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AZKOITIKO LANDA AUZOETAKO BASERRI BIDEETAN ELUR 

KENTZE ZERBITZUA EMATEKO DEIALDI PUBLIKOA 

 
 

1.- DEIALDIAREN XEDEA: Deialdia publiko honen xedea da, 2013-2014ko udazken-

neguan, auzolanean oinarriturik, Azkoitiko udalerriko landa izaerako bideak eta 

errepideak garbitzea, elurra egiten duenean, herritar eta ibilgailuen zirkulazioa 

ahalbideratzeko, hala eremu horietako herritarrek behar duten oinarrizko garraioa 

(lantegietara, eskoletara…) bermatuko direlarik. 

 

Aipatu zerbitzua, Azkoitiko Udaleko Udalbatza-Plenoak 2012ko azaroaren 12an 

onarturiko (behin-betiko testua, 2013ko urtarrilaren 11ko GAO-n 8. zenbakian 

argitaratua) “Azkoitiko landa auzoetako baserri-bideetan elur-kentze zerbitzua 

emateko auzolana arautzen duen udal ordenantza”-n xedaturiko artikuluen arabera 

gauzatuko da. 

 

2.- EGINKIZUNAK ETA EREMUAK: Azkoitiko landa-auzoetako baserri-bideak eta 

errepideak, aipatu zerbitzua arautzen duen Udal ordenantzaren 4. artikuluan 

xedaturiko baldintzen arabera eskaini beharko da. 

 

Garbituko diren eremuak ondokoak dira: Azkoitiko landa-auzoetako baserri bideak 

eta errepideak, Martirieta eta Astarbe auzoak izan ezik. 

 

3.- PARTE HARTZEKO BALDINTZAK: Elur kentze zerbitzuan parte hartu nahi duten 

interesatuek, ondoko baldintzak bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epearen 

azken egunean: 

 

 Azkoitiko udalerrian erroldatuta egotea. 

 16 urte beteak izatea (adin txikien kasuan, gurasoen baimena beharrezkoa 

izango da). 

 

4.- INDEMNIZAZIOAK: Elur-kentze zerbitzuak sortzen dituen gastuengatik (makineria, 

gasoila, gastu orokorrak) Udalak 50€/lanorduko indemnizazioa ordainduko dio 

auzolana egiten duenari. Ordaindu ahal izateko zerbitzua ematen duenak lan-parteak 

aurkeztu beharko ditu. 

 

5.- ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA ETA DOKUMENTAZIOA: Auzolanean parte 

hartzeko interesaturik dauden guztiek euren eskaera aurkeztu beharko dute Azkoitiko 

Udaleko Erregistro Orokorrean, deialdi publikoa Udaleko iragarki-oholean eta web 

orrian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita 15 egun naturaleko epean 

(AURKEZTEKO AZKEN EGUNA: 2014ko otsailaren 11). 
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Elur-kentze zerbitzuan parte hartzeko interesatuek ondoko dokumentazioa aurkeztu 

behar dute: 

 

 Zerbitzuan parte hartzeko eskabidea, eskainiko duen zerbitzua ze eremutan 

emango duen adieraziz. 

 Ondoko datuak jasotzen dituen aitorpena (udal zerbitzu teknikoek egindako 

ereduaren arabera) aurkeztu beharko dute: 

 

- Elurra kentzeko beharrezkoa den makineriaren (traktorearen) 

jabetza edo erabiltzeko disposizioa duela. 

- Makineria hori Udalak utziko dion elurra kentzeko palarekin 

bateragarria dela, bere kasuan. 

- Ibilgailuaren asegurua eta erantzukizun zibileko asegurua hitzarturik 

dituela, elur-kentze zerbitzua arautzen duen ordenantzan 

xedaturikoaren arabera (ordenantzaren 7. eta 8. artikulua).  

- Lanak exekutatzerakoan, Udalak emandako instrukzioak jarraituko 

dituela.  

 

6.- HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: Elur-kentze zerbitzuan parte hartzeko eskabidea 

aurkeztu duten interesatuak aukeratzeko, Udalak ondoko irizpideak jarraituko ditu: 

 

- Baliabide teknikoen egokitasuna. 

- Lanaren ezagutza. 

- Erabilgarritasuna. 

- Auzokoa izatea. 

 

7.- ARAUDI APLIKAGARRIA: Azkoitiko landa auzoetako baserri-bideetan elur-kentze 

zerbitzua emateko auzolana arautzen duen udal ordenantza. 

 

Azkoitian, 2014ko urtarrilaren 27an 

ALKATEAK, 


