
                                                                        

  

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 48Ο/22.12.15  
Απόφαση  2356/2015

ΘΕΜΑ  1o ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  :  «Τροποποίηση  της  με  αριθμό  2241/2015
Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ΠΚΜ  (ΑΔΑ:  71ΨΠ7ΛΛ-Ψ1Β)  με  θέμα  “Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Εργοληπτών ΠΚΜ” ως προς τον
χρόνο παραλαβής φακέλων προσφορών».
  
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 22η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198
- Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Συσκέψεων, Ισόγειο), η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., κατόπιν της
αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 552415/3468/17-12-2015 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου
αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:

1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Ο.Ε. 
2. Θάνος Αλέξανδρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
4. Μασλαρινός Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Τσιμήτρης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Πάλλας Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
8. Ανδρίτσος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε
9. Μπαζδάνης Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ, τακτικό μέλος Ο.Ε.

10. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Μούρνος Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

Παρόντες στη συνεδρίαση, ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
κα  Πατουλίδου  Παρασκευή,  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  κος
Μωυσιάδης  Ιωάννης,   η  Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας  κα  Μαυρίδου
Σοφία και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων της Π.Κ.Μ. κος Αβραμίδης Ευστάθιος. 

Μετά τη συζήτηση του 63ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο
κ. Ανδρίτσος Ιωάννης, τακτικό μέλος της Ο.Ε. και δεν παρέστη στο υπόλοιπο της συνεδρίασης,
μέχρι και την ολοκλήρωσή της.

Στη  συνεδρίαση  για  την  τήρηση  των  Πρακτικών,  παρευρέθηκε  η  Καμπανού  Αικατερίνη,
Γραμματέας  της  Ο.Ε.,  καθώς  και  η  Αναπληρώτρια  Γραμματέας  Παπαγιάννη  Ελισσάβετ,
υπάλληλοι της Π.Κ.Μ..

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της  το  1ο θέμα  εκτός της
ημερήσιας  διάταξης:: Τροποποίηση  της  με  αριθμό  2241/2015  Απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 71ΨΠ7ΛΛ-Ψ1Β) με θέμα “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
κατάρτιση  του  Μητρώου  Εργοληπτών  ΠΚΜ”  ως  προς  τον  χρόνο  παραλαβής  φακέλων
προσφορών», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΦΦΚ/οικ/557444(3260)/18-12-2015 εισήγηση της
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον
για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και δέχεται τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης,
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του κανονισμού της Ο.Ε., καθώς επίσης και:

1. Τo Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης….».
2. Το  Π.Δ.  133/2010  (ΦΕΚ  226Α/27.12.2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας»,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (Φ.Ε.Κ. 102/τ. Α΄) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας
και λοιπές διατάξεις».
4. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4249/2014  (Φ.Ε.Κ.  73/τ.  Α΄)  «Αναδιοργάνωση  της  Ελληνικής
Αστυνομίας,  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής
Προστασίας…».
5. Την  Προσθήκη  1  του  Παραρτήματος  Α΄της  Υ.Α.  1299/2003,  «Γενικό  Σχέδιο  Πολιτικής
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», περί φυσικών – τεχνολογικών και λοιπών
καταστροφών.
6. Το  αριθμ.  πρωτ.  2/52145/0026/01-07-2014  έγγραφο  της  26ης Δ/νσης  Συντονισμού  &
Ελέγχου  Εφαρμογής  Δημ/κών  Διατάξεων  της  Γενικής  Δ/νσης  Δημοσιονομικών  Ελέγχων  του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Α.Δ.Α.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2), με θέμα «Πληρωμή δαπανών Πολιτικής
Προστασίας».
7. Την  αριθμ.  πρωτ.  2195/03-04-2015  εγκύκλιο  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής
Προστασίας,  του  Υπουργείου  Προστασίας  του  Πολίτη,  με  θέμα  «Σχεδιασμός  και  δράσεις
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την
αντιπυρική περίοδο 2015».
8. Την  αριθμ.  πρωτ.  8183/24-11-2015  εγκύκλιο  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής
Προστασίας,  με  θέμα  «Σχεδιασμός  και  δράσεις  Πολιτικής  Προστασίας  για  την  αντιμετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό 2015 - 2016».
9. Την  αριθμ.  πρωτ.  8184/24-11-2015  εγκύκλιο  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής
Προστασίας,  με  θέμα «Σχεδιασμός  και  δράσεις  Πολιτικής  Προστασίας για  την αντιμετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».
10.Την με αριθμό 2241/08-12-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: 71ΨΠ7ΛΛ-
Ψ1Β) με θέμα “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Εργολη-
πτών ΠΚΜ” »

και, λαμβάνοντας υπόψη, το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής
Επιτροπής’’,  όπως  αυτό  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  5  του  Ν.  4071/2012,  την
αριθμ.9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την
οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014
έως  31-08-2019,  την  αριθμ.  79226,  78088/17-09-2014  απόφαση  του  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  ‘‘περί  επικύρωσης  της  εκλογής  μελών  της  Οικονομικής
Επιτροπής  Π.Κ.Μ.’’  (απόφαση  221/2014  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Π.Κ.Μ.
Α.Δ.Α.:Ω0ΗΗ7ΛΛ-3ΚΦ), την αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 3415/22-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α:ΩΩ1Ω7ΛΛ-
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ΝΔΒ)», την αριθμ. 1517/30-09-2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής περί «Εκλογής Αντιπροέδρου
της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 64ΛΥ7ΛΛ-0Ε5), την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3535/29-09-2014
απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. ‘‘περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Κ.Μ.’’(Α.Δ.Α.:ΨΒ07ΛΛ-Μ0Α), τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος
επικυρώθηκε  με  την  αριθμ.  99/2011 απόφαση του Π.Σ.  (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ)  και  μετά  από
εισήγηση  του  Αναπληρωτή  Προϊσταμένου  Αυτοτελούς  Δ/νσης  Πολιτικής  Προστασίας  κου
Μπαρμπαρούση  Γ.  ο  οποίος  τόνισε  ότι  κρίνεται  ως  αναγκαία  συνθήκη  η  ΔΙΑΡΚΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  του  Μητρώου  Εργοληπτών  ΠΚΜ  με  νέους  ενδιαφερόμενους  Εργολήπτες
(εταιρείες -φυσικά πρόσωπα) καθ'όλη τη διάρκεια του έτους 2016  και όχι να περιορίζεται σε μια
ολιγοήμερη αρχική προθεσμία υποβολής φακέλων ενδιαφέροντος από την στιγμή δημοσίευσης
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση του Μητρώου, ενώ η αρμόδια
Επιτροπή για την αξιολόγηση και Κατάρτιση του Φακέλλου θα συνεδριάζει στο τέλος έκαστου
μήνα  με  σκοπό  την  Επικαιροποίηση  του  Μητρώου  Εργοληπτών  ΠΚΜ  και  εφόσον  έχουν
υποβληθεί νέοι φάκελοι ενδιαφέροντος, οι κ.κ. Ανδρίτσος Ιωάννης και Μπαζδάνης Αθανάσιος
δήλωσαν αποχή,

 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντων των κ.κ. Ανδρίτσου Ιωάν. και Μπαζδάνη Αθ.)

Εγκρίνει  την  τροποποίηση  της  2241/08-12-2015  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  Π.Κ.Μ. με  θέμα  “Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  κατάρτιση
Μητρώου  Εργοληπτών”   (εταιρειών  -  φυσικών  προσώπων),  σύμφωνα  με την  Α.Π.
ΦΦΚ/520482(3023)/30.11.2015/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,18.12.2015(ως προς τον χρόνο υποβολής
του φακέλου συμμετοχής), Πρόσκληση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ, για
την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά
φαινόμενα,  κατολισθήσεις,  πλημμύρες,  χιονοπτώσεις,  παγετούς,  ατυχήματα  μεταφορών,
τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως
31-12-2016, με τιμές μίσθωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., αυτές που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ.
49/27-5-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με
θέμα «Αποζημίωση Χρήσης Μηχανημάτων Έργου σε Έκτακτες Ανάγκες»,. 

Η Τροποποίηση αφορά στα παρακάτω σημεία: 

Α)  στην  1η  σελίδα,  όπου  αφαιρέθηκε  η  ημερομηνία  λήξης  παραλαβής  των  φακέλων
συμμετοχής, 

Β)  στην 2η σελίδα όπου προστέθηκε η πργ.:"Ειδικότερα ορίζεται  ως ημερομηνία  λήξης της
πρώτης κατάθεσης υποβολής φακέλλου συμμετοχής η 7η Ιανουαρίου 2016, ώρα 15:00 και στη
συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής οποιαδήποτε χρονική
στιγμή εντός του έτους 2016, από την δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η αξιολόγηση των φακέλων και η ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών θα πραγματοποιηθεί στις 8
Ιανουαρίου 2016 (ή την 11η Ιανουαρίου 2016 κατόπιν τυχούσας αναβολής) και στη συνέχεια θα
πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα, από την αρμόδια Επιτροπή που θα συσταθεί από την
Π.Κ.Μ. ."

Γ)  στην 4η σελίδα, όπου τροποποιήθηκε η παρακάτω πρόταση για να δηλώνεται  η διαρκής
ενασχόληση της Επιτροπής: "Η επιτροπή θα παραλαμβάνει τους φακέλους των ενδιαφερομένων
εργοληπτών (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα), από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
της Π.Κ.Μ. στην οποία και θα παραδίδει με την λήξη των εργασιών τον τελικό/επικαιροποιημένο
πίνακα Μητρώου Εργοληπτών της Π.Κ.Μ."
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Τα ανωτέρω αποτυπώνονται αναλυτικά στην αριθμ. πρωτ. ΦΦΚ/οικ/557444(3260)/18-12-
2015 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ.,  η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης καθώς και  στην αριθμ.  πρωτ.  ΦΦΚ/520482(3023)/ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  18-12-2015  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  της  Αυτοτελούς  Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ. η οποία έχει  πλέον ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Για  την  κατάρτιση  Μητρώου  Εργοληπτών  (εταιρειών  -  φυσικών  προσώπων)  για  την
αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα,  κατολισθήσεις,  πλημμύρες,
χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), στην περιοχή ευθύνης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως 31-12-2016» 

Η  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  προκειμένου  να  προβεί  στην
κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών – φυσικών προσώπων, που θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και
θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες,
χιονοπτώσεις,  παγετούς,  ατυχήματα  μεταφορών,  τεχνολογικά  ατυχήματα  κ.α.), στην  περιοχή  ευθύνης  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και στις 31-12-2016, με διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν
αυτό απαιτηθεί

ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα), να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στην Αυτοτελή Διεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ., Βας. Όλγας 198, τηλ. 2313 319884, -855, -732 και  fax  2313 319784 αίτηση
συμμετοχής σε  κλειστό φάκελο, στην οποία να αναφέρεται  η πλήρης  επωνυμία τους, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση,
τηλέφωνο και fax. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει ο εργολήπτης να δηλώσει για ποιου Δήμου την χωρική αρμοδιότητα
θέλει να καταθέσει την προσφορά του ή αν η προσφορά του αφορά υπηρεσίες με χωρική αρμοδιότητα σε ολόκληρη
την Περιφερειακή Ενότητα όπου ανήκει ή ακόμη και σε ολόκληρη την χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα υποβολής φακέλων συμμετοχής για περισσότερες από μία
Περιφερειακές Ενότητες. 

Η αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.  Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότη-
τα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα)

2.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί  περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μη-
τρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (θεομηνιών, κατολισθήσεων, πλημμυρών
κ.α.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως 31-12-2016. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα έρ-
γου που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  Πολιτικής Προστασίας (είδος,
πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους). 

4.  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν καθώς και των χειρι -
στών αυτών {(άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ (όπου αυτά απαιτού-
νται), άδεια χειριστού μηχανήματος έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.α.)}.

Ειδικότερα ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της πρώτης κατάθεσης υποβολής φακέλλου συμμετοχής η 7η
Ιανουαρίου 2016, ώρα 15:00 και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν φάκελο συμ-
μετοχής οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός του έτους 2016, από την δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκ-
δήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Η αξιολόγηση των φακέλων και η ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουα-
ρίου 2016 (ή την 11η Ιανουαρίου 2016 κατόπιν τυχούσας αναβολής)  και στη συνέχεια θα πραγματο-
ποιείται στο τέλος κάθε μήνα, από την αρμόδια Επιτροπή που θα συσταθεί από την Π.Κ.Μ. .

ΟΡΟΙ

Α) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης
επέμβασης  (στις  περιοχές   ευθύνης  της  Π.Κ.Μ.  που  δήλωσαν  ενδιαφέρον),  (εντός  1  ώρας) από  την  στιγμή
ειδοποίησης τους, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όλο το χρονικό διάστημα
έως 31/12/2016, τους ζητηθεί από τον προϊστάμενο της Αυτοτελούς  Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. ή
τον  προϊστάμενο  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  της  εκάστοτε  Περιφερειακής  Ενότητας  όπου  σημειώθηκαν  τα
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έκτακτα  καιρικά  φαινόμενα  ή  από  κάθε  άλλο  εξουσιοδοτημένο  όργανο  ή  υπηρεσία.  Τα  ανωτέρω  οχήματα  και
μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με
τις υποδείξεις του προϊσταμένου της Αυτοτελούς  Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. ή τον προϊστάμενο
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων
της αρμόδιας χωρικά Περιφερειακής Ενότητας ή της Δ.Τ.Ε. / Π.Κ.Μ..

Β) Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την
περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών ή φυσικών προσώπων να παρέχουν τα ανάλογα (βάση των
δηλώσεων τους) διότι ο αριθμός των μηχανημάτων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το
μέγεθος και τη διάρκειά της.

Γ) Τα οχήματα και μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από
έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά
ατυχήματα κ.α.), θα αποζημιώνονται με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν στον
πίνακα  που  ακολουθεί,  με  την  υπ’  αριθ.  49/27-5-2015  απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αποζημίωση Χρήσης Μηχανημάτων Έργου σε Έκτακτες
Ανάγκες». 

α/α Τύπος Μηχανήματος Ωριαία δαπάνη απασχόλησης
μηχανήματος

1 Προωθητής D6 ή ανάλογου τύπου 57,00 €/ώρα εργασίας
2 Προωθητής D7 ή ανάλογου τύπου 61,00 €/ώρα εργασίας
3 Προωθητής D8 ή ανάλογου τύπου 69,00 €/ώρα εργασίας
4 Διαμορφωτής γαιών (γκρέιντερ) 46,00 €/ώρα εργασίας
5 Φορτωτής μέχρι 150 ΗΡ 61,00 €/ώρα εργασίας
6 Φορτωτής από 150 ΗΡ έως 200 ΗΡ 62,00 €/ώρα εργασίας
7 Φορτωτής άνω των 200 ΗΡ 66,00 €/ώρα εργασίας
8 Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB 42,00 €/ώρα εργασίας
9 Τσάπα έως 200 ΗΡ 66,00 €/ώρα εργασίας

10 Τσάπα άνω 200 ΗΡ 70,00 €/ώρα εργασίας
11 Dragline 70,00 €/ώρα εργασίας
12 Φορτηγά έως 200 ΗΡ 51,00 €/ώρα εργασίας
13 Φορτηγά άνω των 200 ΗΡ 54,00 €/ώρα εργασίας
14 Οδοστρωτήρας άνω των 100 ΗΡ 50,00 €/ώρα εργασίας
15 Φορτηγά με βυτίο ωφέλιμου φορτίου έως 6 tοn 30,00 €/ώρα εργασίας
16 Φορτηγά με βυτίο ωφέλιμου φορτίου άνω των  6 tοn 40,00 €/ώρα εργασίας
17 Γεωργικοί Ελκυστήρες ή μικρά φορτηγά με βυτίο ωφέλιμου φορτίου έως 

1 ton
24,00 €/ώρα εργασίας

18 Πλατφόρμες μεταφοράς μέσων 957,74 ΗΔ 5,00 €/χλμ.
19 Αποζημίωση δασεργατών, υλοτόμων και λοιπών εργατών 10,00 €/ώρα εργασίας
20 Αποχιονιστικά μηχανήματα (αλατιέρα επικαθήμενη σε φορτηγό το οποίο 

διαθέτει μαχαίρι αποχιονισμού)
120,00 €/ώρα εργασίας

21 BOB CAT 42,00 €/ώρα εργασίας

Δ) Στην  ωριαία  δαπάνη  απασχόλησης  του  οχήματος  -  μηχανήματος  έργου  περιλαμβάνεται  η  πλήρης
αποζημίωση  για  την  απασχόληση  του  μηχανήματος,  του  χειριστού  του  και  του  βοηθού  χειριστού  (όπου  αυτό
προβλέπεται ή απαιτείται) και η εκτέλεση εργασιών, προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων συνεπειών από έντονα
καιρικά  φαινόμενα,  κατολισθήσεις,  πλημμύρες,  χιονοπτώσεις,  παγετούς,  ατυχήματα  μεταφορών,  τεχνολογικά
ατυχήματα  κ.α.), οι  οποίες  θα  συγκεκριμενοποιούνται  κατά  περίπτωση  από  τον  προϊστάμενο  της  Αυτοτελούς
Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προστασίας  της Π.Κ.Μ.  ή τον προϊστάμενο Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας της εκάστοτε
Περιφερειακής  Ενότητας  ή  από  κάθε  άλλο  εξουσιοδοτημένο  όργανο  ή  υπηρεσία. Ως  χρόνος  απασχόλησης  του
οχήματος - μηχανήματος έργου και  του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει  με την
εντολή  της  Υπηρεσίας  (ύστερα  από  τις  σχετικές  προγνώσεις  –  Ε.Μ.Υ.,  ενημερώσεις  συμβάντων  από
ΕΛ.ΑΣ./Π.Υ./Γ.Γ.Π.Π., εντολές του προϊσταμένου της Αυτοτελούς  Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. ή τον
προϊστάμενο Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  της  εκάστοτε  Περιφερειακής  Ενότητας)  και  περατώνεται  ο  χρόνος
αυτός μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.

Ε) Στις  παραπάνω αναφερόμενες  ωριαίες  τιμές  μονάδος  περιλαμβάνονται  και  οι  δαπάνες  πρόληψης  και
αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης των οχημάτων - μηχανημάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή μη
συνήθους φθοράς τους που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών,
τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
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υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Οι παραπάνω τιμές
μονάδος  αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρως  περαιωμένων  εργασιών,  οι  οποίες  θα  εκτελεστούν  στην  περιοχή
εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

Ζ) Οι  συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να
αποδεχτούν τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν από την ημέρα κατάρτισης του μητρώου και  μέχρι την
31/12/2016.

Η) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά το
αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υπεύθυνη δήλωση τα οχήματα και μηχανήματα έργου
που  μπορούν  να  διαθέσουν  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  από  από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα,
κατολισθήσεις,  πλημμύρες,  χιονοπτώσεις,  παγετούς,  ατυχήματα μεταφορών,  τεχνολογικά  ατυχήματα κ.α., (είδος,
πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους κ.λ.π.) προσκομίζοντας παράλληλα τα
νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων - μηχανημάτων έργου καθώς και των χειριστών αυτών. Επίσης εφόσον τα
οχήματα  και  μηχανήματα  έργου  δεν  είναι  ιδιοκτησίας  των  συμμετεχόντων  θα  πρέπει  οι  συμμετέχοντες  να
προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα
εκμισθωμένα ή παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οιονδήποτε άλλον και θα είναι
στην  αποκλειστική  χρήση  του  συμμετέχοντα  για  το  έτος  2016  (έως  31/12/2016). Η  μη  έγκαιρη  υποβολή  των
ανωτέρω στοιχείων από  τους  συμμετέχοντες  αποτελεί  λόγο εξαίρεσης  από  τον  καταρτιζόμενο πίνακα  Μητρώου
Εργοληπτών  (εταιρειών  -  φυσικών  προσώπων)  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  από  έντονα  καιρικά
φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.,
στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θ) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνοι: α) ώστε τα οχήματα και
μηχανήματα έργου και  το προσωπικό αυτών 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)  καθώς και  για την
ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί, γ) κατ’ αποκλειστικότητα
για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά την διάρκεια των εργασιών. 

Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και
εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) από το 
καταρτιζόμενο πίνακα  Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων)  για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς,
ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.  

 Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από
έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά
ατυχήματα κ.α., θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής
(σχετικές προγνώσεις Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων
υπηρεσιών 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, όπως π.χ. ή απόσταση των μηχανημάτων έργου από την περιοχή εργασίας και ο απαιτούμενος χρόνος
προσέλευσης τους. 

Η οποιαδήποτε εμπειρία και  αξιοπιστία η οποία αποδεικνύεται,  σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών) και η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί από δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κ.λ.π.)
θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας με την Π.Κ.Μ. (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά
έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί με την αίτηση).

Ο πίνακας Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα,  κατολισθήσεις,  πλημμύρες,  χιονοπτώσεις,  παγετούς,  ατυχήματα  μεταφορών,
τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., θα καταρτισθεί από τριμελή επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών (ένα (1) μέλος από
την ΑΔΠΠ -ΠΚΜ και δύο (2) μέλη από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΚΜ ), η οποία και θα συσταθεί με απόφαση του
Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ.. Η επιτροπή θα παραλαμβάνει τους φακέλους των ενδιαφερομένων εργοληπτών (εταιρείες
- φυσικά πρόσωπα), από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. στην οποία και θα παραδίδει με
την λήξη των εργασιών τον τελικό/επικαιροποιημένο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών της Π.Κ.Μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα μέχρι τρεις
(3) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλων συμμετοχής στην παρούσα, αυτοπροσώπως ή με fax στην
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Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ., Βας. Όλγας 198, τηλ. 2313 319884, - 855, - 732  και  fax
2313 319784

Οι  συμμετέχοντες  εργολήπτες  (εταιρείες  –  φυσικά  πρόσωπα)  που  θα  ανταποκριθούν  στην  πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ.. 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ          /12/2015

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ…………………./2015 απόφαση Ο.Ε. ΠΚΜ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε
της ΠΚΜ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Κωνσταντίνος Πάλλας 7.Αθανάσιος Μπασδάνης
2.Αθανάσιος Μασλαρινός 8.Ιωάννης Ανδρίτσος
3.Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη 9.Γιώργος Θεοδωρόπουλος
4.Δημήτρης Τσαντάκης 10.Δημήτριος Μούρνος
5.Αλέξανδρος Θάνος
6.Χρήστος Μήττας

Σημειώνεται  ότι  μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  και  την  κατάρτιση  του
σχετικού Μητρώου Εργοληπτών, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ.,
θα πρέπει να επανέλθει στην Οικονομική Επιτροπή, με νέα εισήγηση περί έγκρισης
του συνταχθέντος Μητρώου.
  

Η απόφαση αυτή πήρε α/α   2356/2015

          Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής                Τα Μέλη

          Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά                    

Η  Γραμματέας

           Αικ. Καμπανού
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Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δρ. Ε. ΜΑΓΓΟΥ 
Αγρ. – Τοπ. Μηχανικός με Δ’ β

Γ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ 
Γεωλόγος με Β’ β
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