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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ,  
ΗΤΟΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΑΝΕΜΟΥΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΑΓΕΤΟ,  

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΩΣ 31-12-2019. 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ –  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
της Περιφέρειας Κρήτης, 

 
1. Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερόμενων 
ανά κατηγορίες παροχής υπηρεσίας, προκειμένου να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, για 
παροχή υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιές – ανέμους – εκχιονισμούς – 
πλημμυρικά φαινόμενα), σε συνδρομή των ίδιων μέσων.  Όλοι όσοι διαθέτουν ή μπορούν 
να διαθέσουν μηχανήματα έργων, υδροφόρα, οχήματα και φορτηγά αυτοκίνητα, για την 
εκτέλεση έργων – εργασιών –παροχή υπηρεσιών προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών υπό 
την επίβλεψη τόσο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, όσο και του Τμήματος 
Πολιτικής προστασίας Π.Ε. Χανίων, δύναται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  

2. Ο πίνακας ενδιαφερόμενων ιδιωτών θα καταρτιστεί μετά από έλεγχο των υποβληθέντων 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6748/9-10-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής 
Προστασίας και των με αριθμό 2/86104/0026/11-09-2017 και 2/16861/0026/31-03-2017 
εγγράφων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της εγκυκλίου αυτού 
2/10018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤ). 

3. Οι αμοιβές μίσθωσης κάθε μηχανήματος έργου και οχήματος καθορίζονται με την υπ’ 
αριθμό 1331/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης πρακτικό 
No32/19-10-2018 και  δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα πληροφοριακά έγγραφα και την αίτηση 
συμμετοχής τους, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, 
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Σήφακα 56 και Δασκαλογιάννη, Χανιά. Ειδικότερα τον πίνακα αμοιβών χρήσης κάθε 
μηχανήματος – φορτηγού, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και το μνημόνιο 
συνεργασίας. 

5. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821344625, 2821344601, FAX επικοινωνίας 2821040510, 
αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κ. Ελένη Ακίλογλου. Η κατάθεση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι στις 31 - 1 - 2019. 

6. Δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι διαθέτουν μηχανήματα έργων διαφόρων τύπων και 
φορτηγά αυτοκίνητα έργων (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) τα οποία πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

Να έχουν πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και χρήσης, πιστοποιητικά ελέγχου όπου 
απαιτείται για κάθε μηχάνημα) και αναλυτικότερα: 

Να διαθέτουν πιστοποιητικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας και χρήσης. 

Τα λοιπά οχήματα (ημιφορτηγά, ΦΙΧ) να διαθέτουν πιστοποιητικό πληρωμής τελών 
κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ΚΤΕΟ και ταχογράφο. 

7. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν είναι : 

• Αίτηση πρωτοκολλημένη και υπογεγραμμένη. 

• Βεβαίωση ότι είναι πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και χρήσης για κάθε μηχάνημα. 

• Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι ενδιαφέρονται να 
διαθέσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους ή να μισθώσουν μηχανολογικό εξοπλισμό από 
τρίτους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και με τις τιμές που έχουν ορισθεί στην 
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

• Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ότι δέχεται να μισθώσει τα μηχανήματα του 
ιδιοκτησίας του ( τα οποία να αναφέρονται λεπτομερώς ) στον αιτούντα με τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις. 

• Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρονται 
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 εργασία που τους ενδιαφέρει (πχ. χιονοπτώσεις ή άρση καταπτώσεων 
ή αποκαταστάσεις σε χείμαρρους ή για το σύνολο των υπηρεσιών). 

• Αναλυτικός κατάλογος μηχανημάτων που διατίθεται 

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  

• ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

• Υπογεγραμμένο το μνημόνιο συνεργασίας. 

8. Ελλιπής φάκελος θα κρίνεται απορριπτέος. 

9. Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. 

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
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