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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η αριθ. πρωτ. 5524/28-2-2017 
πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Δημάρχου 
Κεφαλλονιάς για την Κατάρτιση 
μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - 
φυσικών προσώπων) οχημάτων 
και μηχανημάτων για την 
διαχείριση εκτάκτων αναγκών 
από φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές (σεισμοί, 
πλημμύρες, χιονοπτώσεις, 
παγετός, κατολισθήσεις, δασικές 
πυρκαγιές και λοιπές 
καταστροφές) στην περιοχή 
ευθύνης του Δήμου Κεφαλλονιάς 
για τη χρονική περίοδο του έτους 
2017. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

 
Α.Φ.Μ.  

 

 
Δ.Ο.Υ. 

 

 
ΕΔΡΑ: 

 

 
ΚΙΝΗΤΟ: 

 

 
  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 
(€) 

1 Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ 
μέχρι και 150HP 

 ώρα  

2 Διαμορφωτής (ισοπεδωτήρας, GRADER) με ισχύ 
πλέον των 150HP 

 ώρα  

3 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ  ώρα  

4 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ 
μέχρι και 150ΗΡ 

 ώρα  

5 Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 
150ΗΡ 

 ώρα  

6 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 
100ΗΡ 

 ώρα  

7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ 
μέχρι και 150ΗΡ 

 ώρα  

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ πλέον των 
150ΗΡ 

 ώρα  
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9 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ 
μέχρι και 95ΗΡ 

 ώρα  

10 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 
95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 

 ώρα  

11 Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ 
πλέον των 150ΗΡ 

 ώρα  

12 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ 
μέχρι και 95ΗΡ 

 ώρα  

13 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ 
από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 

 ώρα  

14 Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ 
πλέον των 150ΗΡ 

 ώρα  

15 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ 
μέχρι και 100ΗΡ 

 ώρα  

16 Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ 
από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 

 ώρα  

17 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους μέχρι 
και 0,36tn 

 ώρα  

18 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους από 
0,36tn μέχρι και 1,7tn 

 ώρα  

19 Εξάρτημα υδραυλική βραχόσφυρα βάρους πλέον 
των 1,7tn 

 ώρα  

20 Προωθητής (bulldozer) τύπου D4 έως και D6 ή 
αναλόγου 

 ώρα  

21 Προωθητής (bulldozer) τύπου D7 ή αναλόγου  ώρα  

22 Προωθητής (bulldozer) τύπου D8 ή αναλόγου έως 
και D10 

 ώρα  

23 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι 
και 6t 

 ώρα  

24 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn 
μέχρι και 17tn 

 ώρα  

25 Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 
17tn μέχρι και 35tn 

 ώρα  

26 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου μέχρι και 
6tn 

 ώρα  

27 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο ωφέλιμου φορτίου από 6tn 
μέχρι και 17tn 

 ώρα  

28 Γερανός με ανυψωτική ισχύ μέχρι και 12tn  ώρα  

29 Γερανός με ανυψωτική ισχύ από 12tn μέχρι και 
30tn 

 ώρα  

30 Οδοστρωτήρας με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ  ώρα  

31 Οδοστρωτήρας με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 
150ΗΡ 

 ώρα  

32 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική 
ικανότητα μέχρι και 20m 

 ώρα  

33 Αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα με ανυψωτική 
ικανότητα πλέον των 20m 

 ώρα  

34 
Εκχιονιστικό μηχάνημα-όχημα με διασκορπιστή 
άλατος & λεπίδα αποχιονισμού ή φρέζα 
αποχιονισμού 

 
ώρα  

35 Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ 
μηχανήματος μέχρι 16HP 

 ώρα  

36 Επικαθήμενο μηχανικό σάρωθρο (Σκούπα) με ισχύ 
μηχανήματος πλέον των 16HP 

 ώρα  
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37 Γεωργικός Ελκυστήρας (τρακτέρ)  ώρα  

38 
Εξάρτημα παρελκόμενο ή αναρτώμενο 
(χορτοκοπτικό, ψεκαστικό, σπόρεας-
αλατοδιανομέας, λεπίδα, κάδος, σάρωθρο κλπ) 

 
ώρα  

39 Φορτηγό επικαθήμενο (με πλατφόρμα)  ώρα  

40 Λεωφορείο μεταφοράς από 20 επιβατών μέχρι και 
50 επιβατών 

 ώρα  

41 Λεωφορείο μεταφοράς από 4 επιβατών μέχρι και 
20 επιβατών 

 ώρα  

42 Όχημα μεταφοράς μέχρι και 4 επιβατών  ώρα  

43 Όχημα μεταφοράς σορών  ώρα  

44 Όχημα οδικής βοήθειας  ώρα  

45 Φορτηγό ψυγείο  ώρα  

46 Αποφρακτικό όχημα  ώρα  

47 Κάδος μπαζών όγκου μέχρι και 7,5 m3  τεμ /15 
ήμερες  

48 Χορτοκοπτική μηχανή (φορητή)  ώρα  

49 Αντλητικό συγκρότημα   3" ή 4" 15 HP  ώρα  

50 
Πύργος φωτισμού με ανυψωτική ικανότητα πλέον 
των 5m, προβολείς πλέον των 2x400W και 
φωτεινότητα πλέον των 35.000 lums 

 
ημέρα  

51 Βυτίο παρελκόμενο ή αναρτώμενο ωφέλιμου 
φορτίου πλέον των 0,5tn 

 ώρα  

52 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα 
ικανότητας μέχρι και 3tn 

 ώρα  

53 Περονοφόρο (κλάρκ) ανυψωτικό μηχάνημα 
ικανότητας πλέον των 3tn 

 ώρα  

54 Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια) 
με ισχύ μέχρι και 150,00 kVA 

 ημέρα  

55 Κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας (γεννήτρια)  
με ισχύ πλέον των 150,00 kVA 

 ημέρα  

56 Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας μέχρι και 
15 επιβατών 

 ώρα  

57 Πλωτό μεταφορικό μέσο δυναμικότητας από 15 
επιβατών μέχρι και 50 επιβατών 

 ώρα  

58 Πλωτό μεταφορικό μέσο (F/B) δυναμικότητας από 
50 επιβατών μέχρι και 300 επιβατών 

 ώρα  

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  ….-….-2017 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
  

 
 

 

 

  (Σφραγίδα – υπογραφή) 


