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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ –ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022  ΗΤΟΙ  : «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ- ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ- ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ - 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ –ΣΕΙΣΜΟΙ   & ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» 

 
Σχετ.  :  Η αντίστοιχη Απόφαση  του Πρακτικού  της  Οικονομικής Επιτροπής της 
             Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΦΩΚΙΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
& ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   
Προσκαλεί τους  ενδιαφερόμενους  με σκοπό  την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερόμενων προκειμένου 
να ΚΑΤΑΡΤΊΣΗ ΜΗΤΡΏΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ,που θα 
επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης Π.Ε Φωκίδας , με τη 
διάθεση οχημάτων , μηχανημάτων έργου και προσωπικού , όταν αυτό απαιτηθεί και κρίνεται 
απαραίτητο ότι δεν επαρκούν  τα μέσα που ήδη διαθέτει  (ίδια μέσα ή ιδιωτικά μέσω διαγωνιστικής 
διαδικασίας )  . 
                                                                 ΚΑΛΕΙ  

1. ¨Όσους επιθυμούν  να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο  στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε Φωκίδας – Γιδογιάννου 31 Άμφισσα 33100 τηλ.2265350562  ,email: dte-fok@pste.gov.gr  
fax; 2265350565  αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, μαζί με την αίτηση πρέπει να 
υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 , στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται 
όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω:  
                                                        ΟΡΟΙ  

 Ο πίνακας ενδιαφερόμενων ιδιωτών θα καταρτιστεί μετά από έλεγχο των υποβληθέντων  
δικαιολογητικών σύμφωνα με το υπάριθμ. 6748/9-10-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 
της Πολιτικής Προστασίας  και των  υπάριθμ. 2/86104/0026/11-09-2017  και 2/16861/0026/31-
03-2017 εγγράφων  του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της εγκυκλίου 
2/10018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤ).   

 Κωδικοί CPV: 90620000-9  Υπηρεσίες εκχιονισμού 
                          90630000-2  Υπηρεσίες καθαρισμού από πάγο 
                          90610000-6  Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 
                          90722300-7  Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών 

 Οι αμοιβές μίσθωσης κάθε μηχανήματος έργου και οχήματος καθορίζονται από  την υπ’ άριθμ 
1690/8-12-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας 
πρακτικό  47 θέμα 43

ον, και των τροποιήσεων αυτής καθώς και της νέας για το έτος 2021 και 
δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η 
πλήρης αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος , του χειριστή και του 
βοηθού , όπου αυτό προβλέπεται) για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής , 
καθαρισμού του οδοστρώματος (άρση καταπτώσεων , κατολισθήσεων ,  αποκατάσταση φθορών 
του οδοστρώματος κ.λ.π)  στα οδικά τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που θα 
συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από το Τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Εάν πρόκειται 
για χείμαρρους  για την εκτέλεση εργασιών σε χείμαρρους και ποταμούς που θα αφορούν 
ενίσχυση πρανών και καθαρισμό κοίτης  από φερτά υλικά θα συγκεκριμενοποιούνται κατά 
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περίπτωση από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.  Σε περιπτώσεις κατάσβεσης πυρκαγιών τότε 
ο συντονισμός θα γίνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία .  Στην περίπτωση σεισμών από το 
εκάστοτε συντονιστικό όργανο. 

 Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 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 , εξαιρούμενων μόνο 
ολιγόλεπτων διακοπών για τον ανεφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή 
συμπλήρωση λιπαντικών.  

 Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του , για την εκτέλεση εργασιών 
ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας και την παρουσία του  μηχανήματος επί 
τόπου του συμβάντος  και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά την εντολή της υπηρεσίας  όταν 
έχει λήξει το συμβάν. Ο έλεγχος του χρόνου αυτού θα γίνεται από τις καταγραφές των GPS .   

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας ) από 
τη στιγμή ειδοποίησης , είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24 ώρου και 
για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της 
Π.Ε Φωκίδας τους ζητηθεί από τους υπευθύνους της Π.Ε Φωκίδας. 

 Τα οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής 
καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Tεχνικών Έργων και των 
αυτής καθώς και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. 

 H αμοιβή τυχόν αναμονής κατά τον χρόνο απασχόλησης , καθορίζεται από τον πίνακα ωριαίων 
αμοιβών και άρχεται από τη στιγμή της εντολής  για  σταλία  μέχρι τη  έναρξη της εκάστοτε 
παροχής της υπηρεσίας .  

 Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.  

 Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν με δήλωσή τους να 
αποδεχθούν τις προτεινόμενες τιμές οι οποίες και θα ισχύουν μέχρι 31-12-2022 . 

 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 
και θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 
αρμόδιας υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του συμμετέχοντα 
ιδιοκτήτη ,βαρύνουν τον  ίδιο τον ιδιοκτήτη.  

 Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες  οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν να δηλώσουν 
αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα  που διαθέτουν σε πίνακα (είδος ,πλήθος, άδεια 
κυκλοφορίας πινακίδες κυκλοφορίας ,χώρους στάθμευσης τους) ,τις περιοχές δράσεις τους, 
καθώς και το τηλέφωνο κινητό ή σταθερό τους τηλέφωνο , τα οποία θα πρέπει να είναι ανοικτά 
επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Τα οχήματα και τα μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται 
ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
αρμόδιας υπηρεσίας από χειριστές κατόχους αντιστοίχων διπλωμάτων 

 Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη συμμετοχής από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής  Ενότητας Φωκίδας  Γιδογιάννου 31  στη Άμφισσα, μέχρι τις 13 -12 - 
2021.  
Ειδικότερα τον πίνακα αμοιβών χρήσης κάθε μηχανήματος – φορτηγού , τον πίνακα παροχής 
υπηρεσίας   για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών  το μνημόνιο συνεργασίας και τις 
προδιαγραφές διαχείρισης στόλου με χρήση GPS.  

2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 225350-563, FAX επικοινωνίας 2265350-565, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία κ. Κόκκινος Ασημάκης προϊστάμενος ΤΣΕ της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας Η κατάθεση 
των απαραίτητων δικαιολογητικών  θα γίνει μέχρι στις 16 -12 -2021.  

3. Δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι διαθέτουν μηχανήματα έργων διαφόρων τύπων και 
φορτηγά αυτοκίνητα έργων (ιδιόκτητα ή μισθωμένα)  τα οποία πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις  : 

 
 Να έχουν  πιστοποιητικά ασφάλισης με πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας  και  χρήσης , 

πιστοποιητικά ελέγχου όπου απαιτείται για κάθε μηχάνημα) και αναλυτικότερα  
 Να διαθέτουν  πιστοποιητικό πληρωμής τελών χρήσης,  ασφαλιστήριο συμβόλαιο όπου 

απαιτείται , εγκατάσταση συστήματος GPS και να διαθέτουν φορητές συσκευές VHF  
 Τα λοιπά οχήματα (ημιφορτηγά, ΦΙΧ) να διαθέτουν  πιστοποιητικό πληρωμής τελών 

κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ΚΤΕΟ και ταχογράφο εγκατάσταση συστήματος 
GPS και να διαθέτουν φορητές συσκευές VHF  

 Να διαθέτουν αναγκαίες άδειες ικανότητας χειριστή  για κάθε μηχάνημα  
 

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν  είναι : 

 Αίτηση  

 Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται ότι: 
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                 -τα για τα μηχανήματα που διαθέτουν έχουν τα πιστοποιητικά ασφάλισης με 
πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και χρήσης  και πιστοποιητικά ελέγχου όπου απαιτείται 
για κάθε μηχάνημα όπως αναφέρεται ανωτέρω καθώς και ότι τα μηχανήματα θα 
χειρίζονται χειριστές που κατέχουν τις σχετικές άδειες για κάθε μηχάνημα  
                    - ενδιαφέρονται  να διαθέσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους ή να 
μισθώσουν μηχανολογικό εξοπλισμό από τρίτους  για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών και με τις τιμές που έχουν ορισθεί στην σχετική απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
                      - δέχεται να μισθώσει τα μηχανήματα του ιδιοκτησίας του  (τα οποία να 
αναφέρονται λεπτομερώς) στον αιτούντα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις  
                    -  κατέχουν Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Λευκό 
Ποινικό Μητρώο. 

 Αναλυτικός κατάλογος μηχανημάτων που διατίθεται με τις άδειες χειριστών που θα τα 
χειρίζονται υπογεγραμμένος αρμοδίως 

  Πίνακα με τις περιοχές στις οποίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους  και οι οποίες θα 
πρέπει να είναι κοντά στην έδρα τους ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην 
επέμβαση κατά το έκτακτο γεγονός,  την εργασία  που τους ενδιαφέρει (πχ χιονοπτώσεις 
ή άρση καταπτώσεων ή αποκαταστάσεις σε χείμαρρους ή για το σύνολο των 
υπηρεσιών)  , 

 Υπογεγραμμένο το μνημόνιο συνεργασίας. 
 

7. Ελλιπής φάκελος θα κρίνεται απορριπτέος . 
  Το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών θα εγκριθεί με απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη.Π.Ε  Φωκίδας  
8. Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε Φωκίδας , της Δ.Τ.Ε 

της Π.Ε Φωκίδας  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr 
9. H  υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Π.Ε  Φωκίδας 

 
Άμφισσα 8 /12/2021 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε  ΦΩΚΙΔΑΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ  
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Α/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ του 
Τμήματος Συγκοινωνιακών 
Έργων  της Δ.Τ.Ε  

 

 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

Πολιτικός  μηχ/κος Α.β 

 

 

 

Η Α/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ του 
Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας  

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ 

Χημικός  μηχ/κος Α.β 

 

Ο Α/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της Δ.Τ.Ε  

Π.Ε Φωκίδας  

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ 

Πολιτικός μηχ/κος Α.β  

 

Ε.Δ  

Χρον.Αρχείο  
Φ. Εκτάκτων  ΤΣΕ  
Πρ/νο Δ.Τ.Ε 
Πρ/νη Πολιτικής Προστασίας  
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