
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ –ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΗΤΟΙ : «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ- ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ- ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ - 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ –ΣΕΙΣΜΟΙ & ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» 

Σχετ. :  

1. Η υπ’ αριθ. 14/2023 (ΑΔΑ: 9674Ω9Θ-0Χ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Δελφών  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 

Προσκαλεί νέους ενδιαφερόμενους με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου 

ενδιαφερόμενων για την Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών Οχημάτων Και Μηχανημάτων 

Έργου, που θα επεμβαίνουν προς αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών στην περιοχή 

ευθύνης Δήμου Δελφών, με τη διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και 

προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί και κρίνεται απαραίτητο. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Αυτοτελές Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας –  Υπολοχαγού Γάτου 12, Άμφισσα 33100 τηλ.22650-23766, 

email: ant.kallieon@delphi.gov.gr αίτηση συμμετοχής 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 και αφορά τους ακόλουθους Κωδικούς CPV: 

- 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 

- 90722300-7 Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών 

- 75251110-4 Υπηρεσίες πρόληψης πυρκαγιών  

- 90721800-5 Υπηρεσίες προστασίας από φυσικούς υπαρκτούς ή δυνητικούς 

κινδύνους 

- 45520000-8 - Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ    

 

   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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- 50000000-5 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

- 90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού (από καταπτώσεις βράχων και 

χωμάτων) 

- 75251100-1 Υπηρεσίες καταπολέμησης πυρκαγιών  

- 50232100-1 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 

(Αποκατάσταση ελέγχου ασφαλείας φωτεινής σηματοδότησης και 

δημοτικού φωτισμού, λόγω βραχυκυκλωμάτων από συνεχείς 

βροχοπτώσεις, έντονες χιονοπτώσεις και συνεχείς πτώσεις κεραυνών 

 Οι αμοιβές μίσθωσης κάθε μηχανήματος έργου και οχήματος καθορίζονται 

από την υπ’ αριθ. 14/2023 (ΑΔΑ: 9674Ω9Θ-0Χ7) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Δελφών 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, άρσης επικινδυνότητας, καταπτώσεων, κατολισθήσεων, 

αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος (δημοτικού ή αγροτικού), 

απομάκρυνσης ή κοπής βλάστησης κ.τ.λ.  αρμοδιότητας Δήμου Δελφών οι 

οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από το τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας.  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 νοείται η στιγμή εντολής της υπηρεσίας μας για την 

παρουσία του μηχανήματος επί τόπου στο συμβάν και ο χρόνος αυτός 

περατώνεται μετά την αντίστοιχη εντολή λήξης του συμβάντος άρα και των 

εργασιών, πάλι από την υπηρεσία μας. 

 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 1-1-2023 

μέχρι 31-12-2023 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Δελφών τους 

ζητηθεί από τους υπευθύνους του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

Δήμου Δελφών. 

 Τα οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την 

έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Αυτοτελούς 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 

(θέση σε αναμονή) μέχρι τη έναρξη της εκάστοτε παροχής της υπηρεσίας. 

 Οι τιμές μονάδας των αμοιβών αναφέρονται σε περαιωμένες εργασίες, οι 

οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή παρέμβασης μετά από εντολή του 

Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. 
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 Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν με 

δήλωσή τους να αποδεχθούν τις προτεινόμενες τιμές οι οποίες και θα ισχύουν 

μέχρι 31-12-2023. 

 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 

αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα 

προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα οφείλεται σε αμέλεια, 

απρονοησία, μη τήρηση των όρων και 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, 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.  

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22650-23766 (εσωτερικό 1011). Η κατάθεση 

των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι και την Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 

2023. 

Δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι διαθέτουν μηχανήματα έργων διαφόρων τύπων 

και φορτηγά αυτοκίνητα έργων (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) τα οποία πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις : 

i. Να έχουν πιστοποιητικά ασφάλισης με πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και 

χρήσης, πιστοποιητικά ελέγχου όπου απαιτείται για κάθε μηχάνημα) 

ii. Να διαθέτουν πιστοποιητικό πληρωμής τελών χρήσης, ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο όπου απαιτείται.  

iii. Τα λοιπά οχήματα (ημιφορτηγά, ΦΙΧ) να διαθέτουν πιστοποιητικό πληρωμής 

τελών κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ΚΤΕΟ και ταχογράφο. 

iv. Να διαθέτουν αναγκαίες άδειες ικανότητας χειριστή για κάθε μηχάνημα. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α) Για τους ιδιωτικούς φορείς (φυσικά πρόσωπα – επιχειρήσεις) της υπ’ αριθ. 

07/70/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΞ0Ω9Θ-ΨΛΝ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών 

«Κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας- μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών, φυσικών 

προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

περιστατικών Πολιτικής Προστασίας (εκχιονισμοί- καταπτώσεις-κατολισθήσεις- 

πλημμυρικά φαινόμενα- σεισμοί και πυρκαγιές) έτους 2022», που έχουν προσκομίσει 

ήδη κατά το προηγούμενο έτος τα λοιπά δικαιολογητικά απαιτείται να προσκομισθεί : 

 Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία 

δηλώνεται ότι: 

- Επιθυμούν να συνεχίσουν την διατήρησή τους στο μνημόνιο συνεργασίας 

και ότι αποδέχονται πλήρως και χωρίς αμφισβήτηση τους όρους 

πρόσκλησης και της υπ’ αριθ. 14/2023 (ΑΔΑ: 9674Ω9Θ-0Χ7) Απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών. 

ΑΔΑ: ΩΝ22Ω9Θ-44Ε



-  

Β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν για νέους ενδιαφερομένους 

είναι : 

 Αίτηση 

 Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία 

δηλώνεται ότι: 

- 1. 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 

- 2. 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. 

- 3. δέχεται να μισθώσει τα μηχανήματα του ιδιοκτησίας του (τα οποία να 

αναφέρονται λεπτομερώς) στον αιτούντα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις 

- 4. κατέχουν Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Λευκό 

Ποινικό Μητρώο. 

 Αναλυτικός κατάλογος μηχανημάτων που διατίθεται με τις άδειες χειριστών. 

 Πίνακα με τις περιοχές στις οποίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και οι 

οποίες θα πρέπει να είναι κοντά στην έδρα τους ώστε να υπάρχει άμεση 

επέμβαση στο έκτακτο γεγονός καθώς και την εργασία που τους ενδιαφέρει 

(εκχιονισμός, πυροπροστασία, άρση καταπτώσεων, εκβραχώσεις, κτλ). 

 Υπογεγραμμένο το μνημόνιο συνεργασίας. 

 Ελλιπής φάκελος θα κρίνεται απορριπτέος . 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωμής 

δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ΟΤΑ μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύει, 

αναφέρονται αναλυτικά στο 6748/9-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους (ΓΛΚ), κατ’ ουσίαν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που 

ορίζονταν στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους με ΑΔΑ.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2, στην περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όταν για λόγους κατεπείγουσας 

ανάγκης δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 2/52145/0026/01-07-2014 

έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για δαπάνες που πραγματοποιούνται 

εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/16, στις οποίες 

ρητά προβλέπονται και οι δαπάνες πολιτικής προστασίας (άρθ. 9 παρ.4), για τις 

οποίες αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως 

μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού.  
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Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-09-

2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και το 48852/2014/19-05-

2015 (ορθή επανάληψη 05-06-2015) έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α του 

Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή 

δαπανών Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ισχύει κατ’ αναλογία και στους 

Δήμους. 

Επομένως, οι οδηγίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με το υπ. αριθμ. 

2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Α.Δ.Α.: 

7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 εξακολουθούν να ισχύουν για τις Περιφέρειες και κατ’ αναλογία και για 

τους Δήμους. 

Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Δελφών έπειτα από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.  

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών http://www.dimosdelfon.gr/  

 

 

Άμφισσα, 23/01/2023 

 

Ο Αντιδήμαρχος Αυτοτελούς Τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας 

 

 

 

Χαρίλαος Γ. Αγαπητός 

Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών 
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