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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Για τθν κατάρτιςθ Μθτρώου Ιδιοκτθτών (εταιρειών – φυςικών προςώπων) οχθμάτων και
μθχανθμάτων ζργων για τθν αντιμετώπιςθ εκτάκτων αναγκών (από πλθμμφρεσ, χιονοπτώςεισ –
παγετό, κατολιςκιςεισ, πυρκαγιζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ), ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Διμου
πάρτθσ για το ζτοσ 2022 -2023.
Ο Διμαρχοσ πάρτθσ, προκειμζνου να καταρτίςει μθτρϊο ιδιοκτθτϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων
ζργων, που κα επεμβαίνουν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από πλθμμφρεσ, χιονοπτώςεισ –
παγετό, κατολιςκιςεισ, πυρκαγιζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ, ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Διμου
πάρτθσ, με τθ διάκεςθ οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργου και προςωπικοφ, όταν αυτό απαιτθκεί,

ΚΑΛΕΙ
Όςουσ επικυμοφν να υποβάλλουν ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Διμου ( Ευαγγελιςτρίασ 85-87,
πάρτθ) αίτθςθ ςυμμετοχισ μζχρι και τθν Σρίτθ 31/05/2022, ςτθν οποία να αναφζρεται θ πλιρθσ
επωνυμία, ζδρα, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, τθλζφωνο (ςτακερό – κινθτό) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email). Για οποιαδιποτε πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον κ. Νικόλαο
Παναγάκο, υπάλλθλο του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Πολιτικισ Προςταςίασ (Μαγοφλα,
τθλ. 27313 61127 e-mail n.panagakos@1504.syzefxis.gov.gr.)
Οι ενδιαφερόμενοι (αποκαλοφμενοι ςτο εξισ Ιδιοκτιτεσ Οχθμάτων & Μ.Ε.), μαηί με τθν αίτθςθ
πρζπει να υποβάλλουν:
1. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8, παρ. 1 του Ν.1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι
αποδζχονται όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, για
τθν κατάρτιςθ Μθτρϊου Ιδιοκτθτϊν (εταιρειϊν – φυςικϊν προςϊπων) οχθμάτων και
μθχανθμάτων ζργων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν από (πλθμμφρεσ, χιονοπτϊςεισ
– παγετό, κατολιςκιςεισ, πυρκαγιζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ), ςτθν περιοχι ευκφνθσ του
Διμου πάρτθσ για το ζτοσ 2022 και 2023, όπωσ αυτοί περιγράφονται παρακάτω (δεν είναι
απαραίτθτθ θ αναλυτικι τουσ αναφορά τουσ).
2. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8, παρ. 1 του Ν.1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνουν αναλυτικά
τα οχιματα και μθχανιματα που μποροφν να διακζςουν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων
αναγκϊν (είδοσ, πλικοσ, άδεια κυκλοφορίασ, πινακίδεσ κυκλοφορίασ, χϊρουσ ςτάκμευςθσ

τουσ κλπ) και ότι δεςμεφονται οποτεδιποτε ηθτθκεί θ χριςθ των μθχανθμάτων ζργου και των
χειριςτϊν αυτϊν κα βρίςκονται ςε ιςχφ για όςο διάςτθμα απαιτθκεί.
3. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων που κατζχουν και των
χειριςτϊν αυτϊν (άδειεσ κυκλοφορίασ, αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, πιςτοποιθτικά ΚΣΕΟ όπου
απαιτοφνται, άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ζργου κλπ).

ΟΡΟΙ
Α) Οι Ιδιοκτιτεσ Οχθμάτων & Μ.Ε. οφείλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα άμεςθσ επζμβαςθσ (ενδεικτικά
εντόσ 1 ϊρασ) από τθ ςτιγμι ειδοποίθςθσ, είτε εγγράφωσ είτε τθλεφωνικϊσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια
του 24ωρου για το ζτοσ 2022 & 2023 ςε οποιαδιποτε περιοχι ευκφνθσ του Διμου πάρτθσ τουσ
ηθτθκεί από τουσ υπεφκυνουσ του Διμου πάρτθσ. Σα οχιματα και μθχανιματα ζργων κα
χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ φυςικισ καταςτροφισ και πάντα ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, Χωροταξίασ, Τπθρεςίασ Δόμθςθσ και Περιβάλλοντοσ.
Β) Ο αρικμόσ και το είδοσ των μθχανθμάτων, όςο και του προςωπικοφ κα αυξομειϊνεται ανάλογα με
τθν περίπτωςθ και αποτελεί υποχρζωςθ των ιδιοκτθτϊν (εταιρειϊν – φυςικϊν προςϊπων) θ
διάκεςθ των απαραίτθτων οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργων και προςωπικοφ, επειδι ο αρικμόσ των
μθχανθμάτων που χρειάηεται ςε κάκε καταςτροφι, ποικίλει, ανάλογα με το μζγεκοσ και τθν
διάρκειά τθσ.
Γ) Σα οχιματα, μθχανιματα ζργων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ των εκτζκτων
αναγκϊν από πλθμμφρεσ, χιονοπτώςεισ – παγετό, κατολιςκιςεισ, πυρκαγιζσ και λοιπζσ
καταςτροφζσ, με τιμζσ χρζωςθσ ανά ϊρα, χωρίσ Φ.Π.Α., όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν με τθν
παροφςα απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου πάρτθσ, κα είναι τα ακόλουκα:

Περιγραφι
Εργάτθσ ανειδίκευτοσ
Εργάτθσ ειδικευμζνοσ
Τλοτόμοσ
Σεχνίτθσ
Χειριςτισ μθχανιματοσ
Χειριςτισ ελαφριοφ μθχανιματοσ
Οδθγόσ αυτοκινιτου, ελκυςτιρα
Βοθκόσ χειριςτοφ
Διαμορφωτιρασ (γκζιντερ) ζωσ και 100HP
Διαμορφωτιρασ (γκζιντερ) άνω των 100HP ζωσ και 150HP
Διαμορφωτιρασ (γκζιντερ) άνω των 150HP ζωσ και 200HP
Διαμορφωτιρασ (γκζιντερ) άνω των 200HP
Προωκθτιρασ ζωσ και 100HP
Προωκθτιρασ άνω των 100HP ζωσ και 150HP
Προωκθτιρασ άνω των 150HP ζωσ και 200HP
Προωκθτιρασ άνω των 200HP ζωσ και 300HP
Προωκθτιρασ άνω των 300HP
Φορτωτισ ζωσ και 100HP
Φορτωτισ ζωσ και 100HP
Φορτωτισ άνω των 100HP ζωσ και 180HP
Φορτωτισ άνω των 180HP
Εκςκαφζασ ζωσ και 120HP

Ωριαία αποηθμίωςθ
(€/ώρα)
χωρίσ Φ.Π.Α.
16,00
18,00
20,00
24,00
24,00
20,00
20,00
18,00
45,00
49,50
54,00
58,50
45,00
54,00
63,00
80,00
90,00
36,00
36,00
45,00
65,00
40,50

Εκςκαφζασ άνω των 120HP
Εκςκαφζασ ερπυςτριοφόροσ 150 - 200HP
Εκςκαφζασ - Φορτωτισ
Wagon drill με αεροςυμπιεςτι
Αεροςυμπιεςτισ
Γερανόσ ζωσ και 20 τόνων
Γερανόσ άνω των 20 τόνων
Μθχάνθμα – όχθμα αποχιονιςμοφ με λεπίδα και αλατιζρα μζχρι 100HP
Μθχάνθμα – όχθμα αποχιονιςμοφ με λεπίδα και αλατιζρα από 100HP
μζχρι 200HP
Μθχάνθμα – όχθμα αποχιονιςμοφ με λεπίδα και αλατιζρα από 200HP
μζχρι 300 HP
Μθχάνθμα – όχθμα αποχιονιςμοφ με λεπίδα και αλατιζρα άνω των
300HP
Σρακτζρ εξοπλιςμζνο για εκχιονιςμό μζχρι 100HP
Σρακτζρ εξοπλιςμζνο για εκχιονιςμό από 100HP μζχρι 200HP
Σρακτζρ εξοπλιςμζνο για εκχιονιςμό άνω των 200HP
Φορτθγά αποκομιδισ απορριμμάτων
Ανατρεπόμενο φορτθγό Ωφζλιμου Φορτίου (Ω.Φ.) ζωσ και 10 τόνουσ
Ανατρεπόμενο φορτθγό Ωφζλιμου Φορτίου (Ω.Φ.) ζωσ και 20 τόνουσ
Ανατρεπόμενο φορτθγό Ωφζλιμου Φορτίου (Ω.Φ.) άνω των 20 τόνων
Βυτιοφόρο Ωφζλιμου Φορτίου (Ω.Φ.) ζωσ και 10 τόνουσ
Βυτιοφόρο Ωφζλιμου Φορτίου (Ω.Φ.) ζωσ και 20 τόνουσ
Βυτιοφόρο Ωφζλιμου Φορτίου (Ω.Φ.) άνω των 20 τόνων
Σρακτζρ ι αγροτικό όχθμα (μετά βυτίου)
Βυτιοφόρα ρυμουλκοφμενα μζχρι 1000 Kgr
Βυτιοφόρα άντλθςθσ ακάκαρτων & ομβρίων
Μθχανικό ςάρωκρο
Επικακιμενο όχθμα – νταλίκα για φορτίο ζωσ 25 τόνων (tn)
Επικακιμενο όχθμα – νταλίκα για φορτίο πάνω από 25 τόνων (tn) ζωσ
40 τόνων (tn)
Επικακιμενο όχθμα – νταλίκα για φορτίο πάνω από 40 τόνουσ (tn)
Χορτοκοπτικό αυτοκινοφμενο όχθμα
Σραγκλάιν
Αερόςφυρα
Καλακοφόρο ζωσ 12 μζτρα (m)
Καλακοφόρο από 12 μζτρα (m) ζωσ 18 μζτρα (m)
Καλακοφόρο άνω των 18 μζτρων (m)
Γεννιτρια εναλλαςςόμενου ρεφματοσ
Σθλεςκοπικό ανυψωτικό γερανό
Μικρό μζςο μεταφοράσ ζωσ τεςςάρων επιβατϊν
Αναμονι μικροφ μζςου μεταφοράσ ζωσ τεςςάρων επιβατϊν
Μζςο μαηικισ μεταφοράσ άνω των τεςςάρων επιβατϊν για ςυνολικι
απόςταςθ διαδρομισ μζχρι και 100 Km (ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ
8 ϊρεσ (h)
Αποφρακτικό υψθλισ πίεςθσ ζωσ 300 bar
Αντλθτικό ςυγκρότθμα
Μεταφορά αλατιοφ (€/tn Km)

54,00
90,00
54,00
81,00
40,50
49,50
63,00
36,00
54,00
80,00
100,00
27,00
29,70
36,00
54,00
27,00
33,30
40,50
27,00
33,30
40,50
14,40
9,00
36,00
30,60
58,50
80,00
100,00
40,50
67,50
81,00
36,00
45,00
54,00
81,00
54,00
1,08 €/ Km
9,00
25,20
45,00
7,20
0,18

Πλατφόρμα για μεταφορά μθχανθμάτων κλπ μετά επιςτροφισ μζχρι 15
χλμ (€/δρομολόγιο)
Πλατφόρμα για μεταφορά μθχανθμάτων κλπ μετά επιςτροφισ πάνω
από 15 χλμ (€/δρομολόγιο)
Ελκυςτιρασ κάτω των 100HP (για ζλξθ κορμϊν κλπ) εργαηόμενο ςε
ρζματα
Ελκυςτιρασ άνω των 100HP (για ζλξθ κορμϊν κλπ) εργαηόμενο ςε
ρζματα
Πολυμθχάνθμα τφπου Unimog ι ςυναφζσ για ζλξθ εργαηόμενο ςε
ρζματα κλπ
Μθχανικόσ εκςκαφζασ 1,50 κ.ν. με ςφυρί ζωσ 800 Kgr
Μθχανικόσ εκςκαφζασ 1,50 κ.ν. με ςφυρί από 800 Kgr ζωσ 1000 Kgr
Μθχανικόσ εκςκαφζασ 1,50 κ.ν. με ςφυρί άνω των 1000 Kgr

198,00
252,00
36,00
40,50
40,50
38,70
45,00
49,50

Δ) Οι παραπάνω αναφερόμενεσ ωριαίεσ τιμζσ μονάδασ αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων
εργαςιϊν, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι εκδιλωςθσ του ζκτακτου ςυμβάντοσ.
τθν ωριαία δαπάνθ απαςχόλθςθσ μθχανιματοσ περιλαμβάνεται θ πλιρθσ αποηθμίωςθ για τθν
εργαςία (απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ, του χειριςτι και του βοθκοφ χειριςτι, όπου αυτό
προβλζπεται) για το ςυνολικό χρόνο απαςχόλθςθσ (θμζρα – νφκτα, Κυριακζσ, αργίεσ, κλπ).
υμπεριλαμβάνεται επίςθσ θ δαπάνθ μεταφοράσ των μθχανθμάτων από το ςθμείο που βρίςκονται,
ςτο ςθμείο που καλοφνται από τθν υπθρεςία κακϊσ και θ δαπάνθ μεταφοράσ και απομάκρυνςι
τουσ, μετά το τζλοσ απαςχόλθςισ τουσ. Επίςθσ ςυμπεριλαμβάνονται θ υποχρζωςθ για τθν
αντικατάςταςθ του χειριςτι ςε τακτοφσ χρόνουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ζτςι ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ αδιάκοπθ απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ, εξαιρουμζνων μόνο των ολιγόλεπτων
διακοπϊν, για τον εφοδιαςμό του μθχανιματοσ, με καφςιμα και τθν αλλαγι ι ςυμπλιρωςθ
λιπαντικϊν.
τισ παραπάνω αναφερόμενεσ ωριαίεσ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά τα παρακάτω:
 θ αμοιβι τυχόν αναμονισ κατά το χρόνο απαςχόλθςθσ από τθ ςτιγμι τθσ εντολισ, για
εκτζλεςθ εργαςιϊν μζχρι τθ λιξθ αυτισ,
 όλα τα ζξοδα του χρθςιμοποιοφμενου μζςου (μθχάνθμα, αυτοκίνθτο, βυτιοφόρο,
κλπ),όπωσ φκορζσ, βλάβεσ, ςυντιρθςθ, επιςκευζσ, καφςιμα, λιπαντικά, κλπ
 οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε
είδουσ βλάβθσ ι μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ εργαςιϊν και κα οφείλονται ςε αμζλεια, απρονοθςία, μθ τιρθςθ ςυμβατικϊν
όρων, των υποδείξεων τθσ υπθρεςίασ, των νομικϊν διατάξεων και γενικότερα ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου.
Ε) Οι ςχετικζσ εργαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν (αποχιονιςμόσ – αλατοδιανομι, άρςθ
καταπτϊςεων αποκατάςταςθ φκορϊν του οδοςτρϊματοσ, καταςκευι φραγμάτων ανάςχεςθσ
πλθμμφρασ, αποκατάςταςθ αναχωμάτων ποταμϊν, διάνοιξθ τάφρων για τθν αποφυγι πλθμμυρϊν,
άρςθ φερτϊν υλικϊν και κορμϊν δζνδρων ςτισ κζςεισ γεφυρϊν, κατάςβεςθ πυρκαγιϊν, κλπ), κα
ςυγκεκριμενοποιοφνται κατά περίπτωςθ από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία. Ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ
του μθχανιματοσ και του χειριςτι του, για εκτζλεςθ εργαςιϊν ορίηεται αυτόσ που αρχίηει με τθν
εντολι τθσ φςτερα από απόφαςθ του Δθμάρχου και περατϊνεται ο χρόνοσ αυτόσ μετά από άρςθ
τθσ εντολισ.
Σ) Οι ιδιοκτιτεσ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων οφείλουν να αποδεχκοφν με ζγγραφθ διλωςι
τουσ, τισ προτεινόμενεσ τιμζσ, οι οποίεσ κα ιςχφουν (χωρίσ καμία προςαφξθςθ λόγω ανακεϊρθςθσ)
για όλο το ζτοσ 2022 και 2023.

Ζ) Οι ιδιοκτιτεσ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων οφείλουν να δθλϊςουν με υπεφκυνθ διλωςι τουσ,
τα οχιματα και μθχανιματα που μποροφν να διακζςουν για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν
από πλθμμφρεσ, χιονοπτϊςεισ – παγετό, κατολιςκιςεισ, πυρκαγιζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ (είδοσ,
πλικοσ, άδεια κυκλοφορίασ, πινακίδεσ κυκλοφορίασ, χϊρουσ ςτάκμευςθσ κλπ), προςκομίηοντασ
παράλλθλα νομιμοποιθτικά ζγγραφα των μθχανθμάτων και των χειριςτϊν αυτϊν.
Η) Οι ιδιοκτιτεσ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων είναι υπεφκυνοι:
 ϊςτε τα οχιματα και μθχανιματα ζργων και το προςωπικό να διακζτουν τισ απαραίτθτεσ κατά
νόμο άδειεσ (άδεια κυκλοφορίασ, τζλθ χριςθσ κλπ)και να βρίςκονται ςε ιςχφ όταν
χρθςιμοποιθκοφν.
 να εφαρμόηουν άμεςα τα μζτρα αςφαλείασ και υγιεινισ που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ
διατάξεισ (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) όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, κακϊσ
και για τθν αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου υλικοφ και ζμψυχου προςωπικοφ που κα
χρθςιμοποιθκεί.
 κατ’ αποκλειςτικότθτα, για οποιοδιποτε ατφχθμα των οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργων και
προςωπικοφ.

Μθ εκπλιρωςθ των ανωτζρω όρων, κα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιθσ λφςθσ τθσ
ςυνεργαςίασ και εξαίρεςθσ από το καταρτιηόμενο μθτρώο ιδιοκτθτών οχθμάτων και
μθχανθμάτων ζργων για τθν αντιμετώπιςθ εκτάκτων αναγκών.
Οι Ιδιοκτιτεσ οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργων (εταιρείεσ – φυςικά πρόςωπα) που κα
ενεργοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν, κα επιλζγονται κάκε φορά
αφοφ ςυνεκτιμθκεί το μζγεκοσ και θ διάρκεια τθσ φυςικισ καταςτροφισ (ςχετικζσ προγνϊςεισ
ΕΜΤ, ενθμερϊςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, αναφορζσ των αρμόδιων
υπθρεςιϊν και επιβλεπόντων υπαλλιλων από τα ςθμεία ςυμβάντων κλπ), τα ςθμεία όπου
απαιτείται επζμβαςθ, θ διακεςιμότθτα ςε απαιτοφμενα οχιματα, μθχανιματα ζργου και
προςωπικοφ (βάςει των ανωτζρω δθλϊςεων τουσ) κακϊσ και οποιαδιποτε άλλοσ παράγοντασ
κεωρθκεί κρίςιμοσ για τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ φυςικισ
καταςτροφισ.
Οι Ιδιοκτιτεσ (εταιρείεσ – φυςικά πρόςωπα) που κα ανταποκρικοφν ςτθν παροφςα
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, εφόςον πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, τίκενται
άμεςα ςτθ διάκεςθ του Διμου πάρτθσ.
Τποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ουδεμία δζςμευςθ δθμιουργεί ςτο Διμο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
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