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Από το αριθ.7/25-2-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 55

Περίληψη
Έγκριση ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου και
υπηρεσιών σε έκτακτες ανάγκες και έγκριση διαδικασίας, πρόσκλησης,
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όρων και δικαιολογητικών για την κατάρτιση
Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που
αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής προστασίας

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.5615/21-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης,
προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ασκαρίδης Ηλίας
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ηλιάδης Θώμάς
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
3. Σταυρακάρας Παναγιώτης
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελευθεριάδης Απόστολος, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
και Σταυρακάρας Παναγιώτης, ενημέρωσαν εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία τους και στη θέσης
τους κλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη, Ασκαρίδης Ηλίας, Θωμάς Ηλιάδης και Σάββας Μελισσόπουλος
αντίστοιχα
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.4998/17-02-2020 εισήγηση του τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρουμε ότι έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα κατάρτισης Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων
- μηχανημάτων για τις κατεπείγουσες δαπάνες που θα προκύψουν από ζημιές σε δημόσιους χώρους που
χρήζουν αποκατάστασης, ενώ μπορεί να απειλείται άμεσα η ζωή και η περιουσία των πολιτών από
επικίνδυνες καταστάσεις Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα έχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις
και έγγραφα: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»,
2. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423Β΄/2003), 3. Την. παρ. 2 περ. γ
του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 (εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ 29/2007), 4. Τις εγκυκλίους για την αντιμετώπιση
καταστροφικών φαινομένων λόγω πλημμυρών κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων παγετών, σεισμών, δασικών
πυρκαγιών κλπ. α) 7767/30.10.2019 (ΑΔΑ:ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ), β) 8794/06.12.2019 (ΑΔΑ:
ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04), γ) 8898/12-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΔ046ΜΤΛΒ-ΡΤΘ), δ) 8797/6-12-2019 (ΑΔΑ:
ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ), ε) 9532/24.12.2018 (ΑΔΑ: 78Υ146ΜΚ6Π-ΒΓ2), στ) 2018/09.03.2018 (ΑΔΑ:
624Π465ΧΘ7-Δ6Ν), ζ) 3752/25.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) και η) 717/30.01.2020 (ΑΔΑ:
6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ). 5. Το υπ’ αριθμ. 6748/9-10-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών Πολιτικής
Προστασίας μετά τη δημοσίευση του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Α΄/147) σε επίπεδο ΟΤΑ», 6. Τις διατάξεις των
άρθρων 62 και 63 «Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010).7.
Την αριθμ. 594/2018 (ΑΔΑ:7Ν6Ω7ΛΒ-9ΞΙ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ για τον καθορισμό
τιμής μονάδος μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ.
ο Δήμος Ξάνθης θα πρέπει να καταρτίσει Μητρώο Ιδιοκτητών οχημάτων - μηχανημάτων για τις
κατεπείγουσες δαπάνες που θα προκύψουν από ζημιές σε δημόσιους χώρους που χρήζουν
αποκατάστασης ενώ μπορεί να απειλείται άμεσα η ζωή και η περιουσία των πολιτών από επικίνδυνες
καταστάσεις Πολιτικής Προστασίας.
Το Μητρώο αυτό προβλέπεται να συμπεριληφθεί στα Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
εξαιτίας πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών, χιονοπτώσεων παγετών κλπ. του Δήμου Ξάνθης που
συντάσσεται σύμφωνα και κατ’ επιταγήν του Γενικού Σχέδιου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
Επειδή τα μέσα και το προσωπικό του Δήμου ενδέχεται να µην επαρκούν για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (λόγω της έντασης ή της έκτασης της καταστροφής κλπ), θα πρέπει να καταρτιστεί
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ένα Μητρώο µε ιδιωτικούς φορείς που θα μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, µε δικά τους μέσα και προσωπικό, όταν αυτό
απαιτηθεί και ζητηθεί από το Δήμο. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς θα πρέπει να είναι κάτοχοι ειδικών
μηχανημάτων όπως μηχανημάτων έργων, εκχιονιστικών, γερανοφόρων, βυτιοφόρων, φορτηγών
οχημάτων κλπ., όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο.
Για την κατάρτιση του εν λόγω Μητρώου, θα πρέπει να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, για την παροχή των ανωτέρω συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα µε τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’
87/7.6.2010). Επίσης στην Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει, µε την ίδια απόφαση, να εγκριθεί η
ωρομίσθια αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων έργου, σε τιμές συνήθους εργασίας, για το κάθε είδος
του ιδιωτικού οχήματος ή μηχανήματος, που θα χρησιμοποιηθεί.
Ο Δήμος Ξάνθης θα καταρτίσει Μνημόνιο Συνεργασίας µε ιδιωτικούς φορείς, για την
εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του, τα οποία έχουν το χαρακτήρα της εκ
μέρους του Δήμου πρότασης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή συγκεκριμένων
υπηρεσιών και αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Η σύναψη της σχετικής σύμβασης αποτελεί
δικαιοπραξία, της οποίας τα αποτελέσματα εξαρτώνται από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο και
επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης, άρθρο 201 Α.Κ.).
Σχετικά για ζητήματα που αναφέρονται στην ανωτέρω διαδικασία, είναι τα:
 τα υπ΄ αριθ. 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-9-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους/Υπουργείο Οικονομικών – Πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας
 το αριθ. πρωτ. 48852/2014/19-5-2015 – ορθή επανάληψη 5-6-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονομικών
της Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 το αριθ. πρωτ. 2/1585/0026/27-07-2015 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής
Δηµ/κών Διατάξεων/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Υπουργείο Οικονομικών.
Οι ακριβείς δαπάνες που θα προκύπτουν απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών-προμηθειών θα
υποβάλλονται προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή και θα γίνει η αντίστοιχη δέσμευση, στον
σχετικό Κ.Α. προϋπολογισμού οικ. ετών, εφόσον οι πιστώσεις τους επαρκούν διαφορετικά η δέσμευση θα
γίνει μετά την ενίσχυση των Κ.Α. του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 594/2018 (ΑΔΑ:7Ν6Ω7ΛΒ-9ΞΙ) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ για τον καθορισμό τιμής μονάδος μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην
Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. η Υπηρεσία προτείνει τις παρακάτω ωρομίσθια αποζημίωση χρήσης μηχανημάτων
έργου, σε τιμές συνήθους εργασίας, για το κάθε είδος του ιδιωτικού οχήματος ή μηχανήματος, που θα
απασχοληθούν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
α/α
16
17
18
19
20
21
α
β
γ

Περιγραφή
Αποχιονιστικό μηχάνημα (>120 ΗΡ)
Φορτωτής CAT 950 ή παρεμφερής
Φορτωτής CAT 966 ή παρεμφερής
Φορτωτής CAT 980 ή παρεμφερής
Εκσκαφέας λαστιχοφόρος
Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος (>120 ΗΡ)
Εκσκαφέας φορτωτής (JCB)
Φορτηγό ανατρεπόμενο
Ισοπεδωτής GRADER CAT 12 ή παρεμφερές
Ισοπεδωτής GRADER CAT 14 ή παρεμφερές
Προωθητής τύπου D5
Προωθητής τύπου D6
Προωθητής τύπου D7
Προωθητής τύπου D8
Τρακτέρ για εκχιονισμούς
Περιγραφή
Dragline
Οδοστρωτήρας άνω των 100 ΗΡ
Φορτηγά με βυτίο ωφέλιμου φορτίου άνω των 6 tn
Γεωργικοί ελκυστήρες ή μικρά φορτηγά με βυτίο ωφέλιμου φορτίου έως 1tn.
Αποζημίωση δασεργατών, υλοτόμων και λοιπών εργασιών
Αντλητικό συγκρότημα βενζινοκίνητο ή Diesel
Ισχύος έως 1,00 ΗΡ
Ισχύος από 1,00 έως 2,00 ΗΡ
Ισχύος από 2,00 έως 5,00 ΗΡ

€/ ώρα εργασίας
80,00
50,00
60,00
70,00
50,00
60,00
40,00
50,00
55,00
65,00
55,00
60,00
65,00
75,00
45,00
€/ ώρα εργασίας
70,00
50,00
40,00
24,00
10,00
2,80
3,40
4,50
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δ
ε
στ
ζ
η
θ
ι
ια
ιβ
ιγ

Ισχύος από 5,00 έως 10,00 ΗΡ
Ισχύος από 10,00 έως 20,00 ΗΡ
Ισχύος από 20,00 έως 30,00 ΗΡ
Ισχύος από 30,00 έως 40,00 ΗΡ
Ισχύος από 40,00 έως 50,00 ΗΡ
Ισχύος από 50,00 έως 60,00 ΗΡ
Ισχύος από 60,00 έως 70,00 ΗΡ
Ισχύος από 70,00 έως 80,00 ΗΡ
Ισχύος από 80,00 έως 90,00 ΗΡ
Τρακτέρ με αντλία

6,70
7,50
8,80
9,70
10,50
11,70
12,50
13,50
15,00
16,00

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται το μίσθωμα του μηχανήματος, το ημερομίσθιο του χειριστή ή
οδηγού και του βοηθού, όπου χρειάζεται, για το συνολικό χρόνο απασχόλησής του (ημέρα - νύκτα,
Κυριακές, αργίες κλπ), και όλα τα έξοδα του χρησιμοποιηθέντος μέσου: φθορές, βλάβες, συντήρηση,
επισκευές, καύσιμα λιπαντικά, ασφάλειες κ.λπ., ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Ύστερα από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα προσκομίσουν
αίτηση, υπεύθυνες δηλώσεις, σχετικά με την αποδοχή της ενδεχόμενης σύμβασης και των όρων της
πρόσκλησης, οικονομική προσφορά και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων/οχημάτων. Στη
συνέχεια θα καταρτιστεί το εν λόγω Μητρώο, μέσω του οποίου όποτε παραστεί ανάγκη, θα καλείται ο
κατάλληλος, ανάλογα με την περίπτωση, ιδιώτης να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Για την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων/οχημάτων, θα πρέπει να
προβλεφθεί ικανή σχετική πίστωση στους προϋπολογισμούς των εκάστοτε οικ. Ετών.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτουμε το σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα
δημοσιευτεί ως κατωτέρω:
««ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων και
μηχανημάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες,
χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή
ευθύνης του Δήμου Ξάνθης για τη χρονική περίοδο του έτους 2020 η οποία θα ανανεώνεται αυτόματα
με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών ανανέωσης.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
προκειμένου να καταρτιστεί Μητρώο Ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ώστε να
δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών
καταστροφών (χιονοπτώσεις-παγετό, πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και
λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ξάνθης με διάθεση μηχανημάτων
έργου/οχημάτων και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Ξάνθης και Σταυρούπολης, όταν αυτό
απαιτηθεί,
ΚΑΛΕΙ
Όσους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων ενδιαφέρονται να υποβάλλουν στο
πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Συντηρήσεων
Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, στην ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο
Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας Τ.Κ. 67132, μέχρι και την _________ ________-/2020 ώρα 13:00:
1. Αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα,
ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει ο
εργολήπτης να δηλώσει εάν η προσφορά του αφορά υπηρεσίες με χωρική αρμοδιότητα σε
ολόκληρο το Δήμο Ξάνθης ή σε συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα. Μαζί με την αίτηση πρέπει να
υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο τα εξής
δικαιολογητικά:
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική
& φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα).
3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν καθώς κα ι των
χειριστών αυτών {(άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ (όπου
αυτά απαιτούνται), άδεια χειριστού μηχανήματος έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.α.)}.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του υπευθύνου φυσικού προσώπου στην οποία θα δηλώνουν:
α) ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί
περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (θεομηνιών, κατολισθήσεων, πλημμυρών κ.α.) στην περιοχή ευθύνης τ ου
Δήμου Ξάνθης, β) αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας,
πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους) και γ) ότι αποδέχονται τις προτεινόμενες τιμές,
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οι οποίες θα ισχύουν από την ημέρα κατάρτισης του μητρώου και μέχρι την πιθανή αλλαγή τους.
Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών από την υπηρεσία θα υποβληθεί νέα δήλωση .
Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση μπορεί να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές
ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου του πίνακα.
ΟΡΟΙ
1. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα
άμεσης επέμβασης στις περιοχές ευθύνης του Δήμου Ξάνθης που δήλωσαν ενδιαφέρον, (εντός 1 ώρας) από
την στιγμή ειδοποίησης τους, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου τόσο για το
έτος 2020 όσο και για τα επόμενα έτη μέχρι την ενδεχόμενη ανανέωση του Μητρώου, στο σημείο που θα
τους ζητηθεί από τον Επιχειρησιακά Υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Δήμαρχο,
Αντιδήμαρχο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας) ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Συντηρήσεων Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 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 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθούν, 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.
3. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών
από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α.), θα
αποζημιώνονται με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. ______ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης (ΑΔΑ: ______) και την υπ’
αριθμ. ______ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης (ΑΔΑ: ______) περί έγκρισης
αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες, οι οποίες είναι τιμές ωρομίσθιας
αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου, σε τιμές συνήθους εργασίας, για το κάθε είδος του
ιδιωτικού οχήματος ή μηχανήματος, που θα απασχοληθούν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών οι
ακόλουθες:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
α/α
θ
ι

Περιγραφή
Αποχιονιστικό μηχάνημα (>120 ΗΡ)
Φορτωτής CAT 950 ή παρεμφερής
Φορτωτής CAT 966 ή παρεμφερής
Φορτωτής CAT 980 ή παρεμφερής
Εκσκαφέας λαστιχοφόρος
Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος (>120 ΗΡ)
Εκσκαφέας φορτωτής (JCB)
Φορτηγό ανατρεπόμενο
Ισοπεδωτής GRADER CAT 12 ή παρεμφερές
Ισοπεδωτής GRADER CAT 14 ή παρεμφερές
Προωθητής τύπου D5
Προωθητής τύπου D6
Προωθητής τύπου D7
Προωθητής τύπου D8
Τρακτέρ για εκχιονισμούς
Dragline
Οδοστρωτήρας άνω των 100 ΗΡ
Φορτηγά με βυτίο ωφέλιμου φορτίου άνω των 6 tn
Γεωργικοί ελκυστήρες ή μικρά φορτηγά με βυτίο ωφέλιμου φορτίου έως 1tn.
Αποζημίωση δασεργατών, υλοτόμων και λοιπών εργασιών
Αντλητικό συγκρότημα βενζινοκίνητο ή Diesel
Ισχύος έως 1,00 ΗΡ
Ισχύος από 1,00 έως 2,00 ΗΡ
Ισχύος από 2,00 έως 5,00 ΗΡ
Ισχύος από 5,00 έως 10,00 ΗΡ
Ισχύος από 10,00 έως 20,00 ΗΡ
Ισχύος από 20,00 έως 30,00 ΗΡ
Ισχύος από 30,00 έως 40,00 ΗΡ
Ισχύος από 40,00 έως 50,00 ΗΡ
Περιγραφή
Ισχύος από 50,00 έως 60,00 ΗΡ
Ισχύος από 60,00 έως 70,00 ΗΡ

€/ ώρα εργασίας
80,00
50,00
60,00
70,00
50,00
60,00
40,00
50,00
55,00
65,00
55,00
60,00
65,00
75,00
45,00
70,00
50,00
40,00
24,00
10,00
2,80
3,40
4,50
6,70
7,50
8,80
9,70
10,50
€/ ώρα εργασίας
11,70
12,50

ΑΔΑ: ΩΛΟΒΩΚ8-5Σ7
ια
ιβ
ιγ

Ισχύος από 70,00 έως 80,00 ΗΡ
Ισχύος από 80,00 έως 90,00 ΗΡ
Τρακτέρ με αντλία

13,50
15,00
16,00

4. Στις ανωτέρω τιμές ωρομίσθιας αποζημίωσης, 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, εκτός του Φ.Π.Α. Οι σχετικές εργασίες προς αντιμετώπιση των
επαπειλούμενων συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα και εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός, άρση
καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών,
άρση φερτών υλικών και κορμών δέντρων από κοινόχρηστους χώρους, κατάσβεση πυρκαγιών κ.α), θα
συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και σε
περίπτωση κωλύματος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών 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.) και περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά από την άρση της εντολής της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. 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 των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του
μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών.
5. Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται και η δαπάνη μεταφοράς
των μηχανημάτων από το σημείο που βρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία, η δαπάνη
μεταφοράς και απομάκρυνσης τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους καθώς 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 κ.α., η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
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.
6. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να
αποδεχτούν τις προτεινόμενες τιμές ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων, οι οποίες θα
ισχύουν από την ημέρα κατάρτισης του Μητρώου και μέχρι την πιθανή αλλαγή τους, ενώ μπορεί να
δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές.
7. 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 έντονα
καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α., (είδος, πλήθος, άδεια
κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής 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 τόσο για το 2020
όσο και για τα απόμενα έτη μέχρι την ενδεχόμενη ανανέωση του Μητρώου. 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 κ.α., στην περιοχή ευθύνης
του Δήμου Κομοτηνής.
8. 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, Κ.Υ.Α. 43726/7-6-2019, ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019) 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 κ.α., στην περιοχή
ευθύνης του Δήμου Ξάνθης.
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Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς 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. η απόσταση των μηχανημάτων έργου από την περιοχή εργασίας και ο
απαιτούμενος χρόνος προσέλευσης τους.
Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης μέσων από εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο καταχωρημένο στο
υπάρχον Μητρώο, δύναται να συμμετάσχει εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο αποδεχόμενο εγγράφως τους
όρους και τις τιμές που έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
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 το
Δήμο Ξάνθης (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί
με την αίτηση).
Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος,
εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου Ξάνθης.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.»»»
Διαδικασία
Η διαδικασία για την ωρομίσθια αποζημίωση χρήσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου μηχανημάτων
έργου σε τιμές συνήθους εργασίας και άλλων μέσων και υλικών για την πρόληψη, αντιμετώπιση κινδύνων
και διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές και λοιπές καταστροφές καθώς και άμεσες επεμβάσεις που
αφορούν κινδύνους που μπορούν να εξελιχθούν σε απειλή για την υγεία και τη ζωή των πολιτών και
οτιδήποτε άλλο υπαγορεύεται από τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας αναλύεται παρακάτω:
α. Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση και διαχείριση εκτάκτων αναγκών (πρόληψη αντιμετώπιση - αποκατάσταση), μετά από πρόταση του Επιχειρησιακά Υπεύθυνου της Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου (Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας) ή τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών (Γραφείο πολιτικής προστασίας) της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία σε συνεργασία με την
αντίστοιχη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναλαμβάνει και την επίβλεψη των εργασιών.
β. Η βεβαίωση των ωρών εργασίας κάθε μηχανήματος χορηγείται από τους επιβλέποντες Μηχανικούς της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή από τον Προϊστάμενο του Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και θεωρείται
από τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή του. Η τελική έγκριση για την εν λόγω μίσθωση παρέχεται από τον
Δήμαρχο ο οποίος συνυπογράφει την εντολή μίσθωσης την οποία εκδίδει το αρμόδιο Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας.
γ. Οι καταστάσεις Οικονομικής αποζημίωσης για τις εκτελεσθείσες εργασίες των μηχανημάτων
υπογράφονται από τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή του.
δ. Σε περιπτώσεις λοιπών άμεσων και επειγουσών συμβάντων από τα οποία απειλείται η ζωή , η υγεία και η
περιουσία των πολιτών η Πολιτική Προστασία διαμέσου του Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος
Συντηρήσεων Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προβαίνει σε άμεσες επεμβάσεις και δράσεις
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, αναθέτοντας κατά αποκοπή εργασίες μετά από διαπραγμάτευση της
αξίας του έργου.
Για την υλοποίηση έργων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και γενικότερα
διαχείρισης εκτάκτων αναγκών εισηγούμαστε τον ενιαίο τιμοκατάλογο ωρομίσθια αποζημίωσης
μισθωμένων μηχανημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ανωτέρω (7) σχετική Απόφαση του
Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., ο οποίος θα εγκριθεί και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας. Ο
πίνακας ωριαίας αποζημίωσης μισθωμένων μπορεί να τροποποιηθεί με νέα απόφαση.
Λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 «Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής» του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) και των εγκυκλίων α) 7767/30.10.2019 (ΑΔΑ:ΩΧΦΧ46ΜΚ6ΠΩΛΨ), β) 8794/06.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04), γ) 8898/12-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΔ046ΜΤΛΒΡΤΘ), δ) 8797/6-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ), ε) 9532/24.12.2018 (ΑΔΑ: 78Υ146ΜΚ6Π-ΒΓ2),
στ) 2018/09.03.2018 (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν), ζ) 3752/25.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) και η)
717/30.01.2020 (ΑΔΑ: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ), παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει για
την Έγκριση:
α) της ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες και
β) της διαδικασίας κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιριών – φυσικών προσώπων) οχημάτων –
μηχανημάτων έργου – μέσων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Πολιτικής Προστασίας.
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γ) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και
μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
δ) των Όρων για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που
αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
ε) των Δικαιολογητικών για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για
εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας και των ανωτάτων
τιμών αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση: α) της ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε
έκτακτες ανάγκες και της διαδικασίας κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιριών – φυσικών προσώπων)
οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Πολιτικής Προστασίας, β) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου
ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Πολιτικής Προστασίας, γ) των Όρων για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων
για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας, δ) των
Δικαιολογητικών για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που
αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας και των ανωτάτων τιμών
αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες. όπως ακριβώς επισυνάπτονται και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 3-3-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων και
μηχανημάτων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες,
χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή
ευθύνης του Δήμου Ξάνθης για τη χρονική περίοδο του έτους 2020 η οποία θα ανανεώνεται αυτόματα
με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών ανανέωσης.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
προκειμένου να καταρτιστεί Μητρώο Ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ώστε να
δύνανται να επεμβαίνουν για την διαχείριση των εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών
καταστροφών (χιονοπτώσεις-παγετό, πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις, δασικές πυρκαγιές και
λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ξάνθης με διάθεση μηχανημάτων
έργου/οχημάτων και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Ξάνθης και Σταυρούπολης, όταν αυτό
απαιτηθεί,
ΚΑΛΕΙ
Όσους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων ενδιαφέρονται να υποβάλλουν στο
πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Συντηρήσεων
Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, στην ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο
Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας Τ.Κ. 67132, μέχρι και την _________ ________-/2020 ώρα 13:00:
5. Αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, στην οποία θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα,
ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει ο
εργολήπτης να δηλώσει εάν η προσφορά του αφορά υπηρεσίες με χωρική αρμοδιότητα σε
ολόκληρο το Δήμο Ξάνθης ή σε συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα. Μαζί με την αίτηση πρέπει να
υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο τα εξής
δικαιολογητικά:
6. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική
& φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα).
7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν καθώς κα ι των
χειριστών αυτών {(άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ (όπου
αυτά απαιτούνται), άδεια χειριστού μηχανήματος έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.α.)}.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του υπευθύνου φυσικού προσώπου στην οποία θα δηλώνουν:
α) ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί
περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (θεομηνιών, κατολισθήσεων, πλημμυρών κ.α.) στην περιοχή ευθύνης τ ου
Δήμου Ξάνθης, β) αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας,
πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους) και γ) ότι αποδέχονται τις προτεινόμενες τιμές,
οι οποίες θα ισχύουν από την ημέρα κατάρτισης του μητρώου και μέχρι την πιθανή αλλαγή τους.
Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών από την υπηρεσία θα υποβληθεί νέα δήλωση .
Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση μπορεί να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές
ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου του πίνακα.
ΟΡΟΙ
1. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα
άμεσης επέμβασης στις περιοχές ευθύνης του Δήμου Ξάνθης που δήλωσαν ενδιαφέρον, (εντός 1 ώρας) από
την στιγμή ειδοποίησης τους, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου τόσο για το
έτος 2020 όσο και για τα επόμενα έτη μέχρι την ενδεχόμενη ανανέωση του Μητρώου, στο σημείο που θα
τους ζητηθεί από τον Επιχειρησιακά Υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Δήμαρχο,
Αντιδήμαρχο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας) ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Συντηρήσεων Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 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 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθούν, 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.
3. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών
από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α.), θα
αποζημιώνονται με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. ______ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης (ΑΔΑ: ______) και την υπ’
αριθμ. ______ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης (ΑΔΑ: ______) περί έγκρισης
αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες, οι οποίες είναι τιμές ωρομίσθιας
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αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου, σε τιμές συνήθους εργασίας, για το κάθε είδος του
ιδιωτικού οχήματος ή μηχανήματος, που θα απασχοληθούν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών οι
ακόλουθες:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
α/α
θ
ι
ια
ιβ
ιγ

Περιγραφή
Αποχιονιστικό μηχάνημα (>120 ΗΡ)
Φορτωτής CAT 950 ή παρεμφερής
Φορτωτής CAT 966 ή παρεμφερής
Φορτωτής CAT 980 ή παρεμφερής
Εκσκαφέας λαστιχοφόρος
Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος (>120 ΗΡ)
Εκσκαφέας φορτωτής (JCB)
Φορτηγό ανατρεπόμενο
Ισοπεδωτής GRADER CAT 12 ή παρεμφερές
Ισοπεδωτής GRADER CAT 14 ή παρεμφερές
Προωθητής τύπου D5
Προωθητής τύπου D6
Προωθητής τύπου D7
Προωθητής τύπου D8
Τρακτέρ για εκχιονισμούς
Dragline
Οδοστρωτήρας άνω των 100 ΗΡ
Φορτηγά με βυτίο ωφέλιμου φορτίου άνω των 6 tn
Γεωργικοί ελκυστήρες ή μικρά φορτηγά με βυτίο ωφέλιμου φορτίου έως 1tn.
Αποζημίωση δασεργατών, υλοτόμων και λοιπών εργασιών
Αντλητικό συγκρότημα βενζινοκίνητο ή Diesel
Ισχύος έως 1,00 ΗΡ
Ισχύος από 1,00 έως 2,00 ΗΡ
Ισχύος από 2,00 έως 5,00 ΗΡ
Ισχύος από 5,00 έως 10,00 ΗΡ
Ισχύος από 10,00 έως 20,00 ΗΡ
Ισχύος από 20,00 έως 30,00 ΗΡ
Ισχύος από 30,00 έως 40,00 ΗΡ
Ισχύος από 40,00 έως 50,00 ΗΡ
Περιγραφή
Ισχύος από 50,00 έως 60,00 ΗΡ
Ισχύος από 60,00 έως 70,00 ΗΡ
Ισχύος από 70,00 έως 80,00 ΗΡ
Ισχύος από 80,00 έως 90,00 ΗΡ
Τρακτέρ με αντλία

€/ ώρα εργασίας
80,00
50,00
60,00
70,00
50,00
60,00
40,00
50,00
55,00
65,00
55,00
60,00
65,00
75,00
45,00
70,00
50,00
40,00
24,00
10,00
2,80
3,40
4,50
6,70
7,50
8,80
9,70
10,50
€/ ώρα εργασίας
11,70
12,50
13,50
15,00
16,00

4. Στις ανωτέρω τιμές ωρομίσθιας αποζημίωσης, 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, εκτός του Φ.Π.Α. Οι σχετικές εργασίες προς αντιμετώπιση των
επαπειλούμενων συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα και εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός, άρση
καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών,
άρση φερτών υλικών και κορμών δέντρων από κοινόχρηστους χώρους, κατάσβεση πυρκαγιών κ.α), θα
συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και σε
περίπτωση κωλύματος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών 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.) και περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά από την άρση της εντολής της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. 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 των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του
μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών.
5. Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται και η δαπάνη μεταφοράς
των μηχανημάτων από το σημείο που βρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία, η δαπάνη
μεταφοράς και απομάκρυνσης τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους καθώς και οι δαπάνες πρόληψης και
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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 κ.α., η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
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.
6. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να
αποδεχτούν τις προτεινόμενες τιμές ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων, οι οποίες θα
ισχύουν από την ημέρα κατάρτισης του Μητρώου και μέχρι την πιθανή αλλαγή τους, ενώ μπορεί να
δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές.
7. 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 έντονα
καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς κ.α., (είδος, πλήθος, άδεια
κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής 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 τόσο για το 2020
όσο και για τα απόμενα έτη μέχρι την ενδεχόμενη ανανέωση του Μητρώου. 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 κ.α., στην περιοχή ευθύνης
του Δήμου Κομοτηνής.
8. 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, Κ.Υ.Α. 43726/7-6-2019, ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019) 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 κ.α., στην περιοχή
ευθύνης του Δήμου Ξάνθης.
Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς 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. η απόσταση των μηχανημάτων έργου από την περιοχή εργασίας και ο
απαιτούμενος χρόνος προσέλευσης τους.
Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης μέσων από εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο καταχωρημένο στο
υπάρχον Μητρώο, δύναται να συμμετάσχει εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο αποδεχόμενο εγγράφως τους
όρους και τις τιμές που έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
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 το
Δήμο Ξάνθης (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί
με την αίτηση).
Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος,
εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου Ξάνθης.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.»»»
Διαδικασία
Η διαδικασία για την ωρομίσθια αποζημίωση χρήσης οχημάτων - μηχανημάτων έργου μηχανημάτων
έργου σε τιμές συνήθους εργασίας και άλλων μέσων και υλικών για την πρόληψη, αντιμετώπιση κινδύνων
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και διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές και λοιπές καταστροφές καθώς και άμεσες επεμβάσεις που
αφορούν κινδύνους που μπορούν να εξελιχθούν σε απειλή για την υγεία και τη ζωή των πολιτών και
οτιδήποτε άλλο υπαγορεύεται από τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας αναλύεται παρακάτω:
α. Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση και διαχείριση εκτάκτων αναγκών (πρόληψη αντιμετώπιση - αποκατάσταση), μετά από πρόταση του Επιχειρησιακά Υπεύθυνου της Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου (Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας) ή τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών (Γραφείο πολιτικής προστασίας) της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία σε συνεργασία με την
αντίστοιχη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναλαμβάνει και την επίβλεψη των εργασιών.
β. Η βεβαίωση των ωρών εργασίας κάθε μηχανήματος χορηγείται από τους επιβλέποντες Μηχανικούς της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή από τον Προϊστάμενο του Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και θεωρείται
από τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή του. Η τελική έγκριση για την εν λόγω μίσθωση παρέχεται από τον
Δήμαρχο ο οποίος συνυπογράφει την εντολή μίσθωσης την οποία εκδίδει το αρμόδιο Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας.
γ. Οι καταστάσεις Οικονομικής αποζημίωσης για τις εκτελεσθείσες εργασίες των μηχανημάτων
υπογράφονται από τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή του.
δ. Σε περιπτώσεις λοιπών άμεσων και επειγουσών συμβάντων από τα οποία απειλείται η ζωή , η υγεία και η
περιουσία των πολιτών η Πολιτική Προστασία διαμέσου του Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος
Συντηρήσεων Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προβαίνει σε άμεσες επεμβάσεις και δράσεις
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, αναθέτοντας κατά αποκοπή εργασίες μετά από διαπραγμάτευση της
αξίας του έργου.

