
www.kalamata.gr    kalamata.gr   kalamata_GR     2721360700     2721360760   polites@kalamata.gr          

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

                                           

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε εξγνιεπηώλ θαη θπζηθώλ πξνζώπωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ 
θαηαζηξνθώλ. 
 

 Ο Γήκνο Καιακάηαο, ζε εθηέιεζε ηεο κε αξηζκό 529/2021 απόθαζεο ηεο νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ από 
έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα θαη ινηπέο θπζηθέο – ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο (πιεκκύξεο, ππξθαγηέο, 
ζεηζκνί θ.ι.π.) ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ, 
  
θαιεί  
 

εξγνιήπηεο (εηαηξείεο – θπζηθά πξόζσπα), πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκό, κεραλήκαηα θαη 
πξνζσπηθό θαη πνπ επηζπκνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ κε ην δήκν θαη λα εληαρζνύλ ζην κεηξών γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ αλσηέξσ εθηάθησλ αλαγθώλ, λα ππνβάινπλ ζην Γξαθείν ηεο Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο επί ηεο νδνύ Αζελώλ 99, ηειέθσλν 27213 60707, δαθηπινγξαθεκέλε αίηεζε 
ζπκκεηνρήο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία, ε έδξα, ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ηα 
ηειέθσλα (ζηαζεξά θαη θηλεηά) θαη email, ζε θιεηζηό θάθειν. 
 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 
 

Μαδί κε ηελ αίηεζε νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ: 
 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.Δ.Π.) ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, (δελ 
απαηηείηαη γηα θπζηθά πξόζσπα). 

 Τπεύζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία ζα δειώλεη όηη δελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο ηεο παξ. 1 άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο. 
 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο. 
 Τπεύζπλε δήισζε αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο 

νθείινπλ λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο (Οξγαληζκνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) 
(άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

 

           

    

 

 

 

  

  

  

  

  

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ:  Αζελώλ 99 

              Καιακάηα 24 134 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Δπκνξθία Κνπθνύιε 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 27213 60707 

FAX: 27213 60711 

EMAIL: m.koukouli@kalamata.gr 
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 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 1 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη 
απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 
θαηάξηηζε Μεηξώνπ Δξγνιεπηώλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από θπζηθέο-
ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ δήκνπ Καιακάηαο, γηα ηελ πεξίνδν 
από ηελ έγθξηζε θαηάξηηζεο ηνπ Μεηξώνπ έσο θαη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γεκάξρνπ, 
όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ αλαιπηηθά ηα νρήκαηα θαη 
κεραλήκαηα πνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από 
θπζηθέο-ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο (είδνο, πιήζνο, άδεηεο θπθινθνξίαο, πηλαθίδεο 
θπθινθνξίαο, ρώξνπο ζηάζκεπζήο ηνπο). 

 Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ θαηέρνπλ θαη ησλ ρεηξηζηώλ 
απηώλ (άδεηεο θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα, πηζηνπνηεηηθά ΚΣΔΟ, άδεηεο 
ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ έξγνπ, ηέιε θπθινθνξίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνύληαη). 

 Απνδεηθηηθά ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ, κε εκεξνκελία 
έθδνζεο έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ηα κεραλήκαηα δελ είλαη ηδηνθηεζίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα πξέπεη νη 
ζπκκεηέρνληεο λα πξνζθνκίζνπλ κηζζσηήξην ζπκβόιαην ή παξαρσξεηήξην θαη Τπεύζπλε 
Γήισζε ηνπ εθκηζζσηή ή παξαρσξεηή όηη ηα εθκηζζσκέλα ή παξαρσξνύκελα κεραλήκαηα 
δελ έρνπλ παξαρσξεζεί ή εθκηζζσζεί ζε νηνλδήπνηε άιινλ θαη ζα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή 
ρξήζε ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 Γήισζε πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ/ηηο Γεκνηηθή/έο Δλόηεηαο/ηεο 
ζηελ/ζηηο νπνία/εο επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ. 

 
 Οη ππεύζπλεο δειώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν, κε 
εκεξνκελία ζύληαμεο κεηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο θαη ζεσξεκέλεο γηα ην 
γλήζην ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα ππεξεζία. 
 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη ην κεηξών ζα θαηαξηηζζεί γηα όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ 
Καιακάηαο. Δηδηθόηεξα νη ελδηαθεξόκελνη εξγνιήπηεο, κπνξνύλ λα δειώλνπλ ηελ Γεκνηηθή 
Δλόηεηα ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε ηελ επηζήκαλζε όηη εθόζνλ παξαζηνύλ 
έθηαθηεο αλάγθεο ν δήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπο δξαζηεξηνπνηήζεη, όπνπ απαηηεζεί, εληόο ησλ 
δηνηθεηηθώλ ηνπ νξίσλ θαη ρσξίο απηό λα ζπλεπάγεηαη θάπνηα πξόζζεηε απνδεκίσζε. 
 
 Οη εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο ή ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα αληαπνθξηζνύλ ζηελ πξόζθιεζε 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο, ηίζεληαη άκεζα ζηε 
δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
Καιακάηαο. 
Η ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο νπδεκία δέζκεπζε δεκηνπξγεί ζηελ ππεξεζία. 
 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ – ΟΡΟΙ 
 
α) Οη εξγνιήπηεο νθείινπλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο επέκβαζεο (εληόο 1 έσο 2 σξώλ) από 
ηελ ζηηγκή εηδνπνίεζεο, είηε εγγξάθσο είηε ηειεθσληθώο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ θαη γηα 
όιε ηελ πεξίνδν από ηελ έγθξηζε θαηάξηηζεο ηνπ Μεηξώνπ έσο θαη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ 
Γεκάξρνπ, ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή επζύλεο ηνπ δήκνπ ηνπο δεηεζεί από ηνπο ππεύζπλνπο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Σα αλσηέξσ νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα 
κε ηελ έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζύλσλ ηεο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 
 

β) Ο αξηζκόο θαη ην είδνο ησλ κεραλεκάησλ, όζν θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζα απμνκεηώλεηαη αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε. Ο αξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη ζε θάζε θαηαζηξνθή, πνηθίιεη, 
αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηά ηεο. 
 

γ) Σα κεραλήκαηα θαη ην πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
ζπλεπεηώλ από θπζηθέο-ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, κε ηηκέο ρξέσζεο αλά ώξα, ρσξίο Φ.Π.Α., 
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όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζα είλαη ηα 
αθόινπζα: 
 

α/ α Περιγραφή Mονάδα Τιμή 

1 Εργάτθσ Ανειδίκευτοσ € / h 16,00 

2 Εργάτθσ Ειδικευμζνοσ € / h 18,00 

3 Τλοτόμοσ € / h 20,00 

4 Σεχνίτθσ € / h 24,00 

5 Χειριςτισ Μθχανιματοσ € / h 24,00 

6 Χειριςτζσ Ελαφροφ Μθχανιματοσ € / h 20,00 

7 Τπονομοποιόσ € / h 18,00 

8 Οδθγόσ αυτοκινιτου, ελκυςτιρα € / h 20,00 

9 Βοθκόσ Χειριςτοφ € / h 18,00 

10 Διαμορφωτιρασ (γκρζιντερ) ζωσ και 100hp € / h 45,00 

11 Διαμορφωτιρασ (γκρζιντερ) άνω 100 ζωσ και 150hp € / h 49,50 

12 Διαμορφωτιρασ (γκρζιντερ) άνω 150hp ζωσ και 200 hp € / h 54,00 

13 Διαμορφωτιρασ (γκρζιντερ) άνω των 200 hp € / h 58,50 

14 Προωκθτιρασ ζωσ και 100hp € / h 45,00 

15 Προωκθτιρασ άνω 100 ζωσ και 150hp € / h 54,00 

16 Προωκθτιρασ άνω 150hp ζωσ και 200 hp € / h 63,00 

17 Προωκθτιρασ άνω 200 hp ζωσ και 300hp € / h 80,00 

18 Προωκθτιρασ άνω των 300hp € / h 90,00 

19 Οδοςτρωτιρασ τατικόσ € / h 27,00 

20 Φορτωτισ ζωσ και 100 hp € / h 36,00 

21 Φορτωτισ άνω 100 hp ζωσ και 180 hp € / h 45,00 

22 Φορτωτισ άνω 180 hp ζωσ και 250 hp € / h 62,00 
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23 Φορτωτισ άνω των 250 hp € / h 66,00 

24 Εκςκαφζασ ζωσ και 120 hp € / h 40,50 

25 Εκςκαφζασ άνω 120 hp € / h 54,00 

26 Εκςκαφζασ ερπυςτριοφόροσ 150 - 200 hp € / h 90,00 

27 Εκςκαφζασ – Φορτωτισ € / h 54,00 

28 Wagon drill με αεροςυμπιεςτι € / h 81,00 

29 Αεροςυμπιεςτισ € / h 40,50 

30 Γερανόσ ζωσ και 20 T € / h 49,50 

31 Γερανόσ άνω 20 T € / h 63,00 

32 Αυτοκίνθτα (Μπετονιζρα) € / h 36,00 

33 Διατρθτικό φορείο € / h 37,80 

34 
Μθχάνθμα - Όχθμα αποχιονιςμοφ με λεπίδα και αλατιζρα 

μζχρι 100 hp 
€ / h 36,00 

35 
Μθχάνθμα - Όχθμα αποχιονιςμοφ με λεπίδα και αλατιζρα 

από 100 hp ζωσ 200 hp 
€ / h 54,00 

36 
Μθχάνθμα - Όχθμα αποχιονιςμοφ με λεπίδα και αλατιζρα 

από 200 hp ζωσ 300 hp 
€ / h 80,00 

37 
Μθχάνθμα - Όχθμα αποχιονιςμοφ με λεπίδα και αλατιζρα 

άνω των 300 hp 
€ / h 100,00 

38 Σρακτζρ εξοπλιςμζνο για εκχιονιςμό μζχρι 100 hp € / h 27,00 

39 
Σρακτζρ εξοπλιςμζνο για εκχιονιςμό πάνω από 100 hp μζχρι 

200 hp 
€ / h 29,70 

40 Σρακτζρ εξοπλιςμζνο για εκχιονιςμό άνω των 200 hp € / h 36,00 

41 Φορτθγά αποκομιδισ απορριμμάτων € / h 54,00 

42 Ανατρεπόμενο φορτθγό Ω.Φ. ζωσ και 10 τόνουσ € / h 27,00 

43 Ανατρεπόμενο φορτθγό Ω.Φ. ζωσ 20 τόνουσ € / h 33,30 

44 Ανατρεπόμενο φορτθγό Ω.Φ. άνω των 20 τόνων € / h 40,50 
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45 Ρυμουλκό μετά ρυμουλκοφμενου € / h 63,00 

46 Βυτιοφόρο Ω.Φ. ζωσ 10 τόνουσ € / h 27,00 

47 Βυτιοφόρο Ω.Φ. ζωσ 20 τόνουσ € / h 33,30 

48 Βυτιοφόρο Ω.Φ. άνω των 20 τόνων € / h 40,50 

49 Σρακτζρ ι αγροτικό όχθμα (μετά βυτίου) € / h 14,40 

50 Βυτιοφόρα ρυμουλκοφμενα μζχρι 1000 kg € / h 9,00 

51 Βυτιοφόρο άντλθςθσ ακακάρτων & ομβρίων € / h 36,00 

52 Μθχανικό άρωκρο € / h 30,60 

53 Επικακιμενο Όχθμα – Νταλίκα για φορτίο ζωσ 25tn € / h 58,50 

54 
Επικακιμενο Όχθμα – Νταλίκα για φορτίο πάνω από 25tn 

ζωσ 40tn 
€ / h 80,00 

55 Επικακιμενο Όχθμα – Νταλίκα για φορτίο πάνω από 40tn € / h 100,00 

56 Χορτοκοπτικό αυτοκινοφμενο μθχάνθμα € / h 40,50 

57 Σραγκλάιν € / h 67,50 

58 Αερόςφυρα € / h 81,00 

59 Καλακοφόρο ζωσ 12 m € / h 36,00 

60 Καλακοφόρο από 12 m ζωσ 18 m € / h 45,00 

61 Καλακοφόρο άνω των 18 m € / h 54,00 

62 Γεννιτρια εναλλαςςόμενου ρεφματοσ € / h 81,00 

63 Σθλεςκοπικό ανυψωτικό γερανό € / h 54,00 

64 Μικρό μζςο μεταφοράσ ζωσ τεςςάρων επιβατϊν € /km 1,08 

65 Αναμονι μικροφ μζςου μεταφοράσ ζωσ τεςςάρων επιβατϊν € / h 9,00 

66 
Μζςο μαηικισ μεταφοράσ άνω των τεςςάρων επιβατϊν για 

ςυνολικι απόςταςθ διαδρομισ μζχρι και 100km. 
€ / h 22,50 

67 
Μζςο μαηικισ μεταφοράσ άνω των τεςςάρων επιβατϊν για 

ςυνολικι απόςταςθ διαδρομισ από 100km μζχρι και 200km 
€ / h 27,90 
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68 
Μζςο μαηικισ μεταφοράσ άνω των τεςςάρων επιβατϊν για 

ςυνολικι απόςταςθ διαδρομισ πάνω από 200km. 
€ / h 49,50 

69 
Μζςο μαηικισ μεταφοράσ άνω των τεςςάρων επιβατϊν για 
ςυνολικι απόςταςθ διαδρομισ πάνω από 200km, χωρίσ 
αναμονι 

€ / km 1,35 

70 Αποφρακτικό υψθλισ πίεςθσ ζωσ 300 bar € / h 45,00 

71 Αντλθτικό ςυγκρότθμα € / h 7,20 

72 Μεταφορά αλατιοφ € / t km 0,18 

73 
Πλατφόρμα για μεταφορά μθχανθμάτων κλπ μετά 

επιςτροφισ μζχρι 15 χλμ 
€ / δρομ. 198,00 

74 
Πλατφόρμα για μεταφορά μθχανθμάτων κλπ μετά 

επιςτροφισ πάνω 15 χλμ 
€ / δρομ. 252,00 

75 

Προμικεια μεταφορά, και τοποκζτθςθ αντανακλαςτικϊν 

πινακίδων ςθμάνςεωσ ι πλθροφοριακϊν πινακίδων μετά 

των απαραίτθτων μικροχλικϊν ςτερζωςθσ 

€ / m2 171,00 

76 
Προμικεια μεταφορά, και τοποκζτθςθ ςτφλων υποςτιριξθσ 

πινακίδων εκ ςωλινοσ γαλβανιηζ Φ2ϋϋ ζωσ 3,3 m 
€ / m2 45,00 

77 
Ελκυςτιρασ κάτω των 100 hp (για ζλξθ κορμϊν κ.τ.λ.) 

εργαηόμενο ςε ρζματα κτλ 
€/h 36,00 

78 
Ελκυςτιρασ κάτω των 100 hp (για ζλξθ κορμϊν κτλ.) 

εργαηόμενο ςε ρζματα κτλ 
€/h 40,50 

79 
Πολυμθχάνθμα τφπου Unimog ι ςυναφζσ για ζλξθ 

εργαηόμενο ςε ρζμα- τα κτλ 
€/h 40,50 

80 Μθχανικόσ Εκςκαφζασ 1,50 κ.ν. με ςφυρί ζωσ 800 kg €/h 38,70 

81 
Μθχανικόσ Εκςκαφζασ 1,50 κ.ν. με ςφυρί από 800 kg ζωσ 

1000 kg 
€/h 45,00 

82 Μθχανικόσ Εκςκαφζασ 1,50 κ.ν. με ςφυρί άνω των 1000 kg €/h 49,50 

83 
Ρυμουλκό (Ρ/Κ) για τθ ρυμοφλκθςθ πλωτοφ γερανοφ ςτθ 

κζςθ του ζργου. 
€ / ν.μ. 90,00 

84 
Πλωτοφ Γερανοφ (Π/Γ) για άρςθ και τοποκζτθςθ ογκολίκων 

(τεχνθτϊν ι φυςικϊν). 
€ / h 360,00 

85 
Πλωτοφ Γερανοφ (Π/Γ) ςε ςταλία υπ’ ευκφνθ του κυρίου του 

ζργου με μζγιςτθ αποηθμίωςθ για 8 ϊρεσ ανά θμζρα. 
€ / h 180,00 

86 
Ρυμουλκό (Ρ/Κ) να παρζχει εργαςία ςτον πλωτό γερανό 

(Π/Γ). 
€ / h 450,00 



www.kalamata.gr    kalamata.gr   kalamata_GR     2721360700     2721360760   polites@kalamata.gr          

 

87 
Ρυμουλκό (Ρ/Κ) ςε ςταλία υπ’ ευκφνθ του κυρίου του ζργου 

με μζγιςτθ αποηθμίωςθ για 8 ϊρεσ ανά θμζρα. 
€ / h 225,00 

88 Διαγραμμιςτικό αυτοκίνθτο 140 hp € / h 60,00 

89 Μθχάνθμα – Όχθμα κοφπα ζωσ και 150 hp € / h 50,00 

90 Μθχάνθμα – Όχθμα κοφπα άνω των 150 hp € / h 60,00 

91 Δονθτικόσ κφλινδροσ ζωσ και 100 hp € / h 40,00 

92 Δονθτικόσ κφλινδροσ άνω των 100 hp € / h              50,00 
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δ) ηηο αλσηέξσ ηηκέο πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ ρεηξηζηή ή νδεγνύ γηα ην ζπλνιηθό ρξόλν 
απαζρόιεζεο ηνπ (εκέξα - λύθηα, Κπξηαθέο, αξγίεο θιπ) θαζώο θαη όια ηα έμνδα ηνπ 
ρξεζηκνπνηεζέληνο κέζνπ (κεράλεκα, απηνθίλεην, βπηηνθόξν θιπ), όπσο θζνξέο, βιάβεο, 
ζπληήξεζε, επηζθεπέο, θαύζηκα ιηπαληηθά θιπ. θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. γηα όζεο 
πεξηπηώζεηο πξνβιέπεηαη από ην Νόκν. 
  

 Οη παξαπάλσ ηηκέο ηζρύνπλ ρσξίο θακία πξνζαύμεζε γηα όιε ηελ πεξίνδν ησλ εηώλ 2021 
θαη 2022. ηελ σξηαία δαπάλε απαζρόιεζεο κεραλήκαηνο-εξγάηε πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο 
απνδεκίσζε εξγαζίαο-απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο (πιήξσο εθνδηαζκέλνπ θαη εμνπιηζκέλνπ), 
ηνπ ρεηξηζηνύ ηνπ θαη ηνπ βνεζνύ ρεηξηζηνύ (όπνπ απηό πξνβιέπεηαη) γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
πξνο αληηκεηώπηζε ησλ επαπεηινύκελσλ θηλδύλσλ – πξνβιεκάησλ ή ζπλεπεηώλ από θπζηθέο θαη 
ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο ή άιισλ ζπλαθώλ εξγαζηώλ πξνο ην ζθνπό απηό, νη νπνίεο ζα 
νξίδνληαη θάζε θνξά από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην Ππξνζβεζηηθό ώκα ή 
άιινπο θνξείο ή ππεξεζίεο θ.ι.π., ζα ζπγθεθξηκελνπνηνύληαη δε θαηά πεξίπησζε από ην Γξαθείν 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. 
 
 Αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλά γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε ηαθηνύο ρξόλνπο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε απαζρόιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ 
κόλν ησλ νιηγόιεπησλ δηαθνπώλ, γηα ηνλ εθνδηαζκό κε θαύζηκα, ηελ αιιαγή ή ηελ ζπκπιήξσζε 
ιηπαληηθώλ. 
 

Ωο  ρξόλνο απαζρόιεζεο, ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή ηνπ γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ, 
νξίδεηαη o πξαγκαηηθόο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο κεηά από εληνιή ηνπ Γήκνπ (ύζηεξα από ηηο ζρεηηθέο πξνγλώζεηο – Δ.Μ.Τ., εληνιέο 
ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ). 
 
 ηηο αλσηέξσ ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο: ε δαπάλε κεηαθνξάο ηωλ 
κεραλεκάηωλ από ην ζεκείν πνπ επξίζθνληαη ζην ζεκείν πνπ θαινύληαη από ηελ Τπεξεζία 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε δαπάλε κεηαθνξάο ρεηξηζκνύ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο (θαη γηα ηα 
αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα) κεηά ην ηέινο ηεο απαζρόιεζεο ηνπο θαζώο θαη ν ρξόλνο πιήξνπο 
αλεθνδηαζκνύ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ π.ρ. αληηπαγεηηθό αιάηη, λεξό θ.ι.π., ε δηελέξγεηα 
πεξηπνιίαο είηε αλά ηαθηά δηαζηήκαηα κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ, είηε ύζηεξα από εληνιή ηεο 
Τπεξεζίαο, ζηνπο ρώξνπο επζύλεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ. Δηδηθά όκσο ηα 
εξππζηξηθόξα κεραλήκαηα βαξέσο ηύπνπ (όπσο D7, D9) γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ νπνίσλ ζην 
ρώξν ησλ ζπκβάλησλ απαηηείηαη πιαηθόξκα κεηαθνξάο βαξέσο νρήκαηνο, ε κεηαθνξά ρξεώλεηαη 
επηπιένλ γηα ην ρξόλν από θαη πξνο ην ρώξν πνπ εμειίζζεηαη ην ζπκβάλ κε ρξέσζε ηεο 
πιαηθόξκαο κεηαθνξάο. 
 
ε) ηελ σξηαία δαπάλε αλακνλήο κεραλήκαηνο κε ρεηξηζηή/έο πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο 
απνδεκίσζε γηα ηελ παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο, κε ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ, πιήξσο εθνδηαζκέλνπ θαη 
εμνπιηζκέλνπ θαη παληειώο εηνίκνπ γηα εξγαζία, ζηε ζέζε επηθπιαθήο πνπ ζα νξίδεηαη ζην ζρέδην 
δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο ηεο θπζηθήο- ηερλνινγηθήο θαηαζηξνθήο. 
 
 Ωο ρξόλνο αλακνλήο κεραλήκαηνο κε ρεηξηζηή/έο, νξίδεηαη απηόο πνπ αξρίδεη κε ηε 
ζέζε ησλ κεραλεκάησλ ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ζηηο ζέζεηο επηθπιαθήο από ηελ ππεξεζία 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ (ύζηεξα από ηηο ζρεηηθέο πξνγλώζεηο θαηξνύ ηεο ΔΜΤ ή νδεγίεο 
ηεο ΓΓΠΠ ή ηεο Πεξηθέξεηαο θ.ι.π.), ρσξίο εθηέιεζε εξγαζηώλ θαη ιήγεη κε ηελ έλαξμε εθηέιεζεο 
εξγαζηώλ αληηκεηώπηζεο ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο, ή κε ηελ εληνιή δηαθνπήο από ην Γήκν. 
 
ζη) ηελ ωξηαία δαπάλε αλακνλήο κεραλήκαηνο ρωξίο ρεηξηζηή/έο πεξηιακβάλεηαη ε 
πιήξεο απνδεκίσζε γηα ηελ παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο ζε επηθπιαθή, πιήξσο εθνδηαζκέλνπ θαη 
εμνπιηζκέλνπ θαη παληειώο εηνίκνπ γηα εξγαζία, πνπ νξίδεηαη από ην Γήκν. Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε 
εξγαζία δελ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ ρεηξηζηνύ ηνπ κεραλήκαηνο, ζηνλ ηόπν επηθπιαθήο. 
 
 Ωο ρξόλνο αλακνλήο κεραλήκαηνο ρσξίο ρεηξηζηή/έο, νξίδεηαη νκνίσο, απηόο πνπ αξρίδεη κε 
ηε ζέζε ησλ κεραλεκάησλ ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο ζηηο ζέζεηο επηθπιαθήο από ηελ ππεξεζία 
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πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ δήκνπ (ύζηεξα από ηηο ζρεηηθέο πξνγλώζεηο θαηξνύ ηεο ΔΜΤ ή νδεγίεο 
ηεο ΓΓΠΠ ή ηεο Πεξηθέξεηαο θ.ι.π) 
 
δ) ε ζρέζε κε ηηο αλσηέξσ ηηκέο δηεπθξηλίδεηαη όηη: 
 
 Οη παξαπάλσ ηηκέο κνλάδαο αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηώλ, νη 
νπνίεο ζα εθηειεζηνύλ ζηελ πεξηνρή εθδήισζεο ηνπ έθηαθηνπ ζπκβάληνο. ηηο παξαπάλσ 
αλαθεξόκελεο σξηαίεο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη (ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε) ελδεηθηηθά 
θαη όρη πεξηνξηζηηθά, ηα θάησζη : 
 

 Η δηάζεζε ελόο εξγνδεγνύ – ζπληνληζηή γηα θάζε ζπλεξγείν, 
 Οη δαπάλεο πξόιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο, θάζε είδνπο 

βιάβεο ή θζνξάο, πνπ ζα πξνθιεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζηώλ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από θπζηθέο-ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο θαη ζα νθείινληαη 
ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο ππεξεζίαο, 
ησλ λνκηθώλ δηαηάμεσλ θαη γεληθόηεξα ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ. 

 Γαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηάζεζε από κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ, ελόο (1) νρήκαηνο 
ηύπνπ JΔΔΡ (4X4) γηα ηηο κεηαβάζεηο ζηνλ ηόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ 
επίβιεςεο (επηβιέπνληα θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ θιπ.), κε θάιπςε από ηνλ αλάδνρν όισλ 
ησλ θάζε είδνπο δαπαλώλ ηνπο (θαύζηκα, ιηπαληηθά, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο, αζθάιηζε, 
θ.ι.π.) 
 

ε) Ο αλάδνρνο εξγνιήπηεο (εηαηξίεο – θπζηθά πξόζσπα) είλαη ππεύζπλνο ώζηε ηα νρήκαηα θαη 
κεραλήκαηα έξγσλ θαη ην πξνζσπηθό λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαηά λόκν άδεηεο. Ο αλάδνρνο 
εξγνιήπηεο (εηαηξίεο – θπζηθά πξόζσπα) είλαη ππεύζπλνο λα εθαξκόδεη άκεζα ηα κέηξα 
αζθαιείαο θαη πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ή απηά πνπ πηζαλόλ 
λνκνζεηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη γηα ηελ αζθάιηζε θαηά παληόο 
θηλδύλνπ πιηθνύ θαη έκςπρνπ πξνζσπηθνύ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Ο αλάδνρνο εξγνιήπηεο 
(εηαηξίεο – θπζηθά πξόζσπα) είλαη θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα ππεύζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ησλ 
νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη πξνζσπηθνύ. 
 
ζ) Οη ζπκκεηέρνληεο εξγνιήπηεο (εηαηξίεο-θπζηθά πξόζσπα) νθείινπλ κε έγγξαθε δήισζή ηνπο 
λα απνδερζνύλ ηηο πξνηεηλόκελεο ηηκέο θαη όξνπο νη νπνίεο ζα ηζρύνπλ από ηελ αλάξηεζε 
ηεο απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηελ εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπο θαη 
κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γεκάξρνπ. 
 
 Με εθπιήξωζε ηωλ αλωηέξω όξωλ ζα απνηειεί ιόγν απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο 
ζπλεξγαζίαο θαη εμαίξεζεο ηνπ αλαδόρνπ εξγνιήπηε (εηαηξείεο – θπζηθά πξόζσπα) από ην 
θαηαξηηδόκελν κεηξών ησλ εξγνιεπηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ εμαηηίαο θπζηθώλ 
ή ηερλνινγηθώλ θαηαζηξνθώλ. 
 
 Οη εηαηξείεο ή ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα ελεξγνπνηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
εθηάθησλ αλαγθώλ από θπζηθέο-ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο θ.ι.π., ζα επηιέγνληαη θάζε θνξά αθνύ 
ζπλεθηηκεζεί ην κέγεζνο θαη ε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο (ζρεηηθέο πξνγλώζεηο ΔΜΤ, 
ελεκεξώζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αλαθνξέο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ 
θαη επηβιεπόλησλ ππαιιήισλ από ηα ζεκεία ζπκβάλησλ, θιπ.), ηα ζεκεία όπνπ απαηηείηαη 
επέκβαζε, ε δηαζεζηκόηεηα ησλ εηαηξεηώλ ζε απαηηνύκελα νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ θαη 
πξνζσπηθνύ (βάζεη ησλ αλσηέξσ δειώζεώλ ηνπο) θαζώο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ παξάγνληα 
ζεσξεζεί θξίζηκνο γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο. 
 

ε πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηεο αλάγθεο είλαη κηθξό ή ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη δελ 
κπνξεί λα ελεξγνπνηεζνύλ όινη νη εξγνιήπηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ε επηινγή ηνπ 
αλαδόρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ζα γίλεη είηε βάζε ηνπ ζεκείνπ ηεο θαηαζηξνθήο ή 
θαηόπηλ θιήξσζεο πνπ ζα δηελεξγήζεη ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο παξνπζία ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ππαιιήινπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Σκήκα 
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Πξνκεζεηώλ) θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα παξεπξίζθνληαη (ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε 
ε πξόζθιεζή ηνπο) θαη νη ελδηαθεξόκελνη εξγνιήπηεο ηνπ κεηξώνπ. 
 

Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηπρόλ πξνθύςεη πξηλ από ηελ 
έγθξηζε από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ ππό θαηάξηηζε Μεηξώνπ θαη εθόζνλ έρνπλ θαηαηεζεί 
σζηόζν ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά από ελδηαθεξόκελνπο εξγνιήπηεο (εηαηξίεο – θπζηθά 
πξόζσπα), ν Γήκνο ζα κπνξεί λα αληιήζεη εξγνιήπηεο από ην ππό θαηάξηηζε κεηξών απηό θαη 
πξηλ από ηελ έγθξηζή ηνπ από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο όπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα. 
 
 
                               Ο Γήκαξρνο  
 
        Αζαλάζηνο Π. Βαζηιόπνπινο 


