
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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 

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

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

Ξ.Γ. 212/06, Ξ.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.  

Κε εθπιήξωζε ηωλ αλωηέξω όξωλ, ζα απνηειεί ιόγν απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

εμαίξεζεο από ην θαηαξηηδόκελν κεηξών ηδηνθηεηώλ νρεκάηωλ θαη κεραλεκάηωλ έξγωλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ.  

Νη 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 ΔΚ, ελεκεξώζεηο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, 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 (πνπξγεία, Νξγαληζκνύο, Ν.Ρ.Α. θιπ), 

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

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

 
  Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Ξξόεδξνο πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ κεηξώνπ ηδηνθηεηώλ 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 (ζπλππνβάιινληαη νη αηηήζεηο θαη ηα ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ) θαη θάιεζε ηα κέιε γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο :  

- Ρελ αξηζ. 5/2022 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

- Ρελ αξηζ. 423/21-1-2022 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξαπάλσ 

κεηξώνπ. 

- Ρηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο από ηδηνθηήηεο ηδησηηθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ κε ηηο  

αληίζηνηρεο ππεύζπλεο δειώζεηο πεξί απνδνρήο όισλ ησλ όξσλ ηεο παξαπάλσ πξόζθιεζεο, 

απνδνρήο ηεο ελδερόκελεο ζπλεξγαζίαο θαη απνδνρήο ηεο θαζνξηζζείζαο σξηαίαο απνδεκίσζεο θαη 

ηα απαηηνύκελα από ηελ πξόζθιεζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγσλ πνπ θαηέρνπλ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

     Δγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ κεηξώνπ ηδηνθηεηώλ 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 σο θαησηέξσ :  
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Α/Α ΟΛΟΚΑΣΔΠΧΛΤΚΟ  

ΣΟΗΥΔΑ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ 

ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΑ- ΟΥΖΚΑΣΑ (ΠΙΖΘΟ) ΥΧΡΟ 

ΣΑΘΚΔΤΖ  

1. ΙΝΡΑΠ ΚΗΣΑΙΖΠ  & 

ΙΝΡΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ Ν.Δ. 

 6947371506 

Αξ.Ξξση. : 539/28-01-2022 

- Δθζθαθέαο Φνξησηήο ΚΔ 104403 

- Δθζθαθέαο Φνξησηήο ΚΔ 104393 

- Δθζθαθέαο Φνξησηήο ΚΔ 75738 

- Δθζθαθέαο Φνξησηήο ΚΔ 140735 

- Δθζθαθέαο Φνξησηήο ΚΔ 134645 

-  Φνξηεγό Αλαηξεπόκελν ΔΘΑ 7039 

- Φνξηεγό Αλαηξεπόκελν ΛΣΑ 5505 

- Φνξηεγό Αλαηξεπόκελν ΔΘΑ 1553 

 

ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ 

ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

2. ΘΑΟΑΣΝΛΡΕΗΡΖΠ 

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

6944273793 

Αξ.Ξξση. : 527/28-01-2022 

- ΓΟΔΪΛΡΔΟ  ΚΔ 43626 

- Δθζθαθέαο Ξεξηζηξεθόκελνο ΚΔ 

95979 

- Φνξησηήο  Δξππζηξηνθόξνο  ΚΔ 

26916 

- Φνξησηήο Ιαζηηρνθόξνο ΚΔ 93129 

 

ΒΔΙΝ 

ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

 

   Νη αλσηέξσ έρνπλ απνδερζεί κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζή ηνπο, όινπο ηνπο όξνπο (βιέπε  

ζπλεκκέλν παξάξηεκα) ηεο αξ. πξση. 423/21-01-2022 (κε ΑΓΑ: 6Κ3ΜΩ9Ξ-Π6Λ) πξόζθιεζεο  

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηελ ελδερόκελε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαζνξηζζείζα σξηαία απνδεκίσζε  

ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 5/2022  Α.Ν.Δ. κε ΑΓΑ :  ΦΤΦΖΧ9Π-ΔΒ6 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο. 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 23/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- δξάιεο Κηραήι 

                                                                               2.- ηάρνο Αλδξέαο 

                                                                               3.- Θαιιίξε Καξία 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

        

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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