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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 

 
ΤΗΛ: 22263 50014 

Fax:  22260 55518 
E-mail: distiaias@gmail.com 
 

       
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

         Από το 55ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε την 10η Νοεμβρίου 2020. 

 
   Aριθμός Απόφασης : 300/2020 
    
   ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση μητρώου διάθεσης μηχανημάτων–οχημάτων σε 
περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, 
πυρκαγιές, καταπτώσεις, σεισμοί κ.λ.π) στο Δήμο και καθορισμός τιμών 
μίσθωσης μηχανημάτων-οχημάτων, ανά ώρα εργασίας». 
               
       Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 του μηνός Νοεμβρίου του 
έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 13872/6-
11-2020 πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο-Δήμαρχο Κο Ιωάννη Κοντζιά, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα έξι 
(6), ήτοι: 
 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
          Σούρρας Ιωάννης                                         Κοντζιάς Ιωάννης                                                                                                               
          Πανουργιάς Σωτήριος                                                       
         Μισιρλής Αγγελής                                           
         Κωνσταντάγκα Γεωργία 
         Χριστοφάκης Εμμανουήλ 
         Δροσόπουλος Δημήτριος  
                                     
       Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδική Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου κ. 
Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
       Ο κ. Σούρρας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Προήδρευσε, 
λόγω απουσίας του Πρόεδρου-Δήμαρχου κ. Ιωάννη Κοντζιά (άρθ. 75, παρ. 2 Ν. 
3852/2010). 
     Ο Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ότι κρίνεται 
κατεπείγον να συζητηθούν προ ημερήσιας διάταξης τα θέματα: 
1) Κατάρτιση μητρώου διάθεσης μηχανημάτων–οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικής 
καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, πυρκαγιές, καταπτώσεις, σεισμοί 
κ.λ.π) στο Δήμο και καθορισμός τιμών μίσθωσης μηχανημάτων-οχημάτων, ανά ώρα  
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2) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων αιρετού, σχετικά με την 
Α19/2789 Δικογραφία, λόγω προθεσμιών. 
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν προ 
ημερήσιας διάταξης τα ανωτέρω θέματα. 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων εισηγούμενος το (1ο) προ ημερήσιας διάταξης θέμα, 
εξέθεσε ότι πρέπει να προβούμε στην κατάρτιση μητρώου διάθεσης μηχανημάτων–
οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, 
πυρκαγιές, καταπτώσεις, σεισμοί κ.λ.π) στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού για την καλύτερη 
αντιμετώπιση φαινομένων φυσικών καταστροφών. Οι προτεινόμενες τιμές χρέωσης ανά 
ώρα είναι αυτές που αναφέρονται στο με αριθμό 41/18-12-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης 
Οικονομικής Επιτροπής του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (ΑΔΑ:7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) ήτοι τιμές χρέωσης ανά ώρα (πλέον Φ.Π.Α.): 
 

1) Διαμορφωτήρας (GRADER) :.................................................................(50,00 ΕΥΡΩ)  

2) Προωθητήρας D6 :................................................................................. (55,00 ΕΥΡΩ) 

3) Προωθητήρας D7 :................................................................................. (70,00 ΕΥΡΩ)  

4) Προωθητήρας D8 :................................................................................. (80,00 ΕΥΡΩ) 

5) Προωθητήρας D-9 :...............................................................................  (90,00 ΕΥΡΩ)  

6) Φορτωτής Ελαστιχοφόρος μέχρι 100 HP :............................................. (40,00 ΕΥΡΩ)  

7) Φορτωτής Ελαστιχοφόρος από 101- 180 HP :........................................(55,00 ΕΥΡΩ) 

8) Φορτωτής Ελαστιχοφόρος από 181 ΗΡ και άνω :.................................. (65,00 ΕΥΡΩ)  

9) Φορτωτής Ερπυστριοφόρος εώς 100HP :................................................(50,00 ΕΥΡΩ)  

10) Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 101 -180 HP :………………………(60,00 ΕΥΡΩ)  

11) Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 181 HP και άνω :……………………(70,00 ΕΥΡΩ)  

12) Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος : ..............................................................(70,00 ΕΥΡΩ) 

13) Εκσκαφέας Ελαστιχοφόρος :… ……………………………………… (55,00 ΕΥΡΩ)  

14) Εκσκαφέας φορτωτής 70ΗΡ και άνω (J.C.B.) :.....................................(40,00 EYΡΩ) 

15)Τρακτέρ με μαχαίρι : ............................................................................. (30,00 ΕΥΡΩ) 

16) Όχημα μεταφ. μηχ/των(Πλατφόρμα) : μέχρι 40χλμ. 230,00 ΕΥΡΩ κατ’ αποκοπή 

Άνω των 40 χλμ. η μεταφορά προσαυξάνεται κατά 5 ΕΥΡΩ/χλμ.  

17) BOΒCAT : ............................................................................................ (20,00 ΕΥΡΩ)  

18) Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό:..................................   (50,00 ΕΥΡΩ)  

19) UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό:........  (55,00 ΕΥΡΩ) 

20) Όχημα Χορτοκοπτικό ………………………………………………    (40,00 ΕΥΡΩ)  

21) Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα: .................................................... (55,00 ΕΥΡΩ) 

22) Εκχιονιστικό μηχάνημα (φρέζα).......................................................    (100,00 ΕΥΡΩ)  

23) Οδοστρωτήρας δονητικός έως 80ΗΡ.....................................................(37,00 ΕΥΡΩ)  

24) Φορτηγό 0- 10 ton. :..............................................................................(30,00 ΕΥΡΩ) 

25) Φορτηγό απο10 ton έως 17 ton :...........................................................(35,00 ΕΥΡΩ) 

26) Φορτηγό απο17 ton έως 35 ton :.......................................................... (40,00 ΕΥΡΩ)  

27) Ανυψωτικός γερανός (γερανοφόρο όχημα) :.........................................(50,00 ΕΥΡΩ) 

28) Αεροσυμπιεστής 160κπ με 2 κρουστικά :.............................................(30,00 ΕΥΡΩ)  

29) Αποφρακτικό όχημα : κατ’ αποκοπή.................................................... (200,00 ΕΥΡΩ) 

30) Καλαθοφόρο όχημα :...........................................................................  (47,00 ΕΥΡΩ) 

31) Αυτοκινούμενη Υδροφόρα για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιών……  (45,00 ΕΥΡΩ) 

32) Βαγκοντρίλ (αεροσυμπιεστής με 2 κρουστικά)..................................   (30,00 ΕΥΡΩ) 

 

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 

οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών. 

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των 

εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή από το Δήμο. Αρμόδιοι να δώσουν 

εντολή εργασίας, είναι ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. 
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Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες, 

Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει τη 

λειτουργία του μηχανήματος με τον χειριστή, του αυτοκινήτου με τον οδηγό, τα 

καύσιμα, τα λιπαντικά όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 

είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας, πλην του ΦΠΑ. Η χρήση του 

μηχανήματος - οχήματος προς παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει απαραίτητα ότι είναι 

σε καλή κατάσταση, διαθέτει άδεια λειτουργίας, είναι ασφαλισμένο και έχει πληρωμένα 

τα τέλη κυκλοφορίας. Οι χειριστές οφείλουν να έχουν τις απαραίτητες από το Νόμο 

άδειες. Για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη στο μηχάνημα – όχημα ή ατύχημα που ο Δήμος 

δεν φέρει καμία ευθύνη. Τα μηχανήματα έργου – οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για 

εργασίες εκτάκτων αναγκών για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31-12-2021. Ανάλογα 

με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την 

αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του 

μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο τη διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα, την 

αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα 

διανομής. 

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                           Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
           Αφού έλαβε υπ’ όψη της : 
           Την εισήγηση του Προεδρεύοντος 
           Το αριθ. 41/18-12-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του 
           άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
           Τις διατάξεις των άρθρων 72, του Ν. 3852/2010 και 103, του Ν. 3463/2006. 
           Μετά από ανταλλαγή απόψεων και από λεπτομερή και εμπεριστατωμένη 
           διαλογική συζήτηση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
      Την Κατάρτιση μητρώου διάθεσης μηχανημάτων – οχημάτων σε περιπτώσεις 
φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, πυρκαγιές, καταπτώσεις, 
σεισμοί κ.λ.π.) στο Δήμο Ιστιαίας –Αιδηψού και καθορισμός τιμών μίσθωσης 
μηχανημάτων - οχημάτων, ανά ώρα εργασίας όπως αυτές αναφέρονται στο με αριθμό 
41/18-12-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του άρθρου 175 του Ν. 
3852/2010 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) και εξουσιοδοτεί το 
Δήμαρχο στην υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 300/2020. 
 
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                            

                      Σούρρας Ιωάννης                                  

                                                                              

               Ακριβές αντίγραφο                                  

             Ιστιαία 11 - 11 - 2020                                            

                                                                                

               Ο Προεδρεύων της                                          

            Οικονομικής Επιτροπής                                     

 
 
              ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΑΔΑ: 6Χ34ΩΕ7-7ΑΓ


		2020-11-24T09:25:16+0200
	Athens




