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Καρδίτσα, 19.01.2017 

Αριθ. Πρωτ.: 7775/322 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ Σ  ΕΝ∆ Ι ΑΦΕ ΡΟΝΤΟ Σ  

Για την κατάρτιση ή συµπλήρωση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) 

οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από 

χιονοπτώσεις, παγετό, πληµµύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης Π.Ε. 

Καρδίτσας για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2017– 31/12/2017 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η αριθµ. 1361/2016 απόφαση, πρακτικό 40ο της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, προκειµένου να προβεί στην κατάρτιση ή 

συµπλήρωση µητρώου ιδιοκτητών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, που θα επεµβαίνουν για την 

αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πληµµύρες, καταπτώσεις, 

κατολισθήσεις στην περιοχή ευθύνης Π.Ε. Καρδίτσας, µε τη διάθεση οχηµάτων, µηχανηµάτων 

έργου και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί 

ΚΑΛΕΙ 

Όσα φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες επιθυµούν να υποβάλλουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Μπλατσούκα 24, 

Καρδίτσα – ΤΚ 43100) στη Γραµµατεία ∆/νσης ή στο Γραφείο 2, τηλέφωνα:24413 54-903-915 και 

fax 24413 54902 

i. Αίτηση συµµετοχής σε κλειστό φάκελο, από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή και ώρες 7.30-15.00, 

στην οποία να αναφέρουν τα εξής στοιχεία: 

• Πλήρης επωνυµία 

• Έδρα 

• Ταχυδροµική ∆/νση 

• Τηλέφωνο 

ΑΔΑ: ΨΞΠΩ7ΛΡ-7ΔΔ



• Τηλεοµοιοτυπία (fax). 

ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι 

αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης όπως αυτοί περιγράφονται 

παρακάτω, ήτοι: 

ΟΡΟΙ 

A. Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγµή 

ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για το 

χρονικό διάστηµα από 1-1-2017 µέχρι 31-12-2017 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της Π.Ε. 

Καρδίτσας τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Τα ανωτέρω 

οχήµατα και µηχανήµατα έργων θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την έκταση της φυσικής 

καταστροφής και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 

B. Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών από 

χιονοπτώσεις, παγετό, πληµµύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις κλπ , µε τιµές χρέωσης ανά 

ώρα, χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι τα ακόλουθα: 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση των παραπάνω έργων. 

i. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται στις εργασίες που αναλυτικά 

περιγράφονται παρακάτω και περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση των 

εργασιών, το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, δαπάνες 

καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών και επισκευών κ.λπ για πάσης φύσεως βάρη ή 

υποχρεώσεις του εργολάβου και για όφελος αυτού, ως και τις επιβαρύνσεις για υπερωριακή 

απασχόληση τις αργίες, τη νύχτα κ.λπ. 

ii. Η πληρωµή των εργασιών θα γίνεται απολογιστικά µε την καταµέτρηση των ωρών εργασίας του 

κάθε µηχανήµατος από την αντίστοιχη Υπηρεσία Τεχνικών Έργων. 

iii. Η αµοιβή του οδηγού οι δαπάνες καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών και επισκευών 

βαρύνουν τον εκµισθωτή. 

iv. Η εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του αρµόδιου υπηρεσιακού οργάνου. 

v. Σε περίπτωση µειωµένης απόδοσης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης η υπηρεσία έχει το 

δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάστασή του χειριστού, ή ακόµη και να καταγγείλει την µίσθωση 

ή να περικόψει ώρες µε υπαιτιότητα του εκµισθωτή. 

vi. Η πληρωµή της δαπάνης του µηχανήµατος θα γίνει στο τέλος της εργασίας, βάσει των 

πρωτοκόλλων παραλαβής ωρών εργασίας. 

vii. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον εκµισθωτή 

viii. Η Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση αποζηµιώσεως του οδηγού σε περίπτωση ατυχήµατος ή 

βλάβης του µηχανήµατος. 

II. ΤΙΜΕΣ 
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Άρθρο 1.  

Για µια ώρα πραγµατικής εργασίας ισοπεδωτήρων, προωθητήρων, φορτωτών, Μηχανικού 

εκσκαφέα, µηχανηµάτων αποχιονισµού, βυτιοφόρων νερού κλπ ανεξάρτητα από την ώρα του 

εικοσιτετραώρου µε όλες τις απαραίτητες δαπάνες (χειριστού, καυσίµων κλπ) ως κάτωθι σε ΕΥΡΩ: 

α/α Όχηµα – µηχάνηµα έργων – εργάτης Ωριαίο µίσθωµα {€/hr} 

1. Ισοπεδωτήρας µέχρι 150 HP ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ - 55  

2. Ισοπεδωτήρας άνω των 150 HP ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ - 65 

3. Προωθητήρας τύπου D7 ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ - 70 

4. Προωθητήρας τύπου D8 ΟΓ∆ΟΝΤΑ - 80 

5. Προωθητήρας τύπου D9 ΕΚΑΤΟ - 100 

6. Φορτωτής κάτω των 4 m3 ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ - 70 

7. Φορτωτής άνω των 4 m3 ΟΓ∆ΟΝΤΑ - 80 

8. Εκσκαφέας – φορτωτής τύπου JCB ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ - 45 

9. Μηχανικός Εκσκαφέας ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ - 65 

10. Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας άνω των 200 HP  
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
ΑΝΑ ΙΠΠΟ - 0,35 {€/hr/ ιπ} 

11. Λεπίδα αποχιονισµού – αλατοδιανοµέας (µε ίδια χρήση αλατιού) ΕΚΑΤΟ  - 100 

12. Λεπίδα αποχιονισµού – αλατοδιανοµέας (µε χορήγηση αλατιού) ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ - 85 

13. Λεπίδα αποχιονισµού (χωρίς αλατοδιανοµέα) ΕΞΗΝΤΑ - 60 

14. Αλατοδιανοµέας (µε ίδια χρήση αλατιού) ΣΑΡΑΝΤΑ - 40 

15. Αλατοδιανοµέας (µε χορήγηση αλατιού) ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ - 25 

16. Φρέζα χιονιού (εκτοξευτήρας)  ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ - 85 

17. Ρυµουλκό – γερανός µε ανυψωτική ικανότητα >20τόν. ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ - 65 

18. Βυτιοφόρο νερού ΠΕΝΗΝΤΑ - 50 

19. Φορτηγό έως 20τον. ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ - 45 

20. Επικαθήµενο φορτηγό µεταφοράς µηχανηµάτων έργων ΠΕΝΗΝΤΑ - 50 

21. Χιονοστρωτήρας (για άµεση επέµβαση) ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ - 130 

Προσαύξηση στις παραπάνω τιµές, εάν αφορούν σε ώρα πραγµατικής εργασίας κατά την διάρκεια 

Κυριακής – Αργίας 10%. 

Άρθρο 2.  

Για µια ώρα µετάβασης ή πραγµατικής εργασίας φορτηγού αυτοκινήτου έως 20 t ανεξάρτητα από 

την ώρα του εικοσιτετραώρου µε όλες τις απαραίτητες δαπάνες (οδηγού, καυσίµων κλπ.). 

ΕΥΡΩ: …………………..………………………………………...………………. (45) ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Προσαύξηση στην παραπάνω τιµή, εάν αφορά σε ώρα πραγµατικής εργασίας κατά την διάρκεια 

Κυριακής – Αργίας 10%. 

Άρθρο 3.  

Για µια ώρα πραγµατικής εργασίας εκχιονιστικού, αγροτικού µηχανήµατος µε λεπίδα, ανεξάρτητα 

από την ώρα του εικοσιτετραώρου µε όλες τις απαραίτητες δαπάνες (χειριστού, καυσίµων κλπ). 

ΕΥΡΩ: ………………………………………………………….………………..………..… (30) ΤΡΙΑΝΤΑ 

Προσαύξηση στις παραπάνω τιµές, εάν αφορούν σε ώρα πραγµατικής εργασίας κατά την διάρκεια 

Κυριακής – Αργίας 10%. 
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Άρθρο 4.  

Για την µετάβαση – φόρτωση και µεταφορά αλατιού ανεξάρτητα από τον τόπο µεταφοράς, µόνο για 

την αγορά αλατιού και µεταφορά αυτού σε οποιαδήποτε θέση στην Περιφερειακή Ενότητα 

Καρδίτσας και ανεξάρτητα από την ώρα του εικοσιτετραώρου µε όλες τις απαραίτητες δαπάνες 

(οδηγού, καυσίµων κλπ). 

ΕΥΡΩ: …………………………………………………………………….….……0,06 / kgr ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

Προσαύξηση στις παραπάνω τιµές, εάν αφορούν σε ώρα πραγµατικής εργασίας κατά την διάρκεια 

Κυριακής – Αργίας 10%. 

Άρθρο 5.  

Οι παραπάνω τιµές µονάδος εργασίας όλων των ελαστικοφόρων µηχανηµάτων προσαυξάνονται 

κατά 20% σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως αλυσίδων. 

Στην περίπτωση εργασίας κατά την διάρκεια Κυριακής-Αργίας, η προσαύξηση κατά 20% αφορά 

προφανώς στην διαµορφωµένη, εκ του λόγου τούτου προσαυξηµένη τιµή κατά 10%.  

Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης µηχανήµατος περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για την 

εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό 

προβλέπεται) για εκτέλεση εργασιών αποχιονισµού και αλατοδιανοµής, καθαρισµού του 

οδοστρώµατος (άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώµατος κλπ) στα οδικά 

τµήµατα που θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

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, εξαιρουµένων µόνο των 

ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό του µηχανήµατος µε καύσιµα και την αλλαγή ή 

συµπλήρωση λιπαντικών. 

Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται 

αυτός που αρχίζει µε την εντολή της Υπηρεσίας και ο χρόνος αυτός περατώνεται µετά από άρση 

της εντολής της Υπηρεσίας. 

Σε αυτόν το χρόνο περιλαµβάνονται : 

• η ανά τακτά διαστήµατα µε ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας 

διενέργεια περιπολίας στα τµήµατα ευθύνης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων και 

• η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού, 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 κλπ. 

Στις παραπάνω αναφερόµενες ωριαίες τιµές µονάδας περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα παρακάτω: 

• η διάθεση ενός εργοδηγού – συντονιστή για κάθε συνεργείο αποχιονισµού και 

αλατοδιανοµής, καθαρισµού του οδοστρώµατος (άρσης καταπτώσεων, αποκατάστασης 

φθορών του οδοστρώµατος, κατασκευής φραγµάτων ανάσχεσης πληµµύρας, 
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αποκατάστασης αναχωµάτων ποταµών, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πληµµυρών και 

άρσης φερτών και κορµών δέντρων στις θέσεις γεφυρών κλπ. 

• η αµοιβή τυχόν αναµονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγµή της εντολής, 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 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 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 31-12-2017. 

Οι συµµετέχοντες ιδιοκτήτες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά 

τα ανωτέρω οχήµατα και µηχανήµατα που διαθέτουν σε πίνακα εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (είδος, 

πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσής τους), καθώς και το 

τηλέφωνο κινητό, το οποίο θα πρέπει να είναι ανοικτό επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθώς και τα 

σταθερά σε γραφείο και οικία. 

Τα ανωτέρω οχήµατα και µηχανήµατα έργων θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την έκταση της 

φυσικής καταστροφής και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Έργων. 

Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων που θα ενεργοποιούνται για την αντιµετώπιση των 

έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού θα 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 σε απαιτούµενα οχήµατα, 

µηχανήµατα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και 

οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιµος για την έγκαιρη και αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση της φυσικής καταστροφής. 

Ο χρόνος παρουσίας των οχηµάτων, µηχανηµάτων και προσωπικού στο χώρο επέµβασης ορίζεται 

στη µία (1) ώρα από τη στιγµή ειδοποίησης είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 

24ωρου και για όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι 31-12-2017, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης των 

που ζητηθεί από την Υπηρεσία ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Καρδίτσας. 

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

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

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

ιδιοκτητών µηχανηµάτων έργων – οχηµάτων (εργοληπτικών επιχειρήσεων και ιδιωτών) µε την Π.Ε. 

Καρδίτσας. 

Ο αριθµός των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων που χρειάζεται σε κάθε περιοχή ποικίλει 

ανάλογα µε το µέγεθος και τη διάρκεια της φυσικής καταστροφής. Για το λόγο αυτό ο αριθµός και το 
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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 ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων). 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήµατα και µηχανήµατα έργων και το προσωπικό να 

διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόµο άδειες. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εφαρµόζει άµεσα τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆.19/96, Π.∆.294/88, 

Π.∆.305/96, Ν.1396/83, Π.∆.447/75, Π.∆.778/80, Π.∆.1073/81, Ν.1430/84, Π.∆.395/94, Π.∆.396/94, 

Π.∆.397/94, Π.∆.399/94, Π.∆.105/95, Π.∆.77/93, Π.∆. 212/06, Π.∆.149/06) καθώς και για την 

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

Ο ανάδοχος είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα των οχηµάτων, 

µηχανηµάτων έργων και προσωπικού. 

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της συνεργασίας. 

Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιµετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών 

καταστροφών προβλέπεται και από την εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε 

Α.Π.8271/05-12-2011. 

Ο προϋπολογισµός των συµβάσεων του εν θέµατι έργου θα είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και το έργο θα βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις για τα έτη 2016 & 2017. 

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

εκτάκτων αναγκών) και η οποία να µπορεί να πιστοποιείται από ∆ηµόσιο Φορέα (Υπουργεία, 

Οργανισµούς, Ο.Τ.Α., κλπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας 

ιδιοκτητών µηχανηµάτων έργων – οχηµάτων (εργοληπτικών επιχειρήσεων και ιδιωτών) µε την Π.Ε. 

Καρδίτσας. 

Οι ιδιοκτήτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άµεσα στη 

διάθεση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας. 

Η υποβολή αίτησης συµµετοχής ουδεµία δέσµευση δηµιουργεί στην Υπηρεσία. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
 
 
 

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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