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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Επικαιροποίηση

Μητρώου ιδιοκτητών οχηµάτων,

έργου και τεχνολογικού εξοπλισµού

µηχανηµάτων

για εργασίες που αφορούν την

αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πληµµύρες,
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήµατα κλπ, στην
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας µέχρι τις 31/12/2021.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και
εξιδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού που περιγράφεται στην απόφαση 3270/2018
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου Α∆Α
6ΣΛ47Λ1-3Σ4 να υποβάλλουν, µε οποιοδήποτε τρόπο, στη ∆/νση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Λακωνίας 2ο χλµ Σπάρτης Γυθείου, Τ.Κ. 23100, αίτηση συµµετοχής στο εν λόγω
µητρώο.
Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων που έχουν συµµετάσχει κατά
το παρελθόν στο συγκεκριµένο µητρώο µπορούν να ανανεώσουν τη συµµετοχή τους
υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση όπως φαίνεται στο παράρτηµα 1 των
όρων της πρόσκλησης µε τυχόν αλλαγές.
Οι συµµετέχοντες για πρώτη φορά στο µητρώο καλούνται εκτός της αίτησης
να καταθέσουν :

ΑΔΑ: ΨΥΑΧ7Λ1-ΛΞΓ
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Μητρώου

ιδιοκτητών

οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και τεχνολογικού εξοπλισµού για εργασίες
που αφορούν την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις,
παγετό, πληµµύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, τεχνολογικά
ατυχήµατα κλπ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας µέχρι τις 31/12/2021
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στη ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λακωνίας στα τηλέφωνα 2731363156, 2731363157,
2731363161 και στο fax 2731363153
Με εντολή Περιφερειάρχη
Παν . Ε. Νίκα
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της
∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ
Λακωνίας
Παν. Παναγάκης
Μsc Πολιτικός Μηχανικός µε Α βαθµό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :
ΟΡΟΙ
Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και τεχνολογικού εξοπλισµού που εγγράφονται
στο µητρώο:
Α) Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης (εντός 1 ώρας για τα ελαστιχοφόρα
µηχανήµατα έργου και οχήµατα) από τη στιγµή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς,
καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για το χρονικό διάστηµα από 15-12-2019 µέχρι 31-12-2021
σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους της
∆ΤΕ της ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τα οχήµατα , µηχανήµατα έργων ο τεχνολογικός εξοπλισµός και το
προσωπικό θα χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την έκταση του φυσικού ή τεχνολογικού απρόοπτου
γεγονότος και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
Β) Ο αριθµός και το είδος των µηχανηµάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξοµειώνεται
ανάλογα µε την περίπτωση και αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών
προσώπων) η διάθεση των απαραίτητων οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και προσωπικού, επειδή
ο αριθµός των µηχανηµάτων που χρειάζεται σε κάθε απρόοπτο γεγονός ποικίλει, ανάλογα µε το
µέγεθος και την διάρκειά της.
Γ) Τα οχήµατα, µηχανήµατα έργων και ο τεχνολογικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθούν για
την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις- παγετό, κατολισθήσεις,
πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, µε τιµές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές
διαµορφώθηκαν µε την απόφαση 3270/2018
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Πελοποννήσου θα είναι τα ακόλουθα:
Περιγραφή

Α/Α

Mονάδα

Τιµή

1

Εργάτης Ανειδίκευτος

€/h

16,00

2

Εργάτης Ειδικευµένος

€/h

18,00

3

Υλοτόµος

€/h

4

Τεχνίτης

€/h

24,00

5

Χειριστής Μηχανήµατος

€/h

24,00

6

Χειριστές Ελαφρού Μηχανήµατος

€/h

20,00

7

Υπονοµοποιός

€/h

8

Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα

€/h

9

Βοηθός Χεφιστού

€/h

∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) έως και 100hp

€/h

45,00

∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω 100 έως και 150hp

€/h

49,50

∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω 150hp έως και 200 hp

€/h

54,00

10
11
12

20,00

18,00
20,00

18,00

ΑΔΑ: ΨΥΑΧ7Λ1-ΛΞΓ

13 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) άνω των 200 hp

€/h

58,50

14 Προωθητήρας έως και 100hp

€/h

45,00

15 Προωθητήρας άνω 100 έως και 150hp

€/h

54,00

Προωθητήρας άνω 150hp έως και 200 hp

€/h

63,00

17 Προωθητήρας άνω 200 hp έως και 300hp

€/h

16

€/h

90,00

€/h

27,00

Φορτωτής έως και 100 hp

€/h

36,00

Φορτωτής άνω 100 hp έως και 180 hp

€/h

45,00

22 Φορτωτής άνω 180 hp έως και 250 hp

€/h

62,00

23 Φορτωτής άνω των 250 hp

€/h

24 Εκσκαφέας έως και 120 hp

€/h

40,50

25 Εκσκαφέας άνω 120 hp

€/h

54,00

€/h

90,00

27 Εκσκαφέας - Φορτωτής

€/h

54,00

28 Wagon drill µε αεροσυµπιεστή

€/h

81,00

29 Αεροσυµπιεστής

€/h

40,50

30 Γερανός έως και 20 T

€/h

49,50

31 Γερανός άνω 20 T

€/h

63,00

32 Αυτοκίνητα (Μπετονιέρα)

€/h

36,00

33 ∆ιατρητικό φορείο

€/h

37,80

Μηχάνηµα - Όχηµα αποχιονισµού µε λεπίδα και αλατιέρα µέχρι
34 100 hp

€/h

36,00

Μηχάνηµα - Όχηµα αποχιονισµού µε λεπίδα και αλατιέρα από
35 100 hp έως 200 hp

€/h

54,00

Μηχάνηµα - Όχηµα αποχιονισµού µε λεπίδα και αλατιέρα από
36 200 hp έως 300 hp

€/h

18

Προωθητήρας άνω των 300hp

80,00

19 Οδοστρωτήρας Στατικός
20
21

26

Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος 150 - 200 hp

66,00

80,00
Μηχάνηµα - Όχηµα αποχιονισµού µε λεπίδα και αλατιέρα άνω
37

των 300 hp

38 Τρακτέρ εξοπλισµένο για εκχιονισµό µέχρι 100 hp

€/h
€/h

100,00
27,00
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Τρακτέρ εξοπλισµένο για εκχιονισµό πάνω από 100 hp µέχρι 200
39 hp

€/h

29,70

40 Τρακτέρ εξοπλισµένο για εκχιονισµό άνω των 200 hp

€/h

36,00

41 Φορτηγά αποκοµιδής απορριµµάτων

€/h

54,00

42 Ανατρεπόµενο φορτηγό Ω.Φ έως και 10 τόνους

€/h

27,00

43 Ανατρεπόµενο φορτηγό Ω.Φ έως 20 τόνους

€/h

33,30

44 Ανατρεπόµενο φορτηγό Ω.Φ άνω των 20 τόνων

€/h

40,50

45 Ρυµουλκό µετά ρυµουλκούµενου

€/h

63,00

46 Βυτιοφόρο Ω.Φ έως 10 τόνους

€/h

27,00

47 Βυτιοφόρο Ω.Φ έως 20 τόνους

€/h

33,30

48 Βυτιοφόρο Ω.Φ άνω των 20 τόνων

€/h

40,50

49 Τρακτέρ ή αγροτικό όχηµα (µετά βυτίου)

€/h

14,40

50 Βυτιοφόρα ρυµουλκούµενα µέχρι 1000 kg

€/h

9,00

51 Βυτιοφόρο άντλησης ακαθάρτων & οµβρίων

€/h

36,00

52 Μηχανικό Σάρωθρο

€/h

30,60

53 Επικαθήµενο Όχηµα - Νταλίκα για φορτίο έως 25tn

€/h

58,50

Επικαθήµενο Όχηµα - Νταλίκα για φορτίο πάνω από 25tn έως
54 40tn

€/h

55 Επικαθήµενο Όχηµα - Νταλίκα για φορτίο πάνω από 40tn

€/h

100,00

56 Χορτοκοπτικό αυτοκινούµενο µηχάνηµα

€/h

40,50

57 Τραγκλάιν

€/h

67,50

58 Αερόσφυρα

€/h

59 Καλαθοφόρο έως 12 m

€/h

36,00

Καλαθοφόρο από 12 m έως 18 m

€/h

45,00

Καλαθοφόρο άνω των 18 m

€/h

54,00

62 Γεννήτρια εναλλασσόµενου ρεύµατος

€/h

81,00

63 Τηλεσκοπικό ανυψωτικό γερανό

€/h

54,00

64 Μικρό µέσο µεταφοράς έως τεσσάρων επιβατών

€ /km

65 Αναµονή µικρού µέσου µεταφοράς έως τεσσάρων επιβατών

€/h

60
61

80,00

81,00

1,08
9,00
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Μέσο µαζικής µεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για
συνολική απόσταση διαδροµής µέχρι και 100km.

€/h

22,50

€/h

27,90

€/h

49,50

68
69 Αποφρακτικό υψηλής πίεσης έως 300 bar

€/h

45,00

70 Αντλητικό συγκρότηµα

€/h

7,20

71 Μεταφορά αλατιού

€ / t km

0,18

Πλατφόρµα για µεταφορά µηχανηµάτων κλπ µετά επιστροφής
72 µέχρι 15 χλµ

€ / δροµ.

198,00

Πλατφόρµα για µεταφορά µηχανηµάτων κλπ µετά επιστροφής
πάνω 15 χλµ

€ / δροµ.

252,00

€ / m2

171,00

€ / m2

45,00

€/h

36,00

€/h

40,50

€/h

40,50

79 Μηχανικός Εκσκαφέας 1,50 κ.ν. µε σφυρί έως 800 kg

€/h

38,70

Μηχανικός Εκσκαφέας 1,50 κ.ν. µε σφυρί από 800 kg έως 1000
80 kg

€/h

45,00

81 Μηχανικός Εκσκαφέας 1,50 κ.ν. µε σφυρί άνω των 1000 kg

€/h

49,50

€ / ν.µ.

90,00

66

Μέσο µαζικής µεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για
συνολική απόσταση διαδροµής από 100km µέχρι και 200km
67
Μέσο µαζικής µεταφοράς άνω των τεσσάρων επιβατών για
συνολική απόσταση διαδροµής πάνω από 200km.

73

Προµήθεια µεταφορά, και τοποθέτηση αντανακλαστικών
πινακίδων σηµάνσεως ή πληροφοριακών πινακίδων µετά των
απαραίτητων µικροϋλικών στερέωσης
74
Προµήθεια µεταφορά, και τοποθέτηση στύλων υποστήριξης
πινακίδων εκ σωλήνος γαλβανιζέ Φ2" έως 3,3 m
75
Ελκυστήρας κάτω των 100 hp (για έλξη κορµών κ.τ.λ.)
76 εργαζόµενο σε ρέµατα κτλ
Ελκυστήρας κάτω των 100 hp (για έλξη κορµών κτλ.)
77

εργαζόµενο σε ρέµατα κτλ
Πολυµηχάνηµα τύπου Unimog ή συναφές για έλξη εργαζόµενο σε

78

82

ρέµατα κτλ

Ρυµουλκό (Ρ/Κ) για τη ρυµούλκηση πλωτού γερανού στη θέση
του έργου.

Πλωτού Γερανού (Π/Γ) για άρση και τοποθέτηση ογκολίθων
83 (τεχνητών ή φυσικών).

€/h

360,00
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84

Πλωτού Γερανού (Π/Γ) σε σταλία υπ’ ευθύνη του κυρίου του
έργου µε µέγιστη αποζηµίωση για 8 ώρες ανά ηµέρα.

85 Ρυµουλκό (Ρ/Κ) να παρέχει εργασία στον πλωτό γερανό (Π/Γ).

€/h
180,00
€/h

450,00

€/h

225,00

87 ∆ιαγραµµιστικό αυτοκίνητο 140 hp

€/h

60,00

88 Μηχάνηµα - Όχηµα Σκούπα έως και 150 hp

€/h

50,00

89 Μηχάνηµα - Όχηµα Σκούπα άνω των 150 hp

€/h

60,00

90 ∆ονητικός κύλινδρος έως και 100 hp

€/h

40,00

91 ∆ονητικός κύλινδρος άνω των 100 hp

€/h

50,00

86

Ρυµουλκό (Ρ/Κ) σε σταλία υπ’ ευθύνη του κυρίου του έργου µε
µέγιστη αποζηµίωση για 8 ώρες ανά ηµέρα.

Οι τιµές για τα έτη 2020 και 2021 θα διαµορφωθούν ανάλογα µε τις αποφάσεις της
οικονοµικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου
∆) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης µηχανήµατος περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για
την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό
προβλέπεται). Οι σχετικές εργασίες για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών ( ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά αποχιονισµός – αλατοδιανοµή, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του
οδοστρώµατος, ρυµούλκησης βαρέων οχηµάτων προς αποκατάσταση κυκλοφορίας οδού,
κατασκευή φραγµάτων ανάσχεσης πληµµύρας, αποκατάσταση αναχωµάτων ποταµών, διάνοιξη
τάφρων για την αποφυγή πληµµυρών, άρση φερτών υλικών και κορµών δέντρων στις θέσεις
γεφυρών, αντιµετώπιση προβληµάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές
εργασίες), θα συγκεκριµενοποιούνται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
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. Στις
ανωτέρω τιµές µονάδος, συµπεριλαµβάνεται επίσης η δαπάνη µεταφοράς των µηχανηµάτων από
το σηµείο που βρίσκονται, στο σηµείο που καλούνται από την Υπηρεσία καθώς και η δαπάνη
µεταφοράς και αποµάκρυνσής τους, µετά το πέρας απασχόλησής τους. Αναφέρονται σε µονάδες
πλήρως περαιωµένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου
συµβάντος.
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή του, για εκτέλεση
εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται ο χρόνος
αυτός µετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Στις παραπάνω αναφερόµενες ωριαίες τιµές µονάδας περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά τα παρακάτω:
• 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
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και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων των υποδείξεων
της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Ε) Οφείλουν να αποδεχθούν µε έγγραφη δήλωσή τους, τις προτεινόµενες τιµές, οι οποίες θα
ισχύουν µέχρι 31-12-2021 µε απόφασεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
ΣΤ) Οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά, κατά το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, µε υπεύθυνη δήλωση τους τα οχήµατα και µηχανήµατα που µπορούν να
διαθέσουν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις – παγετό,
κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες
κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσης),
Ζ) Είναι υπεύθυνοι:
• ώστε τα οχήµατα, µηχανήµατα έργων, ο τεχνολογικός εξοπλισµός και το προσωπικό χειρισµού
να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόµο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, τέλη χρήσης, ασφαλιστήρια,
πιστοποιητικά καταλληλότητας κλπ).
• να εφαρµόζουν άµεσα τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικέ
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.
• κατ' αποκλειστικότητα, για οποιοδήποτε ατύχηµα των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και
προσωπικού.
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και
εξαίρεσης από το καταρτιζόµενο µητρώο ιδιοκτητών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων µηχανηµάτων έργων και τεχνολογικού εξοπλισµού
(εταιρείες- φυσικά πρόσωπα) που θα ενεργοποιούνται για την αντιµετώπιση των έκτακτων
αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιµηθεί το µέγεθος και η διάρκεια του
απρόοπτου γεγονότος (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 του απρόοπτου γεγονότος
Οι αιτούντες την συµµετοχή τους στο µητρώο Ιδιοκτητών Τεχνολογικού
Εξοπλισµού τίθονται άµεσα µε την αίτηση τους στην διάθεση της ∆ΤΕ της ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης για όσους έχουν συµµετάσχει στο Μητρώο
ιδιοκτητών οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και τεχνολογικού εξοπλισµού για
εργασίες

που

αφορούν

την

αντιµετώπιση

έκτακτων

αναγκών

από

χιονοπτώσεις, παγετό, πληµµύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές,
τεχνολογικά ατυχήµατα

κλπ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

επιθυµούν την επανένταξη τους στο ανωτέρω µητρώο µέχρι 31.12.2021

και
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί
να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986)
Προς:

(1)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο-Η (όνοµα):
Επώνυµο:
Όνοµα και επώνυµο πατέρα:
Όνοµα και επώνυµο µητέρας:
Όνοµα και επώνυµο συζύγου:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Τόπος κατοικίας:

Οδός - αριθµός:

Αρίθ.:

Τ.Κ. :

Αριθµός δελτίου ταυτότητας:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του
(3)
1599/1986 δηλώνω ότι:

1. Ουδεµία αλλαγή έχει επέλθει στα στοιχεία επικοινωνίας και στον εξοπλισµό που είχα δηλώσει κατά
την ένταξή µου στο αντίστοιχο µητρώο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών της περιόδου έως
31.12.2016 (διαγράφεται σε περίπτωση που υφίστανται αλλαγές).
2. Έχουν επέλθει οι κάτωθι αλλαγές (προσθήκες νέων ΜΕ/οχηµάτων, διαγραφές, ακινητοποιήσεις
κτλ) στον εξοπλισµό που είχα δηλώσει κατά την ένταξή µου στο αντίστοιχο µητρώο αντιµετώπισης
εκτάκτων αναγκών της περιόδου έως 31.12.2019 (βλ. σχετική κατάσταση αλλαγών - διαγράφεται σε
περίπτωση που δεν υφίστανται αλλαγές).
3. Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχηµάτων και µηχανηµάτων
έργων και τεχνολογικού εξοπλισµού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις,
παγετό, πληµµύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις , πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήµατα κλπ στην
περιοχή ευθύνης Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ για το χρονικό διάστηµα από 15/12/2019–31/12/2021.
4. Αποδέχοµαι να υπογράψω το µνηµόνιο συνεργασίας όταν και όποτε αυτό µου ζητηθεί από τις
Υπηρεσίες της Π. Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ηµεροµηνία: ..…. /…..../ 201…….
Ο- Η

δηλ….....
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Κατάσταση αλλαγών εξοπλισµού:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
Ηµεροµηνία: ..…. /…..../ 201…….
Ο- Η

δηλ….....
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης για όσους δεν έχουν συµµετάσχει στο
Μητρώο ιδιοκτητών οχηµάτων,

µηχανηµάτων έργου και τεχνολογικού

εξοπλισµού για εργασίες που αφορούν την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών
από

χιονοπτώσεις,

παγετό,

πληµµύρες,

πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήµατα
Λακωνίας
31.12.2021

καταπτώσεις,

κατολισθήσεις,

κλπ, στην Περιφερειακή Ενότητα

και επιθυµούν την ένταξη τους στο ανωτέρω µητρώο µέχρι
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί
να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986)
Προς:

(1)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο-Η (όνοµα):
Επώνυµο:
Όνοµα και επώνυµο πατέρα:
Όνοµα και επώνυµο µητέρας:
Όνοµα και επώνυµο συζύγου:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Τόπος κατοικίας:

Οδός - αριθµός:

Αρίθ.:

Τ.Κ. :

Αριθµός δελτίου ταυτότητας:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του
(3)
1599/1986 δηλώνω ότι:

1. Επιθυµώ την αρχική ένταξη του παρακάτω εξοπλισµού που κατέχω στο αντίστοιχο µητρώο
αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών της ∆ΤΕ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως 31.12.2019.
2. ∆ιαθέτω όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κατοχής και χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού
που δηλώνω στην επόµενη επισυναπτόµενη κατάσταση και θα τα προσκοµίσω όποτε µου
ζητηθεί από την Υπηρεσία
3. Ο αρχικός χώρος στάθµευσης του εξοπλισµού µου είναι
…………………………………………
Το τηλέφωνο 24ωρης επικοινωνίας είναι :………………………………………………..
4. Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργων και τεχνολογικού εξοπλισµού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
από χιονοπτώσεις, παγετό, πληµµύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις , πυρκαγιές,
τεχνολογικά ατυχήµατα κλπ στην περιοχή ευθύνης Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ για το χρονικό διάστηµα
από 15/12/2019–31/12/2021.
5. Αποδέχοµαι να υπογράψω το µνηµόνιο συνεργασίας όταν και όποτε αυτό µου ζητηθεί από τις
Υπηρεσίες της Π. Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ηµεροµηνία: ..…. /…..../ 201…….
Ο- Η

δηλ….....
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Κατάσταση εξοπλισµού:
7. __________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________
11. __________________________________________________________________
12. __________________________________________________________________

Ηµεροµηνία: ..…. /…..../ 201…….
Ο- Η

δηλ….....

