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                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

       

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αριθμ.32/2022 
τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
             Αριθμ. Απόφασης: 318/2022 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για Α. Καθορισμό ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών 
μηχανημάτων   έργου/οχημάτων/μέσων  για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων   αναγκών από 
φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει από 01-01-2023 έως 31-12-2023. Β. Τους Γενικούς και 
ειδικούς   όρους του μνημονίου συνεργασίας για την κατάρτιση Μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών  Γ. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για ένταξή στο Μητρώου εργοληπτών του 
Δήμου Πεντέλης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από  φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές. 

 
 
Την  29η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ., στα Μελίσσια, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
δια τηλεδιάσκεψης η  Οικονομική  Επιτροπή,  κατόπιν της αριθμ. 22538/25.11.2022 πρόσκλησης της 
Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail) με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 374/30-5-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών 
και την κείμενη νομοθεσία. 

 
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση πέντε (5) 
συνολικά μέλη  και ονομαστικά:  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Γιωτάκη Ευαγγελία. 
 
 

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αναφερόμενη στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
έθεσε υπόψη των μελών  την από 07.10.2022 εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και Φυσικών 
Καταστροφών, η οποία έχει ως εξής: 
 

 
 
 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.  Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος 

2. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία, Τακτικό Μέλος 2.   Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος 

3. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος 3.  Κολιός Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος 

4.   Παπακωνσταντίνου Δημ, Τακτικό Μέλος 4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 

5.   Πολίτη Ελένη, Τακτικό Μέλος  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
                                                          Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3463/2016 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2. Το Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/2010). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 

5. Το Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102 

Α΄/2002). 

6. Το Ν.4662/2020 Περί εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων , 

αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος 

εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες 

διατάξεις,(ΦΕΚ 27 Α΄/2020). 

7. Τις εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 
8.  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα δίκτυα υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Πεντέλης 

κατά τη διάρκεια του έτους λόγω χιονοπτώσεων, πλημμυρών,, αντιμετώπισης πυρκαγιών – 

σεισμών κ.λ.π. φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και 

δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν πάντα με τα ίδια μέσα του Δήμου,                          

                                9.  Το είδος και η φύση των εργασιών και το κατεπείγον εκτέλεσης αυτών που επιβάλουν την 

εκτέλεση των, απολογιστικά, 

10 Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική 

ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ», εκδ.2η /2022 και ειδικότερα το αρ. 9.2 « Μνημόνια συνεργασίας με 

ιδιωτικούς φορείς – κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών»  το αρ. 9.5 «Πληρωμή δαπανών στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής 

προστασίας»  και το αρ.9.5.1  «Οδηγός χρήσης της Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 118 

Ν.4412/2016) για την Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασία 

                                 11 Το Σχεδίου  Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών  «ΙΟΛΑΟΣ» εκδ.2η 

/2022 και     ειδικότερα  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

                              12. Την υπ’ αριθμ. 8794/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) εγκύκλιο της Γεν. 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: «1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών 

Φαινομένων» με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» » 

                               13. Την υπ’ αριθμ. 717/30-01-2020 ( ΑΔΑ: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ ) εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας: «1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 

Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών» με την κωδική 

ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 

 Προτείνεται η μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων με την παρακάτω   ωριαία 

αποζημίωση: 
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Α/Α 

 
 

Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 

απασχόλησης 

μηχ/τος (€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη 
αναμονής μηχανήματος 

μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

 
1 

Μίσθωση διαμορφωτήρα (GRADER) 

Ισοπεδωτή γαιών με το χειριστή 
55,00 15,00 5,00 

2 
Μίσθωση Προωθητήρα D6 με το 

χειριστή 
65,00 15,00 5,00 

3 
Μίσθωση Προωθητήρα D7 με το 

χειριστή 
75,00 15,00 5,00 

4 
Μίσθωση Προωθητήρα D8 με το 

χειριστή 
90,00 15,00 5,00 

5 
Μίσθωση Προωθητήρα D9 με το 

χειριστή 
100,00 15,00 5,00 

6 
Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου 

έως 100ΗΡ με το χειριστή 
50,00 15,00 5,00 

                                                                                    

7 
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 

έως 100ΗΡ με το χειριστή 
65,00 15,00 5,00 

 

8 

Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου 

101-έως 180ΗΡ με το χειριστή 
65,00 15,00 5,00 

9 
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 

101-έως 180ΗΡ με το χειριστή 
70,00 15,00 5,00 

10 
Μίσθωση Φορτωτή με λεπίδα, με το 

χειριστή 
50,00 15,00 5,00 

11 
Μίσθωση Εκσκαφέα Ελαστιχοφόρου 

με το χειριστή 
65,00 15,00 5,00 

12 Μίσθωση Εκσκαφέα Ερπυστριοφόρου 

με το χειριστή 

70,00 15,00 5,00 

 
13 

Μίσθωση Φορτωτή-Εκσκαφέα 

Ελαστιχοφόρου (τύπου JCB) με το 

χειριστή 

 
60,00 

 
15,00 

 
5,00 

14 
Μίσθωση Φορτωτή (τύπου BOBCAT) 

με το χειριστή 
50,00 15,00 5,00 

 
 

15 

Μίσθωση γεωργικού ελκυστήρα 

(Τρακτέρ) με μαχαίρι ή με λεπίδα 

αποχιονισμού ή αλατοδιανομέα μαζί 

με τον χειριστή 

 
 

45,00 

 
 

15,00 

 
 

5,00 
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16 Μίσθωση πλατφόρμας    

 • μέχρι 40Km 250,00   

 • άνω των 40Km και ανά 

10kmεπιπλέον 
50,00 

  

17 
Μεταφορά βαρέων οχημάτων 

(Γερανοφόρο) 

60,00 πλέον τη 

διαδρομή 
15,00 5,00 

 
18 

Φορτηγό με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και 

πιεστικό ή χορτοκοπτικό μέχρι 

150HP 

 
60,00 

 
15,00 

 
5,00 

 
19 

Φορτηγό με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και 

πιεστικό ή χορτοκοπτικό πάνω 

από 150HP 

 
80,00 

 
15,00 

 
5,00 

20 
Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 

μέχρι 150HP 
60,00 15,00 5,00 

21 
Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 

πάνω από 150HP 
70,00 15,00 5,00 

22 Φορτηγό 0- 6 ton 30,00 15,00 5,00 

 

 

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

 

24 Φορτηγό 10-15ton 50,00 15,00 5,00 

25 Φορτηγό 15 ton και άνω 60,00 15,00 5,00 

26 
Ανυψωτικός γερανός (για 

απομάκρυνση βαρέων οχημάτων σε 

περίπτωση χιονόπτωσης κλπ) 

 
50,00 

 
15,00 

 
5,00 

27 
UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, 

αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 
60,00 15,00 5,00 

28 
Αυτοκίνητα με λεπίδα ή με λεπίδα και 

αλατιέρα 
55,00 15,00 5,00 

29 Αλατοδιανομέας 55,00 15,00 5,00 

30 Καλαθοφόρο όχημα 50,00 15,00 5,00 

31 Αυτοκινούμενη υδροφόρα 55,00 15,00 5,00 

32 ΑΡΠΑΓΗ 50,00 15,00 5,00 

33 Αποφρακτικό όχημα 50,00 15,00 5,00 

34 Χορτοκοπτικό όχημα 60,00 15,00 5,00 

35 Βυτιοφόρο 4,00 15,00 5,00 

36 Ψεκαστικό μηχάνημα 35,00 15,00 5,00 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ως ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες, Σαββατοκύριακα και 

επίσημες αργίες ορίζεται η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει τη λειτουργία του 

μηχανήματος με τον χειριστή, του αυτοκινήτου με τον οδηγό, τα καύσιμα, όπως και κάθε άλλη 

δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Τα 

μηχανήματα –αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως 

αναλύονται ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2023. 

Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση 

για την παραμονή του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος σε θέση επιφυλακής, πλήρως 

εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για εργασία, με ή χωρίς το χειριστή. 

Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος με χειριστή/ές, ορίζεται αυτός που αρχίζει με τη θέση των 

μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις επιφυλακής από την υπηρεσία πολιτικής 

προστασίας του δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ 

ή της Περιφέρειας κ.λ.π.), χωρίς εκτέλεση εργασιών και λήγει με την έναρξη εκτέλεσης εργασιών 

αντιμετώπισης της φυσικής καταστροφής, ή με την εντολή διακοπής από το Δήμο. 

Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος χωρίς χειριστή/ές, ορίζεται ομοίως, αυτός που αρχίζει με τη 

θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις επιφυλακής από την υπηρεσία 

πολιτικής προστασίας του Δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες 

της ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λ.π), χωρίς να απαιτείται η παρουσία του χειριστού του 

μηχανήματος, στον τόπο επιφυλακής. 

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης, δίδονται εγγράφως μέσω 

τηλεομοιότυπου (FAX), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με γραπτό μήνυμα (SMS), 

προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να επιβεβαιώνονται 

κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία. 

Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων οφείλουν να  καλύψουν: 

α)  τις 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 οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων 

του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε 

υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων, 

Β) τη δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων από το σημείο που 

βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης 

καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους,  μετά  το τέλος  απασχόλησής τους. 

Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων οφείλουν να δηλώσουν 

αναλυτικά τα οχήματα, μηχανήματα έργου και μέσα που διαθέτουν (είδος, ισχύς, πλήθος, άδεια 

κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους, κλπ) προσκομίζοντας 

παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τους καθώς και των χειριστών αυτών. Η μη υποβολή των 

ανωτέρω στοιχείων από του συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο 

πίνακα του εν λόγω Μητρώο. 
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Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα 

ισχύουν μέχρι 31-12-2023, όπως αυτές διαμορφώνονται με τυχόν έκπτωση στην οικονομική 

προσφορά τους 

 Ο αριθμός των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει 

ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος, 

όσο και του απασχολούμενου προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και 

πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις και θα αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών να τηρήσουν τις 

εντολές του Γραφείου  Πολιτικής  Προστασίας Δήμου Πεντέλης. 

 Οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων που θα ενεργοποιούνται για την διαχείριση 

των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η 

διάρκεια της καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από 

τα σημεία συμβάντων, εντοπιότητα, οικονομική προσφορά κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται 

επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα, μέσα και προσωπικού 

(βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί 

κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής. 

 Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο  (αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., 

Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ.) θα αποτελέσει θετικό  στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας 

ιδιοκτητών μηχανημάτων/οχημάτων με το Δήμο Πεντέλης . 

Ο χρόνος επέμβασης ορίζεται μέχρι μία (1) ώρα από τη στιγμή ειδοποίησης είτε εγγράφως είτε 

τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου 

Πεντέλης  ζητηθεί από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης. 

 Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου και του χειριστή του, για 

εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 

Δήμου Πεντέλης κατόπιν απόφασης της  Δημάρχου Πεντέλης  και ο χρόνος αυτός 

περατώνεται μετά από προφορική ή γραπτή άρση της εντολής από το Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου Πεντέλης. Σε αυτόν το χρόνο περιλαμβάνονται: 

α. Η επιφυλακή ή διενέργεια περιπολίας σε συγκεκριμένες θέσεις σε περίπτωση 

επικείμενη καταστροφής με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή ύστερα από εντολή του 

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης. 

β. Η εκτέλεση των εργασιών άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του 

οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάστασης 

αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και 

κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, αποχιονισμού κλπ. 

 Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται 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 έργου/οχήματος/μέσου εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων 

διακοπών για εφοδιασμό του μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου με καύσιμα και την αλλαγή 

ή συμπλήρωση λιπαντικών κτλ. 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου,  έχουν την πλήρη ευθύνη: 

α. Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων προς παροχή υπηρεσιών να γίνεται από 
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χειριστές/οδηγούς οι οποίοι κατέχουν τις αντίστοιχες νόμιμες άδειες χειριστή/ οδηγού, 

β. Η χρήση των μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες, 

γ. Για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή τα μηχανήματα 

έργου/ οχήματα/μέσα.  

Ο ιδιοκτήτης μηχανήματος έργου/οχήματος/μέσου είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα, και 

μηχανήματα έργου, τα μέσα και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. 

Είναι δε υπεύθυνος να εφαρμόζει 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, κλπ) καθώς και για την 

ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν 

τις προϋποθέσεις, θα τεθούν στη διάθεση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης. 

 Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στο Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου Πεντέλης. 

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της 

συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο εργοληπτών  για την διαχείριση 

εκτάκτων αναγκών. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τη λήψη εντύπων συμμετοχής στην πρόσκληση, οι 

ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα  τηλ .2132050098, 2132050099,2132050028, 

καθώς και στον ιστότοπο https://penteli.gov.gr  του Δήμου Πεντέλης  

Η προσφορά  μπορεί είτε να αποσταλεί  ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Καλαμβόκη 2Α, 15127. 

Μελίσσια , Δημαρχείο  Πεντέλης , είτε να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 

του Δήμου Πεντέλης στο Δημαρχείο. 

 Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων  θα  ενημερωθούν με 

πρόσκληση  του Δήμο Πεντέλη και  θα καλούνται να   υποβάλλουν  αίτηση συμμετοχής ένταξης 

εργοληπτών του Δήμου ,  προς το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πεντέλης 

 Η  πρόσκληση θα αναρτηθεί στα τοπικά δημοτικά καταστήματα, στον ιστότοπο του Δήμου  

Πεντέλης  και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Tο πρώτο Μητρώο εργοληπτών θα 

συνταχθεί έως 31/01/2023 και θα ενημερώνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 2023  

 Στην αίτηση  θα αναφέρονται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα και φαξ του αιτούντος. 

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν (η μη υποβολή αποτελεί λόγο αποκλεισμού), σε 

σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου 

και μέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και 

κυκλοφορίας, κλπ) όπου αυτά απαιτούνται, με ισχύ μέχρι 31/12/2023 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ), ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ), φορολογική ενημερότητα, 

Ποινικό μητρώο με ισχύ μέχρι 31/12/2023. 

 3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (θα διατίθεται έντυπο). Προσφερόμενες τιμές μεγαλύτερες 
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από τις αναγραφόμενες του εγκεκριμένου καταλόγου δεν θα γίνονται δεκτές με ποινή 

αποκλεισμού του οχήματος/μηχανήματος/μέσου. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (θα διατίθεται έντυπο), στην οποία: 

i. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- 

φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου - μέσων για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση φυσικών ή τεχνολογικών 

καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πεντέλης  για το χρονικό διάστημα 

από 1/1/2023 έως 31/12/2023, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, καθώς και τις 

προτεινόμενες ανώτατες τιμές αποζημίωσης ii. θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που κάποια από 

τα δικαιολογητικά λήξουν εντός του έτους 2023 θα τα προσκομίσουν άμεσα στην Υπηρεσία. 

5. Έντυπο (θα διατίθεται) αναλυτικής καταγραφής των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και 

μέσων που μπορούν να διαθέσουν για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια 

κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους, κλπ) 

 

                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1) Τον καθορισμό της ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών 

έργου/οχημάτων/μέσων, για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που θα 

ισχύει από 01-01-2023 έως 31-12-2023 όπως παραπάνω. 

2) Την έγκριση  μίσθωσης μηχανημάτων   έργου/οχημάτων/μέσων  χωρίς διαγωνισμό για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές, σύμφωνα με τις 

ανωτέρω τιμές ωριαίας αποζημίωσης όπως αυτές καθορίστηκαν με την υπ’ αρίθμ. 03/2022 

τεχνική έκθεση/ προϋπολογισμό του τμήματος Πολιτικής Προστασίας και τη δημιουργία 

Μητρώου εργοληπτών  που θα αποδέχονται πλήρως όλα τα παραπάνω τόσο όσο αφορά την 

ωριαία τιμή μίσθωσης των μηχανημάτων όσο και του γενικούς και ειδικούς όρους του μνημονίου 

συνεργασίας όπως περιγράφονται στη παρούσα εισήγηση. 

3) Την έγκριση πρόσκλησης  εργοληπτών φυσικών προσώπων ή εταιριών που ενδιαφέρονται να 

ενταχθούν στο Μητρώο εργοληπτών του Δήμου Πεντέλης σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά στο επίσημο μαγνητοφωνημένο πρακτικό αρ.32ης 
Συνεδρίασης.    

 
 
 

Η  Οικονομική Επιτροπή 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 άρθρο 48 και τις σχετικές εγκυκλίους αρ. 374 και 380/2022 του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 

• Το Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102 Α΄/2002). 
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• Το Ν.4662/2020 Περί εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων , 
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού 
πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις,(ΦΕΚ 27 Α΄/2020). 

• Την σχετική εισήγηση. 

• Τα στοιχεία του φακέλου. 
 
 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί παρόντων 5 μελών & υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

ΠΑΡΟΝ ο κ. Παπακωνσταντίνου σχετικά με τον καθορισμό της ωριαίας αποζημίωσης 
μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών έργου/οχημάτων/μέσων, για την εκτέλεση εργασιών 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που θα ισχύει από 01-01-2023 έως 31-12-2023. 
 

 
Εγκρίνει:  

1) Τον καθορισμό της ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών 

έργου/οχημάτων/μέσων, για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που θα ισχύει 

από 01-01-2023 έως 31-12-2023 όπως παραπάνω. 

2) Την μίσθωση μηχανημάτων έργου/οχημάτων/μέσων  χωρίς διαγωνισμό για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές, σύμφωνα με τις ανωτέρω τιμές ωριαίας 

αποζημίωσης όπως αυτές καθορίστηκαν με την υπ’ αρίθμ. 03/2022 τεχνική έκθεση/ προϋπολογισμό 

του τμήματος Πολιτικής Προστασίας και τη δημιουργία Μητρώου εργοληπτών  που θα αποδέχονται 

πλήρως όλα τα παραπάνω τόσο όσο αφορά την ωριαία τιμή μίσθωσης των μηχανημάτων όσο και του 

γενικούς και ειδικούς όρους του μνημονίου συνεργασίας όπως περιγράφονται στη παρούσα εισήγηση. 

3) Την πρόσκληση εργοληπτών φυσικών προσώπων ή εταιριών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο 

Μητρώο εργοληπτών του Δήμου Πεντέλης σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 
 

 
 

 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                     ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
                     ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

                    ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 
                    ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΣΣΣΣΣ 
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