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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι∆ΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
2014-2015 ΗΤΟΙ : «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΑΠΕΤΑΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
1. Προσκαλεί όλους όσους έχουν µηχανήµατα έργων, οχήµατα και φορτηγά
αυτοκίνητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειµένου να καταρτισθεί πίνακας
ενδιαφερόµενων ιδιωτών που µπορούν να διαθέσουν τα µηχανήµατα τα
οχήµατα και τα φορτηγά ιδιοκτησίας του ,για την εκτέλεση εργασιών προς
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών υπό την επίβλεψη τόσο του Τµήµατος
Πολιτικής προστασίας όσο και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών της Π.Ε Φωκίδας
2. Οι αµοιβές κάθε µηχανήµατος έργου και οχήµατος καθορίζονται µε την υπάριθµ
1201/02-12-2014.απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας πρακτικο 26 , και δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ.
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα τεύχη συµµετοχής από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας Γιδογιάννου 31
στη Αµφισσα, µέχρι τις 16-12-2014. .Ειδικότερα τον πίνακα αµοιβών χρήσης
κάθε µηχανήµατος – φορτηγού , τον πίνακα εργασιών για την αντιµετώπιση των
εκτάκτων αναγκών και το µνηµόνιο συνεργασίας
4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 225350-563, FAX επικοινωνίας 2265350-565,
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. ∆ηµητρέλος Χρ.……………………..
5. Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει µέχρι στις 19-12-2014,
6. ∆ικαιούνται να συµµετάσχουν όσοι διαθέτουν µηχανήµατα έργων διαφόρων
τύπων και φορτηγά αυτοκίνητα έργων
τα οποία πληρούν τις κάτωθι
προυποθέσεις :
Να έχουν πιστοποιητικά ασφάλισης µε πληρωµένα τα τέλη κυκλοφορίας
και χρήσης , πιστοποιητικά ελέγχου όπου απαιτείται για κάθε µηχάνηµα)
και αναλυτικότερα
Τα µηχανήµατα έργου να διαθέτουν πιστοποιητικό πληρωµής τελών
χρήσης, ασφαλιστήριο συµβόλαιο όπου απαιτείται , ταχογράφο ή
ωροµετρητή
Τα λοιπά οχήµατα (ηµιοφορτηγά, ΦΙΧ) να διαθέτουν πιστοποιητικό
πληρωµής τελών κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συµβόλαιο, ΚΤΕΟ και
ταχογράφο
Να διαθέτουν αναγκαίες άδειες ικανότητας χειριστή για κάθε µηχάνηµα
7.Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκοµισθούν είναι :
Αίτηση
πρωτοκολληµένη
και
µνηµόνιο
συνεργασίας
υπογεγραµµένο
πιστοποιητικά ασφάλισης µε πληρωµένα τα τέλη κυκλοφορίας και
χρήσης και πιστοποιητικά ελέγχου όπου απαιτείται για κάθε µηχάνηµα
όπως αναφέρεται ανωτέρω)
αναγκαίες άδειες ικανότητας χειριστή για κάθε µηχάνηµα

-

-

Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής ότι
ενδιαφέρονται να διαθέσουν τον µηχανολογικό εξοπλισµό τους για την
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και µε τις τιµές που έχουν ορισθεί στην
σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής στην οποία
θα αναφέρονται
Και υπογεγραµµένο το µνηµόνιο συνεργασίας.
οι περιοχές στις οποίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και οι οποίες θα
πρέπει να είναι κοντά στην έδρα τους ώστε να υπάρχει αποτελεσµατικότητα
στην επέµβαση κατά το έκτακτο γεγονός.
την περίπτωση που τους ενδιαφέρει (πχ χιονοπτώσεις ή άρση καταπτώσεων
ή αποκαταστάσεις σε χειµάρρους ή γιά όλα)
αναλυτικός κατάλογος µηχανηµάτων που διατίθεται
Ελλιπής φάκελος θα κρίνεται απορριπτέος .

5. Το αποτέλεσµα του ελέγχου των δικαιολογητικών θα εγκριθεί µε απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη.Π.Ε Φωκίδας
Άµφισσα 1… /12/..2014
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΣ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ…/…./2014

ΑΜΦΙΣΣΑ …/…./2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ …/…./2014

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ του
Τµήµατος Συγκοινωνιακών
Εργων της ∆.Τ.Ε

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ του
Τµήµατος Πολιτικής
Προστασίας

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ της ∆.Τ.Ε Π.Ε
Φωκίδας

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΩΗ
Αρχιτέκτων µηχ/κος Β.β
ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
Πολιτικός µηχ/κος ∆.β

Ε.∆
Χρον.Αρχείο
Φ.Εκτακτων ΤΣΕ
Πρ/νη ∆.Τ.Ε
Πρ/νο Πολιτικής Προστασίας

∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩ/ΝΟΣ

