
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    

∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                    
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               
   

                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 3
ης

 /8-2-2021   συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής  

∆ήµου Αµφιλοχίας.    

 

ΘΕΜΑ 5
ο   : 

 « ΄Εγκριση κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών µε 

καθορισµό τιµών και έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Αµφιλοχίας για 

την περίοδο 2021-2022 ( έως 31/12/2022)». 

 

Στην Αµφιλοχία και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 8
ην

  του µήνα  

Φεβρουαρίου  του έτους 2021, ηµέρα της εβδοµάδας   ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ.  

διεξήχθη διά περιφοράς συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 , 

παρ.5.1 του Ν.3852/2010, της ΠΝΠ άρθρο 10 , παρ.1 (ΦΕΚ 55,τ.Α΄,  

11-3-2020) , κατόπιν της υπ΄αριθµ. 1267/4-2-2021 έγγραφη πρόσκλησης του 

Προέδρου της κ. Κατσούλα Γεωργίου που επιδόθηκε στα µέλη της και 

δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου . 

Από την λήψη των ηλεκτρονικών επιστολικών ψήφων διαπιστώθηκε ότι ψήφισαν  7 

τακτικά µέλη σε σύνολο 7 τακτικών µελών ως εξής : 

 

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΛΗ : 

1. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ( ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ). 

2. ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΑΣ  

3. ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΑΛΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5. ΒΑΣΙΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 

6. ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

7. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

∆ΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΛΗ :  

ΟΥ∆ΕΙΣ 

 

Η καταµέτρηση των ψήφων πραγµατοποιήθηκε από την γραµµατέα της Επιτροπής 

∆ιαµάντω Ψωφάκη για την τήρηση των πρακτικών . 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4
ο
   θέµα της ηµερήσιας διάταξης προς τα µέλη της 

Οικονοµικής   Επιτροπής  ρώτησε τους έχοντες δικαίωµα ψήφου αν για κάποιους 

από αυτούς συντρέχει κώλυµα ή ασυµβίβαστο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

1 και 7 του Ν.2690/1999 του άρθρου 99 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 14 του 

Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν.4555/2018 

προκειµένου να απέχουν από την συζήτηση .  

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυµα ή ασυµβίβαστο . 
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Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

την από 15-1-2021 εισήγηση του  Τµήµατος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης 

Υποδοµών ( Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ) στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                   ΠΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  Ο.Ε. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Έχοντας υπ όψη:  

1) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, σχετικά με τις 

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, 

2) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις 

συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

3) Το υπ΄αριθμ, 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο της 26
ης

 Δ/νσης 

Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων της Γενικής Δ/νσης 

Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-

ΨΟ2), με θέμα «Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας». 

4)  Την υπ’ αρίθμ. 101- 25/06/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αμφιλοχίας περί « Έγκρισης Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση 

Εκτάκτων Αναγκών» (ΑΔΑ: 6Θ8ΚΩΨΞ-ΦΤΠ). 

5) Τα Σχέδια Δράσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί 

αντιμετώπισης Πλημμυρικών φαινομένων, Χιονοπτώσεων, Σεισμών και Δασικών 

Πυρκαγιών. 

6) Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών (ΑΔΑ : 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ 

αρ.πρωτ.717/30-01-2020). 

7)  Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων 

«ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04 αρ.πρωτ.8794/06-12-2019). 

8)Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών 

Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου 

Π.Π. με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης». (αρ.πρωτ. 8797/06-12-2019). 

9) Τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί 

αντιμετώπισης Πλημμυρικών Φαινομένων, Χιονοπτώσεων, Σεισμών και Δασικών 

Πυρκαγιών, 

Τον Πίνακα ανάλυσης τιμών μηχανημάτων τιμολογίων Β’ τριμήνου 2017 ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ 

(ΥΔΡ., ΝΑΤΕΟ, ΛΙΜ., ΟΙΚ.) 

10) Τα συγκριτικά στοιχεία τιμών μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών από υπηρεσίες της επικράτειας, 

       11)Τη ανάγκη αναμόρφωσης του πίνακα μηχανημάτων αλλά και των 

αντίστοιχων τιμών αποζημίωσης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του 

Δήμου Αμφιλοχίας, 

Σας γνωρίζουμε ότι κρίνεται σκόπιμη η αναμόρφωση του πίνακα των 

μηχανημάτων έργων και των λοιπών εργαλείων και δυναμικού, για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αμφιλοχίας,  

που αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ. 101-25/06/2020 απόφαση της Οικονομικής 

ΑΔΑ: 9ΟΝΟΩΨΞ-1Ο8



Επιτροπής του Δήμου Αμφιλοχίας περί « Έγκρισης Μητρώου Εργοληπτών για την 

αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών» (ΑΔΑ: 6Θ8ΚΩΨΞ-ΦΤΠ), με την διαδικασία της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  που αναφέρονται στην εισήγηση αυτή. Για αυτό το 

λόγο, προτείνουμε να προβείτε στην: 

Α) Έγκριση του νέου πίνακα με τις κάτωθι κατηγορίες μηχανημάτων και 

με τις αντίστοιχες τιμές αποζημίωσης  (χωρίς Φ.Π.Α.) και για την χρονική 

περίοδο 2021- 2022 (έως 31/12/2022), με την διαδικασία της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος,: 

 

α/α Περιγραφή µονάδα Ίπποι Τιµή 

1 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) €/ώρα 100-130 45,00 
2 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) €/ώρα 131 και 

άνω 
50,00 

3 Προωθητήρας  €/ώρα D9 90,00 
4 Προωθητήρας  €/ώρα D8 70,00 
5 Προωθητήρας  €/ώρα D7 60,00 
6 Προωθητήρας  €/ώρα D6 50,00 
7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος  €/ώρα 120-180 

HP 
45 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος  €/ώρα 180 HP 
και άνω 

50 

9 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 35-70 25,00 
10 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 71-100 35,00 
11 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 101-150 45,00 
12 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 151-200 50,00 
13 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 200 ανω 55,00 
14 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 80-120 40 
15 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 121-180 45 
16 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 181 ανω 50 
17 JCB €/ώρα  35 
18 Ανατρεπόµενο φορτηγό €/ώρα 5-10t 40,00 
19 Ανατρεπόµενο φορτηγό €/ώρα 10t > 42 
20 Φορτηγό µε βυτίο & Αντλια €/ώρα  32 
21 Υδροφόρο (στάθµευση) €/ώρα 10t > 20,00 
22 Υδροφόρο (τιµή φορτίου) €/τόνος 10t > 4,00 
23 Καλαθοφόρο €/ώρα  40,00 
24 Σφύρα €/ώρα  50 
25 Γεωργικοί Ελκυστήρες €/ώρα  30 
26 Χορτοκοπτικό καταστροφέας €/ώρα  40 
27 Χορτοκοπτικό -Κοπή κλαδιών €/ώρα  40 
28 Χορτοκοπτικό φορητό €/ώρα  20 
29 Εργάτης ανειδίκευτος €/ώρα  4,00 

Β) Έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών- φυσικών προσώπων) 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την περίοδο 2021 – 

2022 (έως 31/12/2022), όπως αναφέρεται παρακάτω. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την κατάρτιση µητρώου εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) για 
την πρόληψη και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, 
χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική 
καταστροφή και την πραγµατοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης 
υποδοµών αρµοδιότητάς του ∆ήµου Αµφιλοχίας για το χρονικό διάστηµα 
2021-2022 (έως 31/12/2022). 
 
Ο ∆ήµος Αµφιλοχίας/∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειµένου να προβεί 
στην κατάρτιση του µητρώου εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων), που 
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό και προσωπικό και θα επεµβαίνουν για την 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή 
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή και την 
πραγµατοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης υποδοµών αρµοδιότητάς του 
∆ήµου Αµφιλοχίας, µε διάθεση µηχανηµάτων, υλικών και προσωπικού, όταν αυτό 
απαιτηθεί. 

ΚΑΛΕΙ 
όποιους επιθυµούν να υποβάλλουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τµήµα Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδοµών, Γ. 
Στράτου 5,  fax: 2642360414 και τηλ. 2642360423-445, αίτηση συµµετοχής 
(διατίθεται έντυπο) σε κλειστό φάκελο εντός του χρονικού διαστήµατος που 
αναφέρεται παραπάνω και έως 31-12-2022 , στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης 
επωνυµία, έδρα, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό), e-mail και fax.  
Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές 
επιχειρήσεις), βεβαίωση µητρώου εµπειροτεχνών, ασφαλιστική και φορολογική 
ενηµερότητα ή υπεύθυνη δήλωση, ότι "διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα 
προσκοµίσει σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία", ενώ για τις έκτακτες εργασίες 
συντήρησης υποδοµών αρµοδιότητας του ∆ήµου Αµφιλοχίας βεβαίωση εγγραφής στα 
Μητρώα Εργοληπτών ή Εµπειροτεχνών για έργα οδοποιίας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 1599/86 (διατίθεται έντυπο), µε 
πλήρη στοιχεία (επωνυµία, έδρα, ταχυδροµική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα 
επικοινωνίας: σταθερό-κινητό, e-mail και fax), όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 
για την κατάρτιση Μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων), για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή 
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή και την 
πραγµατοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης υποδοµών αρµοδιότητάς της, στην 
περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Αµφιλοχίας για το χρονικό διάστηµα 2020-2021 (έως 
31/12/2021), όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις κατωτέρω τιµές 
ωριαίας αποζηµίωσης και για τις εργασίες συντήρησης το προεκτιµώµενο κόστος 
αµοιβής της Τεχνικής Έκθεσης που θα συντάσσεται κάθε φορά που θα απαιτηθεί. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 1599/86 (διατίθεται έντυπο), όπου 
θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου που µπορούν να 
διαθέσουν για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (είδος, 
πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, ακριβής θέση στάθµευσης τους) 
στον ∆ήµο Αµφιλοχίας, καθώς και ότι µπορούν να διαθέτουν χειριστές των οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργου όποτε ζητηθεί. 
4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου που κατέχουν, 
καθώς και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια - και 
ως εργαλεία-, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ -όπου αυτά απαιτούνται-, άδεια χειριστού 
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µηχανήµατος έργου, τέλη κυκλοφορίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά κλπ και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση). 
 
 

ΟΡΟΙ 

α) Οφείλουν να έχουν την δυνατότητα άµεσης επέµβασης (εντός 1 ώρας) από τη 
στιγµή ειδοποίησης, είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικά καθ' όλη τη διάρκεια του 
24ωρου και για όλο το χρονικό διάστηµα 2021-2022 (έως 31/12/2022), σε 
οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Αµφιλοχίας και στα χωρικά όρια που έχουν 
προσδιοριστεί στην αίτηση του ενδιαφερόµενου, που θα τους ζητηθεί από τους 
υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αµφιλοχίας ή από κάθε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο όργανο ή υπηρεσία. Τα παραπάνω οχήµατα και µηχανήµατα έργου 
θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις των υπεύθυνων Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Αµφιλοχίας ή κάθε άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου ή υπηρεσίας. 
Για τις έκτακτες εργασίες συντήρησης να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
χρονικό διάστηµα δύο ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της τεχνικής 
έκθεσης της υπηρεσίας µε την περιγραφή των απαιτούµενων εργασιών. 

β) Ο αριθµός των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και προσωπικού που χρειάζεται σε 
κάθε καταστροφή ποικίλει ανάλογα µε το µέγεθος και την διάρκειά της ή τις 

απαιτήσεις των εργασιών συντήρησης. Για το λόγο αυτό ο αριθµός και το είδος 
των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου όσο και του προσωπικού θα αυξοµειώνεται 
ανάλογα µε την περίπτωση. Η διάθεση των απαραίτητων οχηµάτων, µηχανηµάτων 
έργου και προσωπικού-χειριστών, αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών. Ο ανάδοχος 
εργολήπτης είναι υπεύθυνος ώστε οχήµατα- µηχανήµατα έργων και προσωπικό-
χειριστές να φέρουν τις απαραίτητες και νόµιµες άδειες.  
γ) Τα οχήµατα, µηχανήµατα έργων και προσωπικό που χρειάζονται για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή 
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή, θα αποζηµιώνονται µε 
τις τιµές που ορίζονται παρακάτω, για το διάστηµα  2021-2022 (έως 31/12/2022) και 
οι οποίες έχουν ως εξής (χωρίς Φ.Π.Α.): 

α/α Περιγραφή µονάδα Ίπποι Τιµή 

1 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) €/ώρα 100-130 45,00 
2 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) €/ώρα 131 και 

άνω 
50,00 

3 Προωθητήρας  €/ώρα D9 90,00 
4 Προωθητήρας  €/ώρα D8 70,00 
5 Προωθητήρας  €/ώρα D7 60,00 
6 Προωθητήρας  €/ώρα D6 50,00 
7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος  €/ώρα 120-180 

HP 
45 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος  €/ώρα 180 HP 
και άνω 

50 

9 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 35-70 25,00 
10 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 71-100 35,00 
11 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 101-150 45,00 
12 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 151-200 50,00 
13 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 200 ανω 55,00 
14 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 80-120 40 
15 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 121-180 45 
16 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 181 ανω 50 
17 JCB €/ώρα  35 
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18 Ανατρεπόµενο φορτηγό €/ώρα 5-10t 40,00 
19 Ανατρεπόµενο φορτηγό €/ώρα 10t > 42 
20 Φορτηγό µε βυτίο & Αντλια €/ώρα  32 
21 Υδροφόρο (στάθµευση) €/ώρα 10t > 20,00 
22 Υδροφόρο (τιµή φορτίου) €/τόνος 10t > 4,00 
23 Καλαθοφόρο €/ώρα  40,00 
24 Σφύρα €/ώρα  50 
25 Γεωργικοί Ελκυστήρες €/ώρα  30 
26 Χορτοκοπτικό καταστροφέας €/ώρα  40 
27 Χορτοκοπτικό -Κοπή κλαδιών €/ώρα  40 
28 Χορτοκοπτικό φορητό €/ώρα  20 
29 Εργάτης ανειδίκευτος €/ώρα  4,00 

 
Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης µηχανήµατος περιλαµβάνεται η πλήρης 
αποζηµίωση για την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος, του χειριστού του και 
του βοηθού χειριστού του, όπου αυτό προβλέπεται) για εκτέλεση εργασιών για την 
αντιµετώπιση επαπειλούµενων συνεπειών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή 
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή (πχ άρσεις 
καταπτώσεων, καθαρισµός υπερχειλισµένων ρεµάτων, αποχιονισµοί δρόµων, 
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, κατολισθήσεις κ.λπ.), οι οποίες θα  
συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την Τεχνική Υπηρεσία, ανάλογα µε τις 
υφιστάµενες ανάγκες. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να µεριµνά για την 
αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του µηχανήµατος, 
εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε καύσιµα, την 
αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών. 
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή του, για εκτέλεση 
εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας (ύστερα 
από τις σχετικές προγνώσεις- ΕΜΥ, ενηµερώσεις της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναφορές αρµόδιων υπηρεσιών από τα σηµεία συµβάντων) και 
απόφαση ∆ηµάρχου και περατώνεται αυτός ο χρόνος µετά από την άρση της εντολής 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Στις παραπάνω αναφερόµενες ωριαίες τιµές µονάδος περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, τα παρακάτω : 
• η αµοιβή τυχόν αναµονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγµή της εντολής, 
για εκτέλεση εργασιών, της υπηρεσίας µέχρι τη λήξη αυτής. 
• Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε 
είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης εργασιών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, 
χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική 
καταστροφή και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών 
όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
Οι παραπάνω τιµές µονάδας αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών. 
δ) Για τις εργασίες συντήρησης οφείλουν να διαθέτουν το απαιτούµενο 
προσωπικό και να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση που 
θα συντάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Αµφιλοχίας όπου και 
θα περιγράφονται αναλυτικά και θα προσδιορίζεται το τελικό κόστος αυτών 
περαιωµένο, το οποίο και αποδέχονται. 
Οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο 
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έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή και την πραγµατοποίηση έκτακτων 
εργασιών συντήρησης υποδοµών αρµοδιότητάς της, θα επιλέγονται κάθε φορά 
αφού συνεκτιµηθεί το µέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές 
προγνώσεις ΕΜΥ, ενηµερώσεις της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναφορές των αρµόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σηµεία 
συµβάντων, κ.λπ.), τα σηµεία όπου απαιτείται επέµβαση ή έκτακτες εργασίες 
συντήρησης, η διαθεσιµότητα των εταιρειών σε απαιτούµενα οχήµατα, µηχανήµατα 
έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιµος για την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φυσικής καταστροφής ή των έκτακτων 
εργασιών συντήρησης υποδοµών αρµοδιότητας του ∆ήµου Αµφιλοχίας. 
Εµπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά µε το αντικείµενο 
(αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να µπορεί να πιστοποιείται από 
∆ηµόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισµούς κ.λ.π.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο 
για την αξιολόγηση συνεργασίας µε τον ∆ήµο Αµφιλοχίας. 
ε) Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι υπεύθυνος να εφαρµόζει άµεσα τα µέτρα ασφαλείας 
και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96, 
Π.∆. 19/96, Π.∆. 294/88, Π.∆. 305/96, Ν. 1396/83, Π.∆. 447/75, Π.∆. 778/80, Π.∆. 
1073/81, Ν. 1430/84, Π.∆. 395/94, Π.∆. 396/94, Π.∆. 397/94, Π.∆. 399/94, Π.∆. 
105/95, Π.∆. 77/93, Π.∆. 212/06, Π.∆. 149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά 
παντός κινδύνου υλικού και έµψυχου προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί. 
Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε 
ατύχηµα οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και προσωπικού. 
στ) Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της 
συνεργασίας και την εξαίρεση του αναδόχου από το Μητρώο Εργοληπτών. 
Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιµετώπιση και πρόληψη φυσικών και 
λοιπών καταστροφών προβλέπεται και από τις σχετικές εγκύκλιους της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, µε αριθ. πρωτ. 8183/24-11-2015, 8184/24-11-
2015 και 2648/8-4-2016. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την 
παρούσα, µέχρι τρεις ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης υποβολής του φακέλου στην 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τµήµα Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδοµών, 
στο τηλ. 2642360423-445. Η επιτροπή αξιολόγησης θα παραλαµβάνει τους φακέλους 
των ενδιαφεροµένων εργοληπτών (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) από την ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στην οποία θα παραδίδει µετά τη λήξη των 
εργασιών αξιολόγησης τον τελικό/επικαιροποιηµένο Πίνακα Μητρώου Εργοληπτών 
του ∆ήµου Αµφιλοχίας και θα στέλνεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για 
έγκριση". 
Η υποβολή αίτησης συµµετοχής ουδεµία δέσµευση δηµιουργεί στην 
υπηρεσία και η έλλειψη οποιουδήποτε από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
συνιστά ουσιώδη λόγο αποκλεισµού κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των 
φακέλων. 
 

 

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου  , την 

εισήγηση   του Τµήµατος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδοµών ( Γραφείο 

Πολιτικής Προστασίας )  και όλα τα ανωτέρω ,  

 

               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι         Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   
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Εγκρίνει την αναµόρφωση του πίνακα των µηχανηµάτων έργων και των λοιπών 

εργαλείων και δυναµικού, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή 

ευθύνης του ∆ήµου Αµφιλοχίας,  που αναφέρονται στην υπ’ αρίθµ. 101-25/06/2020 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµφιλοχίας περί « Έγκρισης 

Μητρώου Εργοληπτών για την αντιµετώπιση Εκτάκτων Αναγκών» (Α∆Α: 

6Θ8ΚΩΨΞ-ΦΤΠ), µε την διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  που 

αναφέρονται στην εισήγηση αυτή.  

Α) Εγκρίνει τον νέο πίνακα µε τις κάτωθι κατηγορίες µηχανηµάτων και µε τις 

αντίστοιχες τιµές αποζηµίωσης  (χωρίς Φ.Π.Α.) και για την χρονική περίοδο 

2021- 2022 (έως 31/12/2022), µε την διαδικασία της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος,: 

 

α/α Περιγραφή µονάδα Ίπποι Τιµή 

1 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) €/ώρα 100-130 45,00 
2 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) €/ώρα 131 και 

άνω 
50,00 

3 Προωθητήρας  €/ώρα D9 90,00 
4 Προωθητήρας  €/ώρα D8 70,00 
5 Προωθητήρας  €/ώρα D7 60,00 
6 Προωθητήρας  €/ώρα D6 50,00 
7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος  €/ώρα 120-180 

HP 
45 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος  €/ώρα 180 HP 
και άνω 

50 

9 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 35-70 25,00 
10 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 71-100 35,00 
11 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 101-150 45,00 
12 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 151-200 50,00 
13 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 200 ανω 55,00 
14 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 80-120 40 
15 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 121-180 45 
16 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 181 ανω 50 
17 JCB €/ώρα  35 
18 Ανατρεπόµενο φορτηγό €/ώρα 5-10t 40,00 
19 Ανατρεπόµενο φορτηγό €/ώρα 10t > 42 
20 Φορτηγό µε βυτίο & Αντλια €/ώρα  32 
21 Υδροφόρο (στάθµευση) €/ώρα 10t > 20,00 
22 Υδροφόρο (τιµή φορτίου) €/τόνος 10t > 4,00 
23 Καλαθοφόρο €/ώρα  40,00 
24 Σφύρα €/ώρα  50 
25 Γεωργικοί Ελκυστήρες €/ώρα  30 
26 Χορτοκοπτικό καταστροφέας €/ώρα  40 
27 Χορτοκοπτικό -Κοπή κλαδιών €/ώρα  40 
28 Χορτοκοπτικό φορητό €/ώρα  20 
29 Εργάτης ανειδίκευτος €/ώρα  4,00 
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Β) Εγκρίνει την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 

µητρώου εργοληπτών (εταιριών- φυσικών προσώπων) για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων αναγκών για την περίοδο 2021 – 2022 (έως 31/12/2022), όπως 

αναφέρεται παρακάτω: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την κατάρτιση µητρώου εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) για 
την πρόληψη και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, 
χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική 
καταστροφή και την πραγµατοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης 
υποδοµών αρµοδιότητάς του ∆ήµου Αµφιλοχίας για το χρονικό διάστηµα 
2021-2022 (έως 31/12/2022). 
 
Ο ∆ήµος Αµφιλοχίας/∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειµένου να προβεί 
στην κατάρτιση του µητρώου εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων), που 
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό και προσωπικό και θα επεµβαίνουν για την 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή 
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή και την 
πραγµατοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης υποδοµών αρµοδιότητάς του 
∆ήµου Αµφιλοχίας, µε διάθεση µηχανηµάτων, υλικών και προσωπικού, όταν αυτό 
απαιτηθεί. 

ΚΑΛΕΙ 
όποιους επιθυµούν να υποβάλλουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τµήµα Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδοµών, Γ. 
Στράτου 5,  fax: 2642360414 και τηλ. 2642360423-445, αίτηση συµµετοχής 
(διατίθεται έντυπο) σε κλειστό φάκελο εντός του χρονικού διαστήµατος που 
αναφέρεται παραπάνω και έως 31-12-2022 , στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης 
επωνυµία, έδρα, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό), e-mail και fax.  
Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές 
επιχειρήσεις), βεβαίωση µητρώου εµπειροτεχνών, ασφαλιστική και φορολογική 
ενηµερότητα ή υπεύθυνη δήλωση, ότι "διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα 
προσκοµίσει σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία", ενώ για τις έκτακτες εργασίες 
συντήρησης υποδοµών αρµοδιότητας του ∆ήµου Αµφιλοχίας βεβαίωση εγγραφής στα 
Μητρώα Εργοληπτών ή Εµπειροτεχνών για έργα οδοποιίας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 1599/86 (διατίθεται έντυπο), µε 
πλήρη στοιχεία (επωνυµία, έδρα, ταχυδροµική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα 
επικοινωνίας: σταθερό-κινητό, e-mail και fax), όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 
για την κατάρτιση Μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων), για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή 
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή και την 
πραγµατοποίηση έκτακτων εργασιών συντήρησης υποδοµών αρµοδιότητάς της, στην 
περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Αµφιλοχίας για το χρονικό διάστηµα 2020-2021 (έως 
31/12/2021), όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις κατωτέρω τιµές 
ωριαίας αποζηµίωσης και για τις εργασίες συντήρησης το προεκτιµώµενο κόστος 
αµοιβής της Τεχνικής Έκθεσης που θα συντάσσεται κάθε φορά που θα απαιτηθεί. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 1599/86 (διατίθεται έντυπο), όπου 
θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου που µπορούν να 
διαθέσουν για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (είδος, 
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πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, ακριβής θέση στάθµευσης τους) 
στον ∆ήµο Αµφιλοχίας, καθώς και ότι µπορούν να διαθέτουν χειριστές των οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργου όποτε ζητηθεί. 
4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου που κατέχουν, 
καθώς και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια - και 
ως εργαλεία-, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ -όπου αυτά απαιτούνται-, άδεια χειριστού 
µηχανήµατος έργου, τέλη κυκλοφορίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά κλπ και θα τα καταθέσουν σε πρώτη ζήτηση). 
 

ΟΡΟΙ 

α) Οφείλουν να έχουν την δυνατότητα άµεσης επέµβασης (εντός 1 ώρας) από τη 
στιγµή ειδοποίησης, είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικά καθ' όλη τη διάρκεια του 
24ωρου και για όλο το χρονικό διάστηµα 2021-2022 (έως 31/12/2022), σε 
οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του ∆ήµου Αµφιλοχίας και στα χωρικά όρια που έχουν 
προσδιοριστεί στην αίτηση του ενδιαφερόµενου, που θα τους ζητηθεί από τους 
υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αµφιλοχίας ή από κάθε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο όργανο ή υπηρεσία. Τα παραπάνω οχήµατα και µηχανήµατα έργου 
θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις των υπεύθυνων Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
Αµφιλοχίας ή κάθε άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου ή υπηρεσίας. 
Για τις έκτακτες εργασίες συντήρησης να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
χρονικό διάστηµα δύο ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτούς της τεχνικής 
έκθεσης της υπηρεσίας µε την περιγραφή των απαιτούµενων εργασιών. 

β) Ο αριθµός των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και προσωπικού που χρειάζεται σε 
κάθε καταστροφή ποικίλει ανάλογα µε το µέγεθος και την διάρκειά της ή τις 

απαιτήσεις των εργασιών συντήρησης. Για το λόγο αυτό ο αριθµός και το είδος 
των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου όσο και του προσωπικού θα αυξοµειώνεται 
ανάλογα µε την περίπτωση. Η διάθεση των απαραίτητων οχηµάτων, µηχανηµάτων 
έργου και προσωπικού-χειριστών, αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών. Ο ανάδοχος 
εργολήπτης είναι υπεύθυνος ώστε οχήµατα- µηχανήµατα έργων και προσωπικό-
χειριστές να φέρουν τις απαραίτητες και νόµιµες άδειες.  
γ) Τα οχήµατα, µηχανήµατα έργων και προσωπικό που χρειάζονται για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή 
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή, θα αποζηµιώνονται µε 
τις τιµές που ορίζονται παρακάτω, για το διάστηµα  2021-2022 (έως 31/12/2022) και 
οι οποίες έχουν ως εξής (χωρίς Φ.Π.Α.): 

α/α Περιγραφή µονάδα Ίπποι Τιµή 

1 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) €/ώρα 100-130 45,00 
2 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) €/ώρα 131 και 

άνω 
50,00 

3 Προωθητήρας  €/ώρα D9 90,00 
4 Προωθητήρας  €/ώρα D8 70,00 
5 Προωθητήρας  €/ώρα D7 60,00 
6 Προωθητήρας  €/ώρα D6 50,00 
7 Φορτωτής ερπυστριοφόρος  €/ώρα 120-180 

HP 
45 

8 Φορτωτής ερπυστριοφόρος  €/ώρα 180 HP 
και άνω 

50 

9 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 35-70 25,00 
10 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 71-100 35,00 
11 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 101-150 45,00 
12 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 151-200 50,00 
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13 Φορτωτής Λαστιχοφόρος €/ώρα 200 ανω 55,00 
14 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 80-120 40 
15 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 121-180 45 
16 Λαστιχοφόρος εκσκαφέας €/ώρα 181 ανω 50 
17 JCB €/ώρα  35 
18 Ανατρεπόµενο φορτηγό €/ώρα 5-10t 40,00 
19 Ανατρεπόµενο φορτηγό €/ώρα 10t > 42 
20 Φορτηγό µε βυτίο & Αντλια €/ώρα  32 
21 Υδροφόρο (στάθµευση) €/ώρα 10t > 20,00 
22 Υδροφόρο (τιµή φορτίου) €/τόνος 10t > 4,00 
23 Καλαθοφόρο €/ώρα  40,00 
24 Σφύρα €/ώρα  50 
25 Γεωργικοί Ελκυστήρες €/ώρα  30 
26 Χορτοκοπτικό καταστροφέας €/ώρα  40 
27 Χορτοκοπτικό -Κοπή κλαδιών €/ώρα  40 
28 Χορτοκοπτικό φορητό €/ώρα  20 
29 Εργάτης ανειδίκευτος €/ώρα  4,00 

 
Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης µηχανήµατος περιλαµβάνεται η πλήρης 
αποζηµίωση για την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος, του χειριστού του και 
του βοηθού χειριστού του, όπου αυτό προβλέπεται) για εκτέλεση εργασιών για την 
αντιµετώπιση επαπειλούµενων συνεπειών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή 
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή (πχ άρσεις 
καταπτώσεων, καθαρισµός υπερχειλισµένων ρεµάτων, αποχιονισµοί δρόµων, 
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, κατολισθήσεις κ.λπ.), οι οποίες θα  
συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την Τεχνική Υπηρεσία, ανάλογα µε τις 
υφιστάµενες ανάγκες. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να µεριµνά για την 
αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του µηχανήµατος, 
εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε καύσιµα, την 
αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών. 
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή του, για εκτέλεση 
εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας (ύστερα 
από τις σχετικές προγνώσεις- ΕΜΥ, ενηµερώσεις της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναφορές αρµόδιων υπηρεσιών από τα σηµεία συµβάντων) και 
απόφαση ∆ηµάρχου και περατώνεται αυτός ο χρόνος µετά από την άρση της εντολής 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Στις παραπάνω αναφερόµενες ωριαίες τιµές µονάδος περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, τα παρακάτω : 
• η αµοιβή τυχόν αναµονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγµή της εντολής, 
για εκτέλεση εργασιών, της υπηρεσίας µέχρι τη λήξη αυτής. 
• Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε 
είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης εργασιών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, 
χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική 
καταστροφή και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών 
όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
Οι παραπάνω τιµές µονάδας αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών. 
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δ) Για τις εργασίες συντήρησης οφείλουν να διαθέτουν το απαιτούµενο 
προσωπικό και να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση που 
θα συντάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Αµφιλοχίας όπου και 
θα περιγράφονται αναλυτικά και θα προσδιορίζεται το τελικό κόστος αυτών 
περαιωµένο, το οποίο και αποδέχονται. 
Οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο 
έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή και την πραγµατοποίηση έκτακτων 
εργασιών συντήρησης υποδοµών αρµοδιότητάς της, θα επιλέγονται κάθε φορά 
αφού συνεκτιµηθεί το µέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές 
προγνώσεις ΕΜΥ, ενηµερώσεις της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναφορές των αρµόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σηµεία 
συµβάντων, κ.λπ.), τα σηµεία όπου απαιτείται επέµβαση ή έκτακτες εργασίες 
συντήρησης, η διαθεσιµότητα των εταιρειών σε απαιτούµενα οχήµατα, µηχανήµατα 
έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιµος για την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της φυσικής καταστροφής ή των έκτακτων 
εργασιών συντήρησης υποδοµών αρµοδιότητας του ∆ήµου Αµφιλοχίας. 
Εµπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά µε το αντικείµενο 
(αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να µπορεί να πιστοποιείται από 
∆ηµόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισµούς κ.λ.π.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο 
για την αξιολόγηση συνεργασίας µε τον ∆ήµο Αµφιλοχίας. 
ε) Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι υπεύθυνος να εφαρµόζει άµεσα τα µέτρα ασφαλείας 
και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96, 
Π.∆. 19/96, Π.∆. 294/88, Π.∆. 305/96, Ν. 1396/83, Π.∆. 447/75, Π.∆. 778/80, Π.∆. 
1073/81, Ν. 1430/84, Π.∆. 395/94, Π.∆. 396/94, Π.∆. 397/94, Π.∆. 399/94, Π.∆. 
105/95, Π.∆. 77/93, Π.∆. 212/06, Π.∆. 149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά 
παντός κινδύνου υλικού και έµψυχου προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί. 
Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε 
ατύχηµα οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και προσωπικού. 
στ) Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της 
συνεργασίας και την εξαίρεση του αναδόχου από το Μητρώο Εργοληπτών. 
Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιµετώπιση και πρόληψη φυσικών και 
λοιπών καταστροφών προβλέπεται και από τις σχετικές εγκύκλιους της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, µε αριθ. πρωτ. 8183/24-11-2015, 8184/24-11-
2015 και 2648/8-4-2016. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την 
παρούσα, µέχρι τρεις ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης υποβολής του φακέλου στην 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τµήµα Τεχνικών Έργων & Συντήρησης Υποδοµών, 
στο τηλ. 2642360423-445. Η επιτροπή αξιολόγησης θα παραλαµβάνει τους φακέλους 
των ενδιαφεροµένων εργοληπτών (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) από την ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στην οποία θα παραδίδει µετά τη λήξη των 
εργασιών αξιολόγησης τον τελικό/επικαιροποιηµένο Πίνακα Μητρώου Εργοληπτών 
του ∆ήµου Αµφιλοχίας και θα στέλνεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για 
έγκριση". 
Η υποβολή αίτησης συµµετοχής ουδεµία δέσµευση δηµιουργεί στην 
υπηρεσία και η έλλειψη οποιουδήποτε από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
συνιστά ουσιώδη λόγο αποκλεισµού κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των 
φακέλων. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  16/8-2-2021. 
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Του µε αριθµ. 3/8-2-2021 πρακτικού 

της Οικονοµικής Επιτροπής   ∆ήµου Αµφιλοχίας 

Ο ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας 

Α/Α Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου 

                                                

                                                  Γεώργιος Λιάπης 
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