
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμός απόφασης : 378/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 23/25-4-2017 Τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ :  Έγκριση κατάρτισης μητρώου Εργοληπτικών Εταιριών και  καθορισμός
τιμών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της περιόδου από 1/5/2017 έως
30/4/2018.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα
08:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου,
μετά από την υπ’ αριθμ. 20358/20-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε
νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9)
μέλη της παρόντα ήταν πέντε (5) τακτικά, και ένα (1) αναπληρωματικό, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Κατσαρός Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
3.- Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος
4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
5.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
6.- Δαγκλής Ευστράτιος, αναπλ. μέλος, σε αντικ/ση του 
Καραγεωργίου Ευστρατίου, τακτικού μέλους.

1.- Κυρατζής-Χρυσοστόμου 
Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος
2.- Αστυρακάκης Κωνσταντίνος, 
τακτικό μέλος
3.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό 
μέλος.

κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  τα  πρακτικά  της  οποίας  τήρησε  δημοτικός
υπάλληλος.

Εισηγούμενος  το  6ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  –  Αντιδήμαρχος
Οικονομικών,  Καταγραφής και  Διερεύνησης,  Αξιοποίησης Περιουσίας θέτει  υπόψη του
Σώματος την υπ’ αριθμ. 18981/14-4-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής,
Περιβάλλοντος, και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου, αναφορικά με τη δημιουργία Μητρώου
Εργοληπτικών Εταιρειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και  καθορισμό τιμών στην
περιοχή ευθύνης του Δήμου Λέσβου για την περίοδο από 1/5/2017 έως 30/4/2018, και
πρότεινε την έγκρισή της.

Μετά από διαλογική συζήτηση
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ’ όψη της:
α) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες

και τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής,
β)  την  εμπειρία  των  προηγουμένων  ετών  σε  διαχείριση  κρίσεων  από  φυσικές,

τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές,
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γ) τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί αντιμετώπισης
Πλημμυρικών Φαινομένων, Χιονοπτώσεων, Σεισμών και Δασικών Πυρκαγιών,

δ)  τη λήξη ισχύος του προηγούμενου μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών για  την
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Δήμου καθώς και  της σχετικής απόφασης έγκρισης
τιμών,

ε)  τον  Πίνακα  ανάλυσης  τιμών  μηχανημάτων  τιμολογίων  Α΄  Τριμήνου  2012
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (ΥΔΡ., ΝΑΤΕΟ, ΛΙΜ., ΟΙΚ.),

στ) την υπ’ αριθμ. 115/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ζ) τα συγκριτικά στοιχεία τιμών μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων

αναγκών από υπηρεσίες της επικράτειας και 
η) την υπ’  αριθμ.  18981/14-4-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής,

Περιβάλλοντος, και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται
στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λέσβου για την
περίοδο από 1/5/2017 έως 30/4/2018 με την διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
με τις κάτωθι κατηγορίες μηχανημάτων και με τις αντίστοιχες τιμές αποζημίωσης :

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗ (Ευρώ) ΑΝΑ ΩΡΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

JCB 40
BOBCAT 40
ΦΟΡΤΗΓΑ <5 τόνων 30
ΦΟΡΤΗΓΑ >5 τόνων 50
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 50
GRADER 50
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ 50
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΣΑΠΑ 60
ΠΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 90
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΜΠΟΥΛΤΟΖΑ D7) 50
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 40
ΕΡΓΑΤΗΣ 10
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 12

Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση
εργασίας - απασχόλησης του μηχανήματος, του χειριστού του και του βοηθού χειριστού
του, όπου αυτό προβλέπεται, για εκτέλεση εργασιών προς αντιμετώπιση των συνεπειών
από  πλημμύρες,  οι  οποίες  θα  συγκεκριμενοποιούνται  κατά  περίπτωση  από  τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών,
ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της και περατώνεται αυτός ο χρόνος μετά από
την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Στις  ανωτέρω  τιμές  μονάδος  συμπεριλαμβάνεται  επίσης  η  δαπάνη  μεταφοράς  των
μηχανημάτων  από  το  σημείο  που  ευρίσκονται  στο  σημείο  που  καλούνται  από  την
υπηρεσία , καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσης τους μετά το τέλος της
απασχόλησής τους.
Επίσης  στις  παραπάνω  αναφερόμενες  ωριαίες  τιμές  μονάδος  περιλαμβάνονται,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κάτωθι:
• Η διάθεση ενός εργοδηγού-συντονιστή για κάθε συνεργείο
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• Η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής της
υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών, μέχρι τη λήξη αυτής
• 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 για  την  αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες και  θα
οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων
της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
•  Οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  τη  διάθεση  από  μέρους  του  αναδόχου  ενός  (1)
οχήματος τύπου JEEP (4Χ4), για τις μεταβάσεις στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών του
προσωπικού επίβλεψης (επιβλέπων, Διευθύνουσα Υπηρεσία κλπ) με κάλυψη από τον
ανάδοχο  όλων  των  κάθε  είδους  δαπανών  τους  (καύσιμα,  λιπαντικά,  επισκευές,
συντηρήσεις, ασφάλιση κλπ)
Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών,
οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.
Οι  συμμετέχοντες  εργολήπτες  (εταιρείες  –  φυσικά  πρόσωπα)  οφείλουν  με  έγγραφη
δήλωσή τους να αποδεχθούν τις  προτεινόμενες  τιμές  οι  οποίες  και  θα ισχύουν μέχρι
31/3/2017.
Οι  συμμετέχοντες  εργολήπτες  (εταιρείες-  φυσικά  πρόσωπα)  οφείλουν  να  δηλώσουν
αναλυτικά  κατά  το  αρχικό  στάδιο  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με
υπεύθυνη  δήλωσή  τους  τα  ανωτέρω  οχήματα  και  μηχανήματα  που  μπορούν  να
διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρών (είδος, πλήθος,
άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους). 
Μη  έγκαιρη  υποβολή  των  ανωτέρω  στοιχείων  από  τους  συμμετέχοντες
εργολήπτες  (εταιρίες  –  φυσικά  πρόσωπα)  αποτελεί  λόγο  εξαίρεσης  από  τον
καταρτιζόμενο πίνακα μητρώου.

Τα  ανωτέρω  οχήματα  και  μηχανήματα  έργων  θα  χρησιμοποιούνται  ανάλογα  με  την
έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων
της Υπηρεσίας.
Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα ενεργοποιούνται για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες θα επιλέγονται κάθε φορά αφού
συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις
ΕΜΥ,ενημερώσεις  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας,  αναφορές  των
αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων 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.

Ο χρόνος παρουσίας των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και του προσωπικού στο χώρο
επιφυλακής,  ή  επέμβασης ορίζεται  στη μία (1) ώρα από την στιγμή ειδοποίησης,  είτε
εγγράφως  είτε  τηλεφωνικά  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  24ωρου  και  για  όλο  το  χρονικό
διάστημα έως 31/3/2017, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της του Δήμου Λέσβου  τους
ζητηθεί από την υπηρεσία.
Εμπειρία  και  αξιοπιστία  η  οποία  να  αποδεικνύεται,  σχετικά  με  το  αντικείμενο
(αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο
Φορέα θα αποτελέσει  θετικό  στοιχείο  για  την  αξιολόγηση συνεργασίας  Εργοληπτικών
Εταιρειών με τον Δήμο Λέσβου.
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Ο  αριθμός  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  έργων  που  χρειάζεται  σε  κάθε  περιοχή
ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκειά της φυσικής καταστροφής. Για το λόγο
αυτό  ο  αριθμός  και  το  είδος  των  οχημάτων,  μηχανημάτων  έργων,  όσο  και  του
προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση.
Η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού αποτελεί
υποχρέωση των εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων).
Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το
προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες.

Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι 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) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και
έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Ο  ανάδοχος  εργολήπτης  (εταιρίες-φυσικά  πρόσωπα)  είναι  κατ’  αποκλειστικότητα
υπεύθυνος  για  οποιοδήποτε  ατύχημα  των  οχημάτων,  μηχανημάτων  έργων  και
προσωπικού.
Μη  εκπλήρωση  των  ανωτέρω όρων  θα  αποτελεί  λόγο  αυτοδίκαιης  λύσης  της
συνεργασίας  και  εξαίρεσης  του  αναδόχου  εργολήπτη  (εταιρείες  -  φυσικά
πρόσωπα) από το καταρτιζόμενο μητρώο των εργοληπτών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών.

Το μητρώο θα καταρτιστεί ανά Δημοτική Ενότητα και για το σκοπό αυτό, στην προσφορά
θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε ποιες Δ.Ε. θα δραστηριοποιηθεί.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν:

1. Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) της Γενικής
Γραμματείας  Δημοσίων  Έργων  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  ή  στα  Μητρώα  Εμπειροτεχνιτών  της
αντίστοιχης κατηγορίας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

2.  Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.  1599/86,  άρθρο  8,  παρ.  1,  στην  οποία  θα  δηλώνονται
αναλυτικά τα εξής:

- Το μέσο ή μέσα που έχουν στην κυριότητά τους 
- Ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις Δ.Ε. που θα επιλέξουν
από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
-  Αποδέχονται  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  καθώς  και  την  αμοιβή   που  έχει
καθοριστεί από την σχετική απόφαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Λέσβου 
- Διαθέτουν νόμιμα εκδοθείσα επαγγελματική άδεια χειριστή
- Η μη εκπλήρωση των παραπάνω όρων αποτελεί αιτία λύσης της συνεργασίας

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  σε  δημόσια  συνεδρίαση  της  αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Β) Εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου
εργοληπτών (εταιριών-  φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
για την περίοδο από 1/5/2017 έως 30/4/2018.
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Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος                        Τα Μέλη

(Υπογραφές)
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