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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

για ηην «Καηάρηιζη Μηηρώοσ ιδιοκηηηών οτημάηφν και μητανημάηφν έργοσ για ηην 

ανηιμεηώπιζη έκηακηφν αναγκών από θσζικές, ηετνολογικές και λοιπές καηαζηροθές 

όπφς τιονοπηώζεις, παγεηός, πλημμύρες, καηαπηώζεις, καηολιζθήζεις, πσρκαγιές, 

ζειζμούς κηλ ζηην περιοτή εσθύνης ηοσ Δήμοσ Αρταίας Ολσμπίας, έτονηας σπόυη ηο 

2/52145/0026/1-7-2014 έγγραθο ηοσ Γενικού Λογιζηηρίοσ ηοσ κράηοσς αναθορικά με ηην 

πληρφμή δαπανών Πολιηικής Προζηαζίας καθώς και ηην με αριθμ. 5/2020 ( ΑΔΑ: 

ΧΝΖ2ΧΦ5-0ΦΥ)  Απόθαζη ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Δήμοσ Αρταίας Ολσμπίας και ηην με 

αριθμ. 17/2020  (ΑΔΑ:Φ2ΟΟΧΦ5-Γ5) Απόθαζη ηης Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ 

Αρταίας Ολσμπίας, για ηο τρονικό διάζηημα μεηά από ηην δημοζίεσζη ηης πρόζκληζης 

εκδήλφζης ενδιαθέρονηος . 

Τν γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Δήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 

ζηελ θαηάξηηζε κεηξώνπ ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ, πνπ ζα επεκβαίλνπλ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ από ρηνλνπηώζεηο, παγεηό, πιεκκύξεο, θαηαπηώζεηο, 

θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο, ζεηζκνύο θ.ιπ. ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Δήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο,  κε 

ηε δηάζεζε νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη πξνζσπηθνύ, όηαλ απηό απαηηεζεί. 

ΚΑΛΕΘ 

 

όζοσς ιδιοκηήηες μητανημάηφν έργφν και οτημάηφν επιθσμούν να σποβάλλοσν, με 

οποιοδήποηε ηρόπο, ζηο γραθείο Πολιηικής Προζηαζίας ηοσ Δήμοσ Αρταίας Ολσμπίας, 

αίηηζη ζσμμεηοτής ζηο εν λόγφ μηηρώο. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη 

κεηά από ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνύζεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη γηα δηάζηεκα 

δεθα ( 10 ) εξγάζηκσλ εκεξώλ θαζεκεξηλά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο 

(07:00-15.00). Ο ελδηαθεξόκελνη ζην θάθειν ππνβνιήο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ: 

1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην κεηξών (δηαηίζεηαη έληππν) 

2. Υπεύζπλε Δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ.1 ηνπ Ν.1599/86 (δηαηίζεηαη έληππν), ζηελ νπνία 
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i. ζα δειώλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε (πιήξεο επσλπκία, έδξα, 

ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ΑΦΜ, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη fax) θαη ζα βεβαηώλεηαη 

ε αθξίβεηά ηνπο. 

ii. ζα δειώλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ζηάζκεπζεο ησλ ΜΕ 

iii. ζα δειώλεηαη όηη απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

iv. ζα αλαθέξνληαη ηα κεραλήκαηα θαη θνξηεγά πνπ πξόθεηηαη λα εληαρζνύλ ζην κεηξών 

3.   Δύν (2) θσηναληίγξαθα ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θάζε κεραλήκαηνο ή θνξηεγνύ πνπ 

       επηζπκνύλ λα εληάμνπλ ζην κεηξών. 

ΟΡΟΘ 

 

I. Ο ρξόλνο επέκβαζεο ησλ κεραλεκάησλ, θνξηεγώλ, πξνζσπηθνύ νξίδεηαη ζηε κία (1) ώξα από 

ηε ζηηγκή εηδνπνίεζεο είηε εγγξάθσο είηε ηειεθσληθώο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ ζε 

νπνηαδήπνηε πεξηνρή επζύλεο ηνπ Δήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο δεηεζεί από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ 

Δήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο. Τα αλσηέξσ κεραλήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ 

έθηαζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζύλσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Δήκνπ. 

II. Τα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ από 

θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο όπσο ρηνλνπηώζεηο, παγεηόο, πιεκκύξεο, 

θαηαπηώζεηο, θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο, ζεηζκνύο θηι, κε ηηκέο ρξέσζεο αλά ώξα, ρσξίο 

    Φ.Π.Α. ζα είλαη ηα αθόινπζα: 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗΡΑ           D9                                                             ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ    90  €             
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ΠΡΟΩΘΗΣΗΡΑ           D8                                                             ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ    70 € 

 
3 
 

 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΡΑ           D7                                                             ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ    60 € 

 
4 
 

 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΡΑ           D6                                                             ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ    50 € 

 
5 
 

 
ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ ΦΟΡΣΩΣΗ 120 – 180 ΗP                         ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ     45€ 

 
6 
 

 
ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ ΦΟΡΣΩΣΗ  180 ΗP  και άνω                  ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ 50€ 

 
7 
 

 
ΛΑΣΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΣΩΣΗ 50 – 70 ΗP (bob cat)                ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ     35€ 

 
8 
 

 
ΛΑΣΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΣΩΣΗ 80 – 110 ΗP                                ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ     40€ 

 
9 
 

 
ΛΑΣΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΣΩΣΗ 110 – 150 ΗP                            ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ     45€ 
  

10 
 

 
ΛΑΣΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΣΩΣΗ 150 – 200 ΗP                            ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        50€ 

 
11 
 

 
ΛΑΣΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΣΩΣΗ 200 ΗP και άνω                       ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ     55€ 

 
12 
 

 
ΓΚΡΕΙΝΣΕΡ 100 – 130 HP                                                            ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ     45€ 

 
13 
 

 
ΓΚΡΕΙΝΣΕΡ 130 HP και άνω                                                       ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ     50€ 
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   Τα αλσηέξσ σξηαία κηζζώκαηα απαζρόιεζεο κεραλήκαηνο εγθξίζεθαλ κε ηελ αξ. 5/2020 ( 

ΑΔΑ: ΨΝΖ2ΨΧ5-0ΦΦ)  Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο θαη 

ηελ κε αξηζκ. 17/2020  (ΑΔΑ:Χ2ΟΟΨΧ5-Γ5Σ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ 

Αξραίαο Οιπκπίαο. III. Σηελ σξηαία δαπάλε απαζρόιεζεο κεραλήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε 

πιήξεο απνδεκίσζε γηα ηελ εξγαζία (απαζρόιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνπ ρεηξηζηή θαη ηνπ βνεζνύ 

ρεηξηζηή, όπνπ απηό πξνβιέπεηαη) γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ απνρηνληζκνύ θαη αιαηνδηαλνκήο, 

θαζαξηζκνύ ηνπ νδνζηξώκαηνο (άξζεο θαηαπηώζεσλ, απνθαηάζηαζεο θζνξώλ ηνπ 

νδνζηξώκαηνο), δηάλνημεο αληηππξηθώλ δσλώλ, θαζαξηζκνύ παξόδηαο βιάζηεζεο θαζώο θαη 

πδαηνξεκάησλ, ηξνθνδνζίαο κε λεξό ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ θηι ζε ζεκεία πνπ ζα 

ζπγθεθξηκελνπνηνύληαη θαηά πεξίπησζε από ηε Δ/λνπζα Υπεξεζία, αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο 

αλάγθεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε ηαθηνύο 

ρξόλνπο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε 

απαζρόιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ κόλν ησλ νιηγόιεπησλ δηαθνπώλ γηα εθνδηαζκό 

ηνπ κεραλήκαηνο κε θαύζηκα θαη ηελ αιιαγή ή ζπκπιήξσζε ιηπαληηθώλ θηι. Ψο ρξόλνο 
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ΕΚΑΦΕΑ 45 – 70  ΗP                                                                ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        35€ 
  

15 
 

 
ΕΚΑΦΕΑ 75 – 110  ΗP                                                              ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        40€ 

 
16 
 

 
ΕΚΑΦΕΑ 120 – 180  ΗP                                                           ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        45€ 

 
17 
 

 
ΕΚΑΦΕΑ 180 και άνω   ΗP                                                    ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ   50€ 

 
18 
 

 
ΕΚΚΑΦΕΙ - ΦΟΡΣΩΣΗ    90 – 110  ΗP                                ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ       40€ 

 
19 
 

 
ΦΟΡΣΗΓΟ 5 – 10 Σόνους                                                           ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        35€ 

 
20 
 

 
ΦΟΡΣΗΓΟ    12 Σόνους και άνω                                              ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        40€ 

 
21 

 
ΑΕΡΟΤΜΠΙΕΣΗ                                                                     ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        40€ 
  

22 
 

 
ΦΟΡΣΗΓΟ ΜΕ ΒΤΣΙΟ &ΑΝΣΛΙΑ                                              ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        32€ 
  

23 
 

ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟ      ΜΕΧΡΙ 200 HP                                          ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        40€ 

 
23 
 

ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟ      201 HP  και άνω                                     ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ         50€ 

24 ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ ΣΑΠΑ ( κάδος 1m3 )                           ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ         70€ 

25 ΓΕΡΑΝΟ ΕΚΚΑΦΕΑ ¾  ( τραγκλάιν )                               ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ         60€ 

26 ΦΤΡΑ                                                                                        ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        50€ 

27 ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ  ΕΛΚΤΣΗΡΕ                                                         ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        30€ 

28 ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΟ ( ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ )                                    ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        40€ 

29 ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΟ ( ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ )                                    ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        40€ 

30 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ                                                                        ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        40€ 

31 ΕΚΧΙΟΝΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΛΑΣΙΕΡΑ                      ΩΡΙΑΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ        40€ 
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απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή ηνπ, γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ νξίδεηαη απηόο πνπ 

αξρίδεη κε ηελ εληνιή ηεο Υπεξεζίαο ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ ή ηνπ αξκόδηνπ 

Αληηδεκάξρνπ θαη ν ρξόλνο απηόο πεξαηώλεηαη κεηά από άξζε ηεο εληνιήο ηεο Υπεξεζίαο. 

Σε απηόλ ην ρξόλν πεξηιακβάλνληαη θαη ε αλά ηαθηά δηαζηήκαηα κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ή 

ύζηεξα από εληνιή   ηεο Υπεξεζίαο δηελέξγεηα πεξηπνιίαο ζηα ηκήκαηα επζύλεο ησλ νρεκάησλ 

θαη κεραλεκάησλ έξγσλ. 

 Σηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο σξηαίεο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη όρη 

πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ : 

• ε δηάζεζε ελόο εξγνδεγνύ - ζπληνληζηή γηα θάζε ζπλεξγείν απνρηνληζκνύ θαη αιαηνδηαλνκήο, 

θαζαξηζκνύ ηνπ νδνζηξώκαηνο (άξζεο θαηαπηώζεσλ, απνθαηάζηαζεο θζνξώλ ηνπ 

νδνζηξώκαηνο θιπ. 

• ε ακνηβή ηπρόλ αλακνλήο θαηά ην ρξόλν απαζρόιεζεο από ηε ζηηγκή ηεο εληνιήο, γηα 

εθηέιεζε εξγαζηώλ κέρξη ηε ιήμε απηήο 

• 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 Υπεξεζίαο, ησλ λνκηθώλ δηαηάμεσλ θαη γεληθόηεξα ζε ππαηηηόηεηα ηνπ 

αλαδόρνπ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηδηνθηήηεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ νθείινπλ κε ππεύζπλε 

δήισζή ηνπο λα απνδερζνύλ ηηο πξνηεηλόκελεο ηηκέο νη νπνίεο θαη ζα ηζρύνπλ κεηά από ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη κέρξηο όηνπ απηέο αλαζεσξεζνύλ 

αξκνδίσο νπόηε θαη ζα αθνινπζήζεη λέα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Οη παξαπάλσ 

ηηκέο κνλάδαο αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλσλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο ζα εθηειεζζνύλ ζηελ 

πεξηνρή ησλ εξγαζηώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ηδηνθηήηεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ 

νθείινπλ λα δειώζνπλ αλαιπηηθά ηα αλσηέξσ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ δηαζέηνπλ (είδνο, 

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

Τα αλσηέξσ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε 

ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζύλσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Δήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο. 

Οη ηδηνθηήηεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ ζα ελεξγνπνηνύληαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθώλ, ζα επηιέγνληαη θάζε θνξά αθνύ ζα ζπλεθηηκεζεί ην 

κέγεζνο θαη ε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο (ζρεηηθέο πξνγλώζεηο ΕΜΥ, 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 δειώζεσλ ηνπο) θαζώο θαη νπνπδήπνηε άιινπ παξάγνληα ζεσξεζεί 

θξίζηκνο γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο. 

Εκπεηξία θαη αμηνπηζηία ε νπνία λα απνδεηθλύεηαη, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

(αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ) θαη ε νπνία λα κπνξεί λα πηζηνπνηείηαη από Δεκόζην Φνξέα 

(Ο.Τ.Α., Υπνπξγεία, Οξγαληζκνύο θιπ.) ζα απνηειέζεη ζεηηθό ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιόγεζε 
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ζπλεξγαζίαο ηδηνθηεηώλ κεραλεκάησλ έξγσλ - νρεκάησλ (εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηδησηώλ) κε ηνλ Δήκν. Ο αξηζκόο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ ρξεηάδεηαη ζε θάζε 

πεξηνρή πνηθίιεη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Γηα ην ιόγν 

απηό ν αξηζκόο θαη ην είδνο ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ, όζν θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζα 

απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Η δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ νρεκάησλ, 

κεραλεκάησλ έξγσλ θαη πξνζσπηθνύ απνηειεί ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηώλ (εηαηξεηώλ - θπζηθώλ 

πξνζώπσλ). 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο ώζηε ηα νρήκαηα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ην πξνζσπηθό 

λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαηά λόκν άδεηεο. Είλαη δε ππεύζπλνο λα εθαξκόδεη άκεζα ηα κέηξα 

αζθαιείαο θαη πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέ δηαηάμεηο (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, 

Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, 

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

212/06, Π.Δ.149/06) θαζώο θαη γηα ηελ αζθάιηζε θαηά παληόο θηλδύλνπ ηνπ πιηθνύ θαη ηνπ 

έκςπρνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Ο αλάδνρνο είλαη θαη' απνθιεηζηηθόηεηα 

ππεύζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη πξνζσπηθνύ.  

Οη ηδηνθηήηεο (εηαηξείεο - θπζηθά πξόζσπα) πνπ ζα αληαπνθξηζνύλ ζηελ παξνύζα 

πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο, ηίζεληαη 

άκεζα ζηε δηάζεζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Δήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο. Η ππνβνιή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο νπδεκία δέζκεπζε δεκηνπξγεί ζηελ Υπεξεζία. 

Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηνπηθό ηύπν θαζώο θαη ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο (www.arxaiaolympia.gov.gr). 

 

 

                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ 

                                                                          ΓΕΧΡΓΘΟ ΓΕΧΡΓΘΟΠΟΤΛΟ 
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