
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  
ΗΛΕΙΑΣ

                       Πύργος 28 /07 /2022
Αρ. Πρωτ. :21534

ΔΗΜΟΣ  ΠΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) έτους 2022-2027 για
την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  από  φυσικές-  τεχνολογικές  καταστροφές  στην  περιοχή
ευθύνης του Δήμου Πύργου.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πύργου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ανά κατηγορίες καταστροφής

2. Την αριθ.3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

3. Την αριθ.427/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΘ6Ω17-ΜΒΧ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «έγκρισης
Μνημονίου Συνεργασίας για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από
φυσικές  –τεχνολογικές  καταστροφές  στην  περιοχή  ευθύνης   του  Δήμου  Πύργου  και
καθορισμό  ωριαίας  αποζημίωσης  μίσθωσης  ιδιωτικών  οχημάτων  &  μηχανημάτων  έργου
μέσω Μνημονίου Συνεργασίας» που θα ισχύει έως 31-12-2027,

Προκειμένου να  προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών, που θα διαθέτουν τον 
κατάλληλο εξοπλισμό (μηχανήματα έργου, οχήματα και προσωπικό) και θα επεμβαίνουν για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης 
Δήμου Πύργου, όταν αυτό απαιτηθεί,

                                                                               ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονται να συνάψουν με το Δήμο, Μνημόνιο
Συνεργασίας για τον παραπάνω σκοπό, να καταθέσουν αίτηση (ευανάγνωστη) με πλήρη στοιχεία
επωνυμία,  ΑΦΜ,  ΔΟΥ,  έδρα,  ταχυδρομική  Δ/νση  και  τηλέφωνο,  στο  πρωτόκολλο του  Δήμου
(Τ.Πετροπούλου & Πατρών) μέχρι τις 10/08/2022 και ώρα 14.30 μ.μ. συνοδευόμενη από κλειστό
φάκελο που θα περιέχει: 

1. Βεβαίωση  εγγραφής  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.Ε.Π.)  της  Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) , ασφαλιστική &
φορολογική ενημερότητα (για εργοληπτικές επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα).

2. Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8,  παρ.  1  του  Ν.  1599/86,  στην  οποία  θα  δηλώνουν  ότι
αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου
Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές
στην  περιοχή  ευθύνης  Δήμου  Πύργου  για  την  περίοδο  2022  –  2027  και  συγκεκριμένα  έως
31/12/2027.

3. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86,  στην  οποία  θα  δηλώνουν  αναλυτικά  τα  οχήματα  και
μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-
τεχνολογικές καταστροφές (είδος, αριθμός, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας).
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4. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  των  μηχανημάτων  έργου  που  κατέχουν  (άδειες  κυκλοφορίας,
ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ).

                                                                               ΟΡΟΙ

Α)  Οι  ενδιαφερόμενοι  υποχρεούνται  άμεσης  επέμβασης,  (εντός  1  ώρας)  από  την  στιγμή
ειδοποίησης,  είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και  για όλη την
περίοδο 2022-2027 και  συγκεκριμένα έως 31-12-2027 και σε οποιαδήποτε  περιοχή ευθύνης του
Δήμου Πύργου τους ζητηθεί, από τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Τα ανωτέρω
οχήματα  και  μηχανήματα  έργων  θα  χρησιμοποιούνται  ανάλογα  με  την  έκταση  της  φυσικής
καταστροφής  και  πάντα  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  των  υπευθύνων  του  τμήματος  Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Πύργου.

Β) Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα
ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της καταστροφής, και αυτό αποτελεί υποχρέωση
των εταιρειών ή φυσικών προσώπων να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 

Γ)  Τα  μηχανήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  αντιμετώπιση  των  συνεπειών  από  φυσικές-
τεχνολογικές  καταστροφές,  με  τιμές  χρέωσης  ανά  ώρα,  χωρίς  Φ.Π.Α., είναι  όπως  αυτές
διαμορφώθηκαν με την υπ’ αριθ. 427/2022 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΙΘ6Ω17-ΜΒΧ)

Α/Α Περιγραφή

Ωριαία δαπάνη
απασχόλησης

μηχ/τος (€/Ώρα)

Ωριαία
δαπάνη
αναμον

ής
μηχανή
ματος

μηχ/τος
(€/Ώρα)

Με Χειριστή
Χωρίς 

Χειριστή

1
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ -ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – JCB  80-120ΗΡ

40,00 15,00 5,00

3
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ -ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – JCB  120-200ΗΡ

40,00 15,00 5,00

4
Μίσθωση διαμορφωτή γαιων (GRADER)
με το χειριστή

55,00 15,00 5,00

5
Μίσθωση Προωθητήρα D7 με το 
χειριστή

75,00 15,00 5,00

6
Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου
έως 100ΗΡ με το χειριστή 60,00 15,00 5,00

7
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου  έως 
100ΗΡ με το χειριστή 70,00 15,00 5,00

8
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 101-
έως 180ΗΡ με το χειριστή 80,00 15,00 5,00

9
Μίσθωση Φορτωτή με λεπίδα, με το
χειριστή 55,00 15,00 5,00

10
Μίσθωση Φορτωτή (τύπου BOBCAT) με το
χειριστή 25,00 15,00 5,00

11
Μίσθωση γεωργικού ελκυστήρα 
(Τρακτέρ) με μαχαίρι 

35,00 15,00 5,00
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12
Μίσθωση με  πλατφόρμα
μέχρι 40km 400,00 15,00 5,00

13
Καταστροφέας με βραχίονα

35,00 15,00 5,00

14
Φορτηγό με βυτίο και αντλία 

35,00 15,00 5,00

Α/Α Περιγραφή

Ημερήσια
δαπάνη

απασχόλησης
(€/ημέρα)

15
Λεωφορείο

500,00

Δ)  Ως  ωριαία  δαπάνη  απασχόλησης  μηχανήματος  σε  εργάσιμες  ημέρες,  Σαββατοκύριακα  και
επίσημες αργίες ορίζεται η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει τη λειτουργία του μηχανήματος
με τον χειριστή, του αυτοκινήτου με τον οδηγό, τα καύσιμα, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν
αναφέρεται  ρητά  αλλά  είναι  απαραίτητη  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας.  Τα  μηχανήματα
-αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω για το
χρονικό διάστημα από …/7/2022 έως 31 / 12 /2027 (για 5 έτη).

Ε) Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση
για  την  παραμονή  του  μηχανήματος  επί  τόπου  του  συμβάντος  σε  θέση  επιφυλακής,  πλήρως
εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για εργασία, με ή χωρίς το χειριστή.

ΣΤ) Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος με χειριστή/ές, ορίζεται αυτός που αρχίζει με τη θέση των
μηχανημάτων  σε  κατάσταση  ετοιμότητας  στις  θέσεις  επιφυλακής  από  την  υπηρεσία  πολιτικής
προστασίας του Δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή
της  Περιφέρειας  ή  της  Π.Υ.  Πύργου  κ.λπ.),  χωρίς  εκτέλεση  εργασιών  και  λήγει  με  την  έναρξη
εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης της φυσικής καταστροφής,  ή με την εντολή διακοπής από το
Δήμο(μετά από αποδέσμευση της Π.Υ).

Ζ) Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος χωρίς χειριστή/ές, ορίζεται ομοίως, αυτός που αρχίζει με τη
θέση  των  μηχανημάτων  σε  κατάσταση  ετοιμότητας  στις  θέσεις  επιφυλακής  από  την  υπηρεσία
πολιτικής προστασίας του Δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της
ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λπ.), χωρίς να απαιτείται η παρουσία του χειριστή του μηχανήματος, στον
τόπο επιφυλακής.

Οι  εντολές  της  Υπηρεσίας  για  έναρξη  και  περαίωση  μίσθωσης,  δίδονται  εγγράφως  μέσω
τηλεομοιότυπου (FAX), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γραπτό μήνυμα (SMS), προς τον
υπεύθυνο της παροχής εργασίας είτε προφορικά λόγω ανωτέρας βίας  από τον Δήμαρχο ή από τον
αρμόδιο προϊστάμενο της Πολιτικής Προστασίας ή τον αρμόδιο Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σε  επείγουσες  περιπτώσεις  οι  εντολές  μπορεί  να  δίνονται  τηλεφωνικά  και  να  επιβεβαιώνονται
κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Οι  παραπάνω  τιμές  μονάδας  αναφέρονται  αποκλειστικά  και  μόνο  σε  εργασίες  που  θα
εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.
 Οι δαπάνες κάθε είδους ζημιάς, βλάβης ή φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση
της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές,
είναι υποχρέωση του αναδόχου.
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Εφόσον  τα  μηχανήματα  δεν  είναι  ιδιοκτησίας  των  συμμετεχόντων  θα  πρέπει           οι   συμμετέχοντες
να προσκομίσουν         μισθωτήρι  o   συμβόλαιο ή παραχωρητήριο   και   Υπεύθυνη δήλωση του     εκμισθωτή  ή
παραχωρητή ότι τα εκμισθωμένα ή παραχωρούμενα  μηχανήματα  θα βρίσκονται σε ετοιμότητα
όταν τους ζητηθεί.

Μη  έγκαιρη  υποβολή  των  ανωτέρω  στοιχείων  από  τους  συμμετέχοντες  εργολήπτες
(εταιρίες  -  φυσικά  πρόσωπα)  αποτελεί  λόγο  εξαίρεσης  από  το  καταρτιζόμενο  πίνακα
μητρώου.

Οι εργολήπτες ή φυσικά πρόσωπα είναι υπεύθυνοι ώστε: α) τα οχήματα και μηχανήματα
έργων  και  το  προσωπικό  να  διαθέτουν  τις  απαραίτητες  κατά  νόμο  άδειες,  β)  να
εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας  και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές
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) και γ)  κατ’ αποκλειστικότητα
είναι  υπεύθυνοι  για  οποιοδήποτε  ατύχημα  των  οχημάτων,  μηχανημάτων  έργων  και
προσωπικού.
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας
και  εξαίρεσης  του  αναδόχου  εργολήπτη  (εταιρείες  -  φυσικά  πρόσωπα)  από  το
καταρτιζόμενο μητρώο των εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών  από  φυσικές-τεχνολογικές  καταστροφές  κλπ.,  θα  επιλέγονται  κάθε  φορά  αφού
συνεκτιμηθεί το μέγεθος, 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, κλπ.), τα σημεία όπου
απαιτείται  επέμβαση,  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.

Εμπειρία  και  αξιοπιστία  η  οποία  να  αποδεικνύεται,  σχετικά  με  το  αντικείμενο
(αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο
Φορέα  (ΟΤΑ,  Υπουργεία,  Οργανισμούς  κ.λ.π.)  θα  αποτελέσει  θετικό  στοιχείο  για  την
αξιολόγηση  συνεργασίας  Εργοληπτών  με  τον  Δήμο  Πύργου  (εφόσον  υπάρχουν  σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί με την αίτηση).

Το μητρώο θα καταρτισθεί για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πύργου. 
Οι  ενδιαφερόμενοι  εργολήπτες  μπορούν  να δηλώνουν  την  Δημοτική Ενότητα  στην  οποία
επιθυμούν  να  δραστηριοποιηθούν  με  την  επισήμανση  ότι  εφόσον  παραστούν  έκτακτες
ανάγκες ο Δήμος Πύργου έχει το δικαίωμα, να τους δραστηριοποιήσει όπου απαιτηθεί εντός
των διοικητικών της ορίων και χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποια πρόσθετη αποζημίωση.

Οι εργοληπτικές εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  εφόσον  πληρούν  τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις,  με  την
υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας τίθενται άμεσα στη διάθεση του τμήματος  Πολιτικής
Προστασίας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην υπηρεσία      

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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