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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 

Θεσσαλονίκη,  07 Οκτωβρίου 2016 
                      Αρ. Πρωτ.: ΦΦΚ/ΟΙΚ/409969(2749) 

 
 
Ταχ. ∆/νση: 
Τ.Κ. 
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο : 
Fax: 
e-mail : 
 
 

Βασ. Όλγας 198 
541 10 
Φωτεινή Τσάµη 
2313-319 884  
2313-319 784                       
ppro@pkm.gov.gr 

ΠΡΟΣ :  
 
ΚΟΙΝ.: 
 
 

Πίνακα Αποδεκτών 
 
1. Γραφ. Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.  
2. Γραφ. Εκτελεστικού Γραµµατέα  
3. Οικονοµική Επιτροπή ΠΚΜ  
 

Αποστολή µε φαξ ή/και email 

ΘΕΜΑ : Υπενθύµιση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση και εµπλουτισµό του Μητρώου 
Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά 
φαινόµενα, κατολισθήσεις, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήµατα µεταφορών, τεχνολογικά ατυχήµατα κ.α.), 
στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως 31/12/2016 

Σχετ.: Το υπ' αριθµ. ΦΦΚ/ΟΙΚ/287890(1917)/07-07-2016 έγγραφο της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας µας και δεδοµένου ότι σε κάποιες Περιφερειακές Ενότητες της Π.Κ.Μ. δεν υπήρξε 
ικανοποιητική εκδήλωση ενδιαφέροντος από εργολήπτες για συµµετοχή τους στο Μητρώο, επανερχόµεθα µε νέο έγγραφο και παρακαλούµε 
όπως για νέες ενέργειές σας, προς δηµοσίευση µε κάθε πρόσφορο µέσο της Υπηρεσίας σας, (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, Πίνακα Ανακοινώσεων κλπ). Στόχος µας είναι η άµεση και επείγουσα ενηµέρωσή των ενδιαφεροµένων, ώστε το 
Μητρώο Εργοληπτών Π.Κ.Μ., να εµπλουτιστεί και να επικαιροποιηθεί µε νέους ενδιαφερόµενους εργολήπτες (εταιρείες -φυσικά πρόσωπα) για 
την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα, κατολισθήσεις, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήµατα 
µεταφορών, τεχνολογικά ατυχήµατα κ.α.), στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως 31/12/2016. 

Παρακαλούνται οι ∆/ντες των Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ., να φροντίσουν ώστε να ενηµερωθούν άµεσα για 
την σχετική Πρόσκληση όλα τα Σωµατεία Εργοληπτών των ενοτήτων τους. 

Ιδιαίτερα παρακαλούνται οι ∆/ντες των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Πέλλας, όπως ενηµερώσουν άµεσα 
τα Σωµατεία των Εργοληπτών της περιφερειακής τους ενότητας για την σχετική Πρόσκληση της Π.Κ.Μ., διότι στις 
συγκεκριµένες ενότητες δεν υπήρξε ικανοποιητική εκδήλωση ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο Μητρώο από 
εργολήπτες της περιοχής τους. 
Είµαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. 

Υπενθυµίζουµε ότι το Μητρώο Εργοληπτών ΠΚΜ υπόκειται σε διαρκή επικαιροποίηση καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.  

Παραθέτουµε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όρους συµµετοχής : 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Οι Εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα), να υποβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο, στην Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Κ.Μ., Βας. Όλγας 198, τηλ. 2313 319884, -855, -732 και fax  2313 319784 αίτηση συµµετοχής σε κλειστό φάκελο,  
στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυµία τους, έδρα, ταχυδροµική ∆/νση, τηλέφωνο και fax. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει ο 
εργολήπτης να δηλώσει για ποιου ∆ήµου την χωρική αρµοδιότητα θέλει να καταθέσει την προσφορά του ή αν η προσφορά του 
αφορά υπηρεσίες µε χωρική αρµοδιότητα σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα όπου ανήκει ή ακόµη και σε ολόκληρη την χωρική 
αρµοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν την δυνατότητα υποβολής φακέλων συµµετοχής για 
περισσότερες από µία Περιφερειακές Ενότητες.  

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (εφόσον 
πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενηµερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα) 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, όπως αυτοί περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών (θεοµηνιών, κατολισθήσεων, πληµµυρών κ.α.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως 31-12-
2016.  
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4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου που µπορούν να 
διαθέσουν για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών  Πολιτικής Προστασίας (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες 
κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσης τους).  

5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου που κατέχουν καθώς και των χειριστών αυτών {(άδειες 
κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συµβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ (όπου αυτά απαιτούνται), άδεια χειριστού µηχανήµατος έργου, τέλη 
κυκλοφορίας κ.α.)}. 

6. Οι συµµετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) οφείλουν µε έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχτούν τις προτεινόµενες 
τιµές, οι οποίες θα ισχύουν από την ηµέρα κατάρτισης του µητρώου και µέχρι την 31/12/2016. (Υπ’ αριθ. 49/27-5-2015 απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε θέµα «Αποζηµίωση Χρήσης Μηχανηµάτων Έργου σε Έκτακτες 
Ανάγκες».) 

 
 

ΟΡΟΙ 
 

Α) Οι συµµετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης (στις περιοχές  ευθύνης 
της Π.Κ.Μ. που δήλωσαν ενδιαφέρον), (εντός 1 ώρας) από την στιγµή ειδοποίησης τους, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 24ωρου και για όλο το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2016, τους ζητηθεί από τον προϊστάµενο της Αυτοτελούς  ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Κ.Μ. ή τον προϊστάµενο Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας όπου σηµειώθηκαν τα 
έκτακτα καιρικά φαινόµενα ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτηµένο όργανο ή υπηρεσία. Τα ανωτέρω οχήµατα και µηχανήµατα έργου θα 
χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις του προϊσταµένου της Αυτοτελούς  
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. ή τον προϊστάµενο Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας σε 
συνεργασία µε την ∆/νση Τεχνικών Έργων της αρµόδιας χωρικά Περιφερειακής Ενότητας ή της ∆.Τ.Ε. / Π.Κ.Μ.. 
 
Β) Ο αριθµός και το είδος των µηχανηµάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξοµειώνεται ανάλογα µε την περίπτωση και θα αποτελεί 
υποχρέωση των εταιρειών ή φυσικών προσώπων να παρέχουν τα ανάλογα (βάση των δηλώσεων τους) διότι ο αριθµός των µηχανηµάτων που 
χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα µε το µέγεθος και τη διάρκειά της. 
 
Γ) Τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου που θα χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόµενα, 
κατολισθήσεις, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήµατα µεταφορών, τεχνολογικά ατυχήµατα κ.α.), θα αποζηµιώνονται µε τιµές 
χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαµορφώθηκαν στον πίνακα που ακολουθεί, µε την υπ’ αριθ. 49/27-5-2015 απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε θέµα «Αποζηµίωση Χρήσης Μηχανηµάτων Έργου σε Έκτακτες 
Ανάγκες».  
 

α/α Τύπος Μηχανήµατος Ωριαία δαπάνη απασχόλησης 
µηχανήµατος 

1 Προωθητής D6 ή ανάλογου τύπου 57,00 €/ώρα εργασίας 
2 Προωθητής D7 ή ανάλογου τύπου 61,00 €/ώρα εργασίας 
3 Προωθητής D8 ή ανάλογου τύπου 69,00 €/ώρα εργασίας 
4 ∆ιαµορφωτής γαιών (γκρέιντερ) 46,00 €/ώρα εργασίας 
5 Φορτωτής µέχρι 150 ΗΡ 61,00 €/ώρα εργασίας 
6 Φορτωτής από 150 ΗΡ έως 200 ΗΡ 62,00 €/ώρα εργασίας 
7 Φορτωτής άνω των 200 ΗΡ 66,00 €/ώρα εργασίας 
8 Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB 42,00 €/ώρα εργασίας 
9 Τσάπα έως 200 ΗΡ 66,00 €/ώρα εργασίας 
10 Τσάπα άνω 200 ΗΡ 70,00 €/ώρα εργασίας 
11 Dragline 70,00 €/ώρα εργασίας 
12 Φορτηγά έως 200 ΗΡ 51,00 €/ώρα εργασίας 
13 Φορτηγά άνω των 200 ΗΡ 54,00 €/ώρα εργασίας 
14 Οδοστρωτήρας άνω των 100 ΗΡ 50,00 €/ώρα εργασίας 
15 Φορτηγά µε βυτίο ωφέλιµου φορτίου έως 6 tοn 30,00 €/ώρα εργασίας 
16 Φορτηγά µε βυτίο ωφέλιµου φορτίου άνω των  6 tοn 40,00 €/ώρα εργασίας 
17 Γεωργικοί Ελκυστήρες ή µικρά φορτηγά µε βυτίο ωφέλιµου φορτίου έως 

1 ton 
24,00 €/ώρα εργασίας 

18 Πλατφόρµες µεταφοράς µέσων 957,74 Η∆ 5,00 €/χλµ. 
19 Αποζηµίωση δασεργατών, υλοτόµων και λοιπών εργατών  10,00 €/ώρα εργασίας 
20 Αποχιονιστικά µηχανήµατα (αλατιέρα επικαθήµενη σε φορτηγό το 

οποίο διαθέτει µαχαίρι αποχιονισµού) 
120,00 €/ώρα εργασίας 

21 BOB CAT 42,00 €/ώρα εργασίας 
 

∆) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης του οχήµατος - µηχανήµατος έργου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για την απασχόληση του 
µηχανήµατος, του χειριστού του και του βοηθού χειριστού (όπου αυτό προβλέπεται ή απαιτείται) και η εκτέλεση εργασιών, προς αντιµετώπιση 
των επαπειλούµενων συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόµενα, κατολισθήσεις, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήµατα µεταφορών, 
τεχνολογικά ατυχήµατα κ.α.), οι οποίες θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από τον προϊστάµενο της Αυτοτελούς  ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. ή τον προϊστάµενο Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή από κάθε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο όργανο ή υπηρεσία. Ως χρόνος απασχόλησης του οχήµατος - µηχανήµατος έργου και του χειριστή του, για εκτέλεση 
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εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις – Ε.Μ.Υ., ενηµερώσεις συµβάντων 
από ΕΛ.ΑΣ./Π.Υ./Γ.Γ.Π.Π., εντολές του προϊσταµένου της Αυτοτελούς  ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Κ.Μ. ή τον προϊστάµενο 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας) και περατώνεται ο χρόνος αυτός µετά από την άρση της εντολής της 
Υπηρεσίας. 
 
Ε) Στις παραπάνω αναφερόµενες ωριαίες τιµές µονάδος περιλαµβάνονται και οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς 
και αποζηµίωσης των οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς τους που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση 
της σύµβασης εργασιών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα, κατολισθήσεις, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, 
παγετούς, ατυχήµατα µεταφορών, τεχνολογικά ατυχήµατα κ.α., η οποία θα οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών 
όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Οι παραπάνω τιµές µονάδος 
αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συµβάντος. 
 
Ζ) Οι συµµετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) οφείλουν µε έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχτούν τις προτεινόµενες τιµές, οι 
οποίες θα ισχύουν από την ηµέρα κατάρτισης του µητρώου και  µέχρι την 31/12/2016. 
 
Η) Οι συµµετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε υπεύθυνη δήλωση τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου που µπορούν να διαθέσουν για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από από έντονα καιρικά φαινόµενα, κατολισθήσεις, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήµατα µεταφορών, 
τεχνολογικά ατυχήµατα κ.α., (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθµευσης τους κ.λ.π.) προσκοµίζοντας 
παράλληλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου καθώς και των χειριστών αυτών. Επίσης εφόσον τα οχήµατα και 
µηχανήµατα έργου δεν είναι ιδιοκτησίας των συµµετεχόντων θα πρέπει οι συµµετέχοντες να προσκοµίσουν µισθωτήριο συµβόλαιο ή 
παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκµισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκµισθωµένα ή παραχωρούµενα µηχανήµατα δεν έχουν 
παραχωρηθεί ή εκµισθωθεί σε οιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συµµετέχοντα για το έτος 2016 (έως 31/12/2016). 
Η µη έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους συµµετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόµενο πίνακα Μητρώου 
Εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα, κατολισθήσεις, 
πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήµατα µεταφορών, τεχνολογικά ατυχήµατα κ.α., στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 
Θ) Οι συµµετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνοι: α) ώστε τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου και το προσωπικό 
αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόµο άδειες, β) να εφαρµόζουν 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, γ) κατ’ αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχηµα 
προκαλέσουν κατά την διάρκεια των εργασιών.  
 
Η µη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη 
(εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) από το καταρτιζόµενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα, κατολισθήσεις, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήµατα 
µεταφορών, τεχνολογικά ατυχήµατα κ.α., στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   
 
 Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα, 
κατολισθήσεις, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήµατα µεταφορών, τεχνολογικά ατυχήµατα κ.α., θα επιλέγονται κάθε φορά αφού 
συνεκτιµηθεί το µέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις Ε.Μ.Υ., ενηµερώσεις της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρµόδιων υπηρεσιών 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, όπως π.χ. ή 
απόσταση των µηχανηµάτων έργου από την περιοχή εργασίας και ο απαιτούµενος χρόνος προσέλευσης τους.  
 
Η οποιαδήποτε εµπειρία και αξιοπιστία η οποία αποδεικνύεται, σχετικά µε το αντικείµενο (αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία 
µπορεί να πιστοποιηθεί από δηµόσιο Φορέα (Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισµούς κ.λ.π.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση 
συνεργασίας µε την Π.Κ.Μ. (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται στο φάκελο µαζί µε την αίτηση). 
 

 

Η εισηγήτρια 
 
 
 
 
 

Φωτεινή Τσάµη 
∆.Ε. ∆ιοικητικών-Γραµµατέων 

Με Α' Βαθµό 

Μ.Ε.Π. 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 
 

∆Ρ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑ∆ΗΣ  
Π.Ε. Γεωτεχνικών  
Με Α' βαθµό 

   



Σελίδα 4 από 4 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Εντεταλµένος Σύµβουλος Π.Π. 
2. Προϊστ. Α∆ΠΠ/ΠΚΜ 
3. Θεµατικός Φάκελος 
4. Αρµόδιος Υπάλληλος 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

1. Αντιπεριφερειάρχης Υποδοµών & ∆ικτύων  

2. Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσ/νίκης  

3. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηµαθίας  

4. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς  

5. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας  

6. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας  

7. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών  

8. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής  

9. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηµαθίας  

10. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης  

11. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κιλκίς  

12. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πέλλας  

13. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας  

14. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Σερρών  

15. Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χαλκιδικής  

16. Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών 

17. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ.  

18. ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Ηµαθίας 

19. ∆.Τ.Ε. Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

20. ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Κιλκίς 

21. ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας 

22. ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας 

23. ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών 

24. ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής 

25. ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ΠΚΜ 

 

   
  

 

 


