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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Γηα ηελ θαηάξηηζε Μεηξώνπ Δξγνιεπηώλ (εηαηξεηώλ-θπζηθώλ πξνζώπσλ) 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από 

πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο-παγεηό, θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο θαη ινηπέο θπζηθέο ή 

ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 01-01-2022 έως 31-12-2024. 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΔΩΝ 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί Μεηξών Δξγνιεπηώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγσλ, πνπ ζα επεκβαίλνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από πιεκκύξεο, 

ρηνλνπηώζεηο - παγεηό, θαηνιηζζήζεηο, ππξθαγηέο θαη ινηπέο θπζηθέο ή ηερλνινγηθέο 

θαηαζηξνθέο, ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ κε ηε δηάζεζε νρεκάησλ, 

κεραλεκάησλ έξγνπ, όηαλ απηό απαηηεζεί, 

 

ΚΑΛΔΙ 

Όζνπο επηζπκνύλ λα  θαηαζέζνπλ  ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ  είηε 

ηατσδρομικά ζηελ ηαρ. δηεπζ. Φιέκηγθ θαη Δξπζξνύ ηαπξνύ 1, Σ.Κ. 351 32, ηειέθσλν 

22313051043, είηε ηλεκηρονικά θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε protokollo@lamia-

city.gr , κέρξη θαη ηελ 15.11.2021, αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε θιεηζηό θάθειν. Η αίηεζε 

ζπκκεηνρήο ζα απεπζύλεηαη ζην Απηνηειέο Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

Λακηέσλ θαη ζα πεξηέρεη ηελ πιήξε επσλπκία, έδξα, ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ΑΦΜ, 

ηειέθσλν, fax θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.  

 

Α. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Μαδί κε ηελ αίηεζε ζε μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν ππνβάιινληαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.Δ.Π.) ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνιεπηηθέο 
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επηρεηξήζεηο).  

2. Αζθαιηζηηθή & θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ.1 ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ 

όηη απνδέρνληαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ θαηάξηηζε Μεηξώνπ ηδηνθηεηώλ (εηαηξεηώλ-θπζηθώλ 

πξνζώπσλ) νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ από θπζηθέο- ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ 

Γήκνπ Λακηέσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από από 01-01-2022 έσο 31-12-2024, 

όπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ.1 ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ 

αλαιπηηθά ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ (είδνο, άδεηα θπθινθνξίαο, πηλαθίδεο 

θπθινθνξίαο, ηππνδύλακε, ρώξν ζηάζκεπζεο θηι). 

5. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ πνπ θαηέρνπλ 

θαη ησλ ρεηξηζηώλ απηώλ (άδεηεο θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα, ηέιε 

θπθινθνξίαο (όζα ππνρξενύληαη) άδεηα ρεηξηζηνύ κεραλήκαηνο έξγνπ θιπ). ε 

πεξίπησζε πνπ ηα κεραλήκαηα δελ είλαη ηδηνθηεζίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα 

πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο λα πξνζθνκίζνπλ κηζζσηήξην ζπκβόιαην ή 

παξαρσξεηήξην θαη Τπεύζπλε δήισζε ηνπ εθκηζζσηή ή παξαρσξεηή όηη ηα 

εθκηζζσκέλα ή παξαρσξνύκελα κεραλήκαηα δελ έρνπλ παξαρσξεζεί ή 

εθκηζζσζεί ζε νηνλδήπνηε άιινλ θαη ζα είλαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. 

 

Β. ΟΡΟΙ 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο επέκβαζεο (εληόο 1 

ώξαο) από ηε ζηηγκή εηδνπνίεζεο, είηε εγγξάθσο είηε ηειεθσληθώο θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο 31-12-2024, ζε 

νπνηαδήπνηε πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, από ηνπο ππεύζπλνπο ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. Σα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο θαη πάληα 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζύλσλ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ 

Λακηέσλ. 

2. Ο αξηζκόο θαη ην είδνο ησλ κεραλεκάησλ ζα απμνκεηώλεηαη αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε θαη απνηειεί ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηώλ (εηαηξεηώλ-θπζηθώλ 

πξνζώπσλ) ε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ, επεηδή 

ν αξηζκόο ησλ κεραλεκάησλ πνηθίιεη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο 

θάζε έθηαθηεο αλάγθεο 

3. Σα νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ έθηαθησλ αλαγθώλ από πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο - παγεηό, θαηνιηζζήζεηο, 

ππξθαγηέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο κε ηηκέο ρξέσζεο αλά ώξα θαη ρσξίο Φ.Π.Α. 

ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 673/2021 (ΑΓΑ: 9ΝΓ9ΧΛΚ-ΟΦ4) Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 
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αλαγθώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από από 01-01-2022 έως 31-12-2024, ζα είλαη 

ηα αθόινπζα: 

Α/Α Περιγραθή 

Ωριαία δαπάνη 

απαζτόληζης 

μητ/ηος 

(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 

μητανήμαηος μητ/ηος 

(€/Ώρα) 

Με Υειριζηή 
Υωρίς 

Υειριζηή 

1 
Μίζζσζε δηακνξθσηήξα (GRADER) 

Ιζνπεδσηή γαηώλ κε ην ρεηξηζηή 
55,00 15,00 5,00 

2 
Μίζζσζε Πξνσζεηήξα D6 κε ην 

ρεηξηζηή 
65,00 15,00 5,00 

3 
Μίζζσζε Πξνσζεηήξα  D7 κε ην 

ρεηξηζηή 
75,00 15,00 5,00 

4 
Μίζζσζε Πξνσζεηήξα D8  κε ην 

ρεηξηζηή 
90,00 15,00 5,00 

5 
Μίζζσζε Πξνσζεηήξα D9  κε ην 

ρεηξηζηή 
100,00 15,00 5,00 

6 
Μίζζσζε Φνξησηή Διαζηηρνθόξνπ 

έσο 100ΗΡ κε ην ρεηξηζηή 
45,00 15,00 5,00 

7 
Μίζζσζε Φνξησηή Δξππζηξηνθόξνπ 

έσο 100ΗΡ κε ην ρεηξηζηή 
55,00 15,00 5,00 

8 
Μίζζσζε Φνξησηή Διαζηηρνθόξνπ 

101-έσο 180ΗΡ κε ην ρεηξηζηή 
60,00 15,00 5,00 

9 
Μίζζσζε Φνξησηή Δξππζηξηνθόξνπ 

101-έσο 180ΗΡ κε ην ρεηξηζηή 
60,00 15,00 5,00 

10 
Μίζζσζε Φνξησηή κε ιεπίδα, κε ην 

ρεηξηζηή 
50,00 15,00 5,00 

11 
Μίζζσζε Δθζθαθέα Διαζηηρνθόξνπ 

κε ην ρεηξηζηή 
65,00 15,00 5,00 

12 
Μίζζσζε Δθζθαθέα 

Δξππζηξηνθόξνπ κε ην ρεηξηζηή 
70,00 15,00 5,00 

13 

Μίζζσζε Φνξησηή-Δθζθαθέα 

Διαζηηρνθόξνπ (ηύπνπ JCB) κε ην 

ρεηξηζηή 

35,00 15,00 5,00 

14 
Μίζζσζε Φνξησηή (ηύπνπ BOBCAT) 

κε ην ρεηξηζηή 
25,00 15,00 5,00 

15 

Μίζζσζε γεσξγηθνύ ειθπζηήξα 

(Σξαθηέξ) κε καραίξη ή κε ιεπίδα 

απνρηνληζκνύ ή αιαηνδηαλνκέα καδί  

κε ηνλ ρεηξηζηή 

35,00 15,00 5,00 

16 Μίζζσζε πιαηθόξκαο    

  κέρξη 40Km 250,00   

 
 άλσ ησλ 40Km θαη αλά 

10kmεπηπιένλ 
50,00   

17 Μεηαθνξά βαξέσλ νρεκάησλ 60,00 πιένλ ηε 15,00 5,00 
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Α/Α Περιγραθή 

Ωριαία δαπάνη 

απαζτόληζης 

μητ/ηος 

(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 

μητανήμαηος μητ/ηος 

(€/Ώρα) 

Με Υειριζηή 
Υωρίς 

Υειριζηή 

(Γεξαλνθόξν) δηαδξνκή 

18 

Φνξηεγό  κε ιεπίδα, αιαηηέξα, βπηίν 

θαη πηεζηηθό ή ρνξηνθνπηηθό κέρξη 

150HP 

60,00 15,00 5,00 

19 

Φνξηεγό  κε ιεπίδα, αιαηηέξα, βπηίν 

θαη πηεζηηθό ή ρνξηνθνπηηθό πάλσ 

από 150HP 

80,00 15,00 5,00 

20 
Απηνθηλνύκελε αιαηηέξα κε ιεπίδα 

κέρξη 150HP 
60,00 15,00 5,00 

21 
Απηνθηλνύκελε αιαηηέξα κε ιεπίδα 

πάλσ από 150HP 
70,00 15,00 5,00 

22 Φνξηεγό   0- 6 ton 25,00 15,00 5,00 

23 Φνξηεγό   6-10 ton 35,00 15,00 5,00 

24 Φνξηεγό   10-15ton 40,00 15,00 5,00 

25 Φνξηεγό  15 ton θαη  άλσ 45,00 15,00 5,00 

26 

Αλπςσηηθόο γεξαλόο (γηα 

απνκάθξπλζε βαξέσλ νρεκάησλ ζε 

πεξίπησζε ρηνλόπησζεο θιπ) 

50,00 15,00 5,00 

27 
UNIMOG Υνξηνθνπηηθό, ιεπίδα, 

αιαηηέξα, βπηίν θαη πηεζηηθό 
60,00 15,00 5,00 

28 
Απηνθίλεηα κε ιεπίδα ή κε ιεπίδα θαη 

αιαηηέξα 
55,00 15,00 5,00 

29 Αιαηνδηαλνκέαο 55,00 15,00 5,00 

30 Καιαζνθόξν όρεκα 50,00 15,00 5,00 

31 Απηνθηλνύκελε πδξνθόξα 55,00 15,00 5,00 

32 Απνθξαθηηθό όρεκα 50,00 15,00 5,00 

33 Υνξηνθνπηηθό όρεκα 60,00 15,00 5,00 

34 Βπηηνθόξν 4,00 15,00 5,00 

35  Φεθαζηηθό κεράλεκα 35,00 15,00 5,00 

36 Μεραληθό ζάξσζξν 40,00 15,00 5,00 

 

4. ηελ σξηαία δαπάλε απαζρόιεζεο κεραλήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο 

απνδεκίσζε γηα ηελ εξγαζία (απαζρόιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, ηνπ ρεηξηζηή θαη ηνπ 

βνεζνύ ρεηξηζηή, όπνπ απηό πξνβιέπεηαη) εθηόο ηνπ Φ.Π.Α. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ (απνρηνληζκόο - αιαηνδηαλνκή, άξζε 

θαηαπηώζεσλ, απνθαηάζηαζε θζνξώλ ηνπ νδνζηξώκαηνο, απνθαηάζηαζε 

αλαρσκάησλ πνηακώλ, δηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ απνθπγή πιεκκπξώλ, άξζε 

θεξηώλ πιηθώλ θαη θνξκώλ δέληξσλ ζηηο ζέζεηο γεθπξώλ, θαηάζβεζε ππξθαγηώλ 

θαη ινηπέο εξγαζίεο), ζα ζπγθεθξηκελνπνηνύληαη θαηά πεξίπησζε από ηε 

Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξενύκελνο λα κεξηκλά γηα ηελ 
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αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε ηαθηνύο ρξόλνπο ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεοζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε απαζρόιεζε 

ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνύκελσλ κόλν ησλ νιηγόιεπησλ δηαθνπώλ, γηα ηνλ 

εθνδηαζκό ηνπ κεραλήκαηνο κε θαύζηκα θαη ηελ αιιαγή ή ζπκπιήξσζε 

ιηπαληηθώλ. ηηο αλσηέξσ ηηκέο κνλάδνο, ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε 

κεηαθνξάο ησλ κεραλεκάησλ από ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη ζην ζεκείν πνπ 

θαινύληαη από ηελ Τπεξεζία θαζώο θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη απνκάθξπλζεο 

ηνπο, κεηά ην ηέινο απαζρόιεζήο ηνπο. Αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 

πεξαησκέλσλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνύλ ζηελ πεξηνρή εθδήισζεο ηνπ 

εθηάθηνπ ζπκβάληνο. 

ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο σξηαίεο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη 

όρη πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ: 

• Οη δαπάλεο πξόιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη 

απνδεκίσζεο θάζε είδνπο βιάβεο ή κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα 

πξνθιεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζηώλ θαη ζα νθείινληαη ζε 

ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο 

Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθώλ δηαηάμεσλ θαη γεληθόηεξα ζε ππαηηηόηεηα ηνπ 

αλαδόρνπ. 

Χο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή ηνπ, γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηώλ νξίδεηαη απηόο πνπ αξρίδεη κε ηελ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ύζηεξα από 

απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη πεξαηώλεηαη ν ρξόλνο απηόο κεηά ηελ άξζε ηεο εληνιήο 

ηεο Τπεξεζίαο. 

Χο σξηαία δαπάλε αλακνλήο ηνπ κεραλήκαηνο (ζηαιία) πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο 

απνδεκίσζε γηα ηελ παξακνλή ηνπ κεραλήκαηνο επί ηόπνπ ηνπ ζπκβάληνο ζε ζέζε 

επηθπιαθήο, πιήξσο εθνδηαζκέλνπ θαη εμνπιηζκέλνπ θαη παληειώο έηνηκνπ γηα 

εξγαζία. 

Οη εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ γηα έλαξμε θαη πεξαίσζε κίζζσζεο επηθπιαθήο 

δίλνληαη ηειεθσληθά θαη επηβεβαηώλνληαη θαηόπηλ εγγξάθσο γηα ηελ πιήξσο 

ηειεησκέλε εξγαζία. 

5. Δίλαη ππεύζπλνη: 

• Ώζηε ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγσλ θαη ην πξνζσπηθό λα δηαζέηνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο θαηά ην λόκν άδεηεο (άδεηα θπθινθνξίαο, ηέιε ρξήζεο θηι) 

• Να εθαξκόδνπλ άκεζα ηα κέηξα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, θαζώο θαη γηα ηελ αζθάιηζε θαηά παληόο θηλδύλνπ θαη 

έκςπρνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

• Καη’ απνθιεηζηηθόηεηα, γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ 

έξγσλ θαη πξνζσπηθνύ. 

6. Με εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ όξσλ, ζα απνηειεί ιόγν απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη εμαίξεζεο από ην θαηαξηηδόκελν κεηξών ηδηνθηεηώλ νρεκάησλ 

θαη κεραλεκάησλ έξγσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ. 

7. Οη ηδηνθηήηεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ (εηαηξείεο - θπζηθά πξόζσπα) 



ειηδα 6 από 6 

πνπ ζα ελεξγνπνηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ, ζα 

επηιέγνληαη θάζε θνξά αθνύ ζπλεθηηκεζεί ην κέγεζνο θαη ε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο 

θαηαζηξνθήο (ζρεηηθέο πξνγλώζεηο ΔΜΤ, ελεκεξώζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αλαθνξέο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη επηβιεπόλησλ 

ππαιιήισλ από ηα ζεκεία ζπκβάλησλ θηι), ηα ζεκεία όπνπ απαηηείηαη επέκβαζε, 

ε δηαζεζηκόηεηα ζε απαηηνύκελα νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ θαη πξνζσπηθνύ 

(βάζεη ησλ αλσηέξσ δειώζεσλ ηνπο) θαζώο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο 

παξάγνληαο ζεσξεζεί θξίζηκνο γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε 

ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο. 

8. Η εκπεηξία θαη αμηνπηζηία ε νπνία λα απνδεηθλύεηαη, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

(αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ) θαη ε νπνία λα κπνξεί λα πηζηνπνηείηαη από 

δεκόζην θνξέα (Τπνπξγείν, Οξγαληζκνύο, Ο.Σ.Α. θηι) ζα απνηειέζεη ζεηηθό 

ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ζπλεξγαζίαο ηδηνθηεηώλ κεραλεκάησλ έξγσλ – 

νρεκάησλ (εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηώλ) κε ην Γήκν Λακηέσλ. 

9. Οη ηδηνθηήηεο (εηαηξίεο - θπζηθά πξόζσπα) πνπ ζα αληαπνθξηζνύλ ζηελ παξνύζα 

πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο, ηίζεληαη 

άκεζα ζηε δηάζεζε ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 

10. Η ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο νπδεκία δέζκεπζε δεκηνπξγεί ζηελ Τπεξεζία. 

11. Σν µεηξών ζα ηζρύεη ππνρξεσηηθά γηα όινπο όζνπο εγγξαθνύλ από ηελ θαηάξηηζή 

ηνπ µέρξη 31/12/2024.  

12. Σν µεηξών εξγνιεπηώλ ζα ζπµπιεξώλεηαη µε λένπο εξγνιήπηεο εθόζνλ 

παξνπζηαζηεί ζρεηηθό ελδηαθέξνλ, γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεµα, ήηνη από ηελ 

θαηάξηηζή ηνπ µέρξη 31/12/2024.  

13. Οη εγγεγξαµµέλνη ζην µεηξών εξγνιεπηώλ νθείινπλ γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεµα 

πνπ ηζρύεη ε ζπλεξγαζία ηνπο µε Γήκν Λακηέσλ λα αλαλεώλνπλ µε δηθή ηνπο 

επζύλε θαη επηµέιεηα, νπνηνδήπνηε λνµηµνπνηεηηθό έγγξαθν ιήγεη ε ηζρύο ηνπ. ε 

πεξίπησζε δε πξνζζήθεο, αθαίξεζεο, αληηθαηάζηαζεο νρήµαηνο – µεραλήµαηνο 

έξγνπ, νη εγγεγξαµµέλνη ζην µεηξών εξγνιεπηώλ ζα πξέπεη λα ελεµεξώλνπλ 

άµεζα ην αξκόδην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ  

14. Οη εγγεγξαµµέλνη ζην µεηξών εξγνιεπηώλ ππνρξενύληαη λα ελεµεξώλνπλ 

ακειιεηί ην αξκόδην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, γηα 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ππάξμεη ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 
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ΔΤΘΤΜΙΟ Κ. ΚΑΡΑΪΚΟ 


		2021-10-22T08:59:10+0300




