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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2023 ΗΤΟΙ: «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ – ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΝΑΠΕΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ & ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
  

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 τους, 
για την εκτέλεση εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ΕΤΟΥΣ 2023 υπό την 
επίβλεψη τόσο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, όσο και της Διεύθυνσης Τεχνικών της 
Π.Ε. Ευβοίας.

2. Οι αμοιβές μίσθωσης κάθε μηχανήματος έργου και οχήματος καθορίζονται με την υπ’ αρ. 
1604/22-11-2022 (Πρακτικό 46ο / Θέμα 22ο / ΑΔΑ: 6ΕΣΝ7ΛΗ-12Κ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη συμμετοχής από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής  Ενότητας Ευβοίας  (Λ. Χαϊνά 93  στη Χαλκίδα) μέχρι τις 
23-12-2022, ή από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: www.pste.gov.gr με 
αναζήτηση στο «θέλω να δω Προκηρύξεις» ή www.diafaniasterea.gr στη κατηγορία 
«Τεχνικά Έργα». Ειδικότερα τον πίνακα αμοιβών χρήσης κάθε μηχανήματος – φορτηγού, 
τον πίνακα εργασιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών το μνημόνιο 
συνεργασίας και τις προδιαγραφές διαχείρισης στόλου με χρήση GPS.

4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22213-53821, FAX επικοινωνίας 22213-53851, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ν. Γκιζάνης υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευβοίας.  Η 
κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι  23-12-2022.

5. Δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι διαθέτουν μηχανήματα έργων διαφόρων τύπων και 
φορτηγά αυτοκίνητα έργων, τα οποία πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 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, και να μπορεί να τοποθετηθεί σ’ αυτά 
σύστημα GPS.

 Τα λοιπά οχήματα (ημιφορτηγά, ΦΙΧ) να διαθέτουν  πιστοποιητικό πληρωμής τελών 
κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ΚΤΕΟ και ταχογράφο και να μπορεί να 
τοποθετηθεί σ’ αυτά σύστημα GPS.

 Να διαθέτουν αναγκαίες άδειες ικανότητας χειριστή  για κάθε μηχάνημα.
 

0008004692

http://www.pste.gov.gr/
http://www.diafaniasterea.gr/
ΑΔΑ: 61877ΛΗ-ΜΗ4





6. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν είναι :
 Αίτηση πρωτοκολλημένη  και υπογεγραμμένη. 
 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 στην οποία θα 

αναγράφεται ότι: α) ενδιαφέρονται  να διαθέσουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους 
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και με τις τιμές που έχουν ορισθεί στη 
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ότι θα εγκαταστήσουν στο όχημά 
τους πριν την εκτέλεση των εργασιών σύστημα GPS, με τις σχετικές προδιαγραφές 
που ορίζονται από τη Δ/νση Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ευβοίας, το οποίο θα βρίσκεται 
σε χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας και θα αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την πληρωμή των εργασιών και β) οι  περιοχές (Δήμοι) 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 (π.χ. χιονοπτώσεις ή/και άρση 
καταπτώσεων ή/και αποκαταστάσεις σε χειμάρρους), και αναλυτικό κατάλογο 
μηχανημάτων που διατίθενται.

 Μνημόνιο συνεργασίας (υπογεγραμμένο).

      Ελλιπής φάκελος θα κρίνεται απορριπτέος.
 

7. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών θα εγκριθεί με απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας, κατόπιν ελέγχου από το Τ.Μ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευβοίας 
και το Τμήμα Πολ. Προστασίας της Π.Ε. Ευβοίας.

Συνημμένα: 
Προδιαγραφές συστήματος διαχείρισης στόλου 
με χρήση συστήματος GPS

Ε.Δ.
1. Χρον. Αρχείο
2. Πρ/νο Δ.Τ.Ε. (e-mail)
3. Πρ/νο Τ.Μ.Ε. (e-mail)
4. Φ.Μηχ/των (κ. Ν. Γκιζάνης)
5. κ. Π. Μερτίρη

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ
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