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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ
ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο ή διαθέτουν τα τεχνικά μέσα του
συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ Α «ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ», υπό τους ειδικούς όρους της παρ. Γ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» και
αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις της παρ. Δ. «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή
στο Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης / Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση / Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση
Καταστροφικών Φαινομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση (Ζ. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ) σε φάκελο με δικαιολογητικά (ΣΤ.
ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) στην Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης,
είτε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας (Λασιθίου-Ηρακλείου-ΡεθύμνουΧανίων)) και είναι ανοικτή σε ημερομηνίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορουν να καταθέσουν αίτηση στην γραμματεία της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ρεθύμνου εώς την Παρασκευή 29-1-2021
Το καταρτιζόμενο Μνημόνιο Συνεργασίας έχει δεσμευτική ισχύ έως 31-12-2022, ή έως την
τροποποίησή του με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου.

Η Αν.Διευθυντρια
Δνσης Τεχνικών Εργων ΠΕ Ρεθύμνου

Ρανουτσάκη Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό

Γ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στις ανωτέρω τιμές των μηχανημάτων / οχημάτων / συσκευών συμπεριλαμβάνονται:
1. Η αμοιβή του ανάλογου χειριστή / οδηγού, καθώς και τυχόν απαιτούμενου βοηθού ή εργάτη για
την εκτελούμενη εργασία.
2. Τα απαιτούμενα καύσιμα/άλλα υλικά ή εργαλεία και η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας των
εργαζόμενων για την εκτελούμενη εργασία.
3. Ασφάλιστρα, τέλη, τυχόν άλλοι δασμοί.
4. Η μεταφορά των μηχανημάτων και του προσωπικού του αναδόχου προς και από τον τόπο του
συμβάντος.
5. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο όρος «Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία», νοείται κατά περίπτωση
είτε η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, είτε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της εκάστοτε
Περιφερειακής Ενότητας (Λασιθίου-Ηρακλείου-Ρεθύμνου-Χανίων)
6. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που θα προκύψει δια της παρούσας διαδικασίας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών επικαιροποιείται όταν προστίθενται νέοι Εργολήπτες, καθώς
και όταν προστίθενται νέες τιμές μηχανημάτων. Στην περίπτωση νέων τιμών, οι Ανάδοχοι
υποβάλλουν νέα Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται τις τιμές του Μνημονίου.

∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην παρούσα πρόσκληση ο εκάστοτε Ανάδοχος νοείται ότι
αποδέχεται τους όρους της παρούσας και δηλώνει κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας για όλο το
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα (βλέπε, παρ. Δ4).
2. Ο εκάστοτε Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασιών σε περίπτωση συνδρομής,
σύμφωνα με το συνημμένο Ε. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», πρωτότυπα των οποίων
θα κατατίθεται στον αντίστοιχο λογαριασμό πληρωμής.
3. Ο εκάστοτε Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να δηλώνει τηλεφωνικά στην κλήση της Αρμόδιας
Τεχνικής Υπηρεσίας τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί εντός του αποδεκτού χρόνου ή όχι,
ώστε,σε περίπτωση αδυναμίας του, να αναζητείται ο επόμενος υποψήφιος.
4. Ο αποδεκτός χρόνος απόκρισηςείναι δεσμευτικός για τις ημέρες και ώρες που έχει από την
προηγούμενη ημέρα ειδοποιηθεί ο Ανάδοχος με SMS στο δηλωθέντα αριθμό κλήσης
επιφυλακής από το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ή την
Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία για τη θέση του σε επιφυλακή.
5. Σε περίπτωση που ΔΕΝ έχει εκδοθεί προειδοποιητικό σήμα από την Πολιτική Προστασία ή την
Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία για αυξημένη ετοιμότητα, οι ανωτέρω κατά περίπτωση
αποδεκτοίχρόνοι απόκρισης προσαυξάνονται κατά 50%.
6. Ο εκάστοτε Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει την έδρα στάθμευσης των μηχανημάτων /
οχημάτων /συσκευών που διαθέτει και επίσης έχει την ευχέρεια να δηλώσει τη γεωγραφική
περιοχή σε επίπεδο Δήμου ή Δήμων ή Περιφερειακής Ενότηταςόπου ενδιαφέρεται και έχει τη
δυνατότητα να ανταποκριθεί, υπό τους όρους της παρούσας, ειδικά όσον αφορά στον χρόνο
απόκρισης για θέση σε επιφυλακή.
7. Τα προσφερόμενα Τεχνικά Μέσα εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό
του Πυροσβεστικού Σώματος για τις επιχειρήσεις καταστολής ή σε περιπτώσεις
κατολίσθησης/κατάπτωσης/κ.λπ. υπό τον επιβλέποντα Μηχανικό της αρμόδιας Τεχνικής
Υπηρεσίας για την οδό,οι οποίοι έχουν και την ευθύνη αξιοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση
διατηρεί επικοινωνία με την Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία που τον κάλεσε στο συμβάν.
8. Η Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει στο συμβάν και δεύτερο ανάδοχο,
εάν απαιτούνται περισσότερες Μονάδες Απόκρισης από τις διατιθέμενες από κάθε ανάδοχο.
9. Σε περίπτωση που σε δύο διαφορετικές διαδοχικές περιπτώσεις ο Ανάδοχος που καλείται στο
συμβάν δηλώσει αδυναμία να συνεργαστεί, χωρίς να αποδεικνύει τους λόγους ανωτέρας βίας,
αποκλείεται από το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας
Τεχνικής Υπηρεσίας.
10. Ο Ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την χορήγηση / ανανέωση όλων των
απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών, πιστοποιητικών και εγκρίσεων, τόσο για τα μηχανήματα
/ οχήματα / συσκευές, όσο και για τους χειριστές /οδηγούς / βοηθούς.
11. Υποχρεωτική είναι η ανάληψη (με ασφαλιστήριο συμβόλαιο) της αστικής ευθύνης.
12. Για την κύρωση του παρόντος μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και των
Αναδόχων, κατά την έναρξη εφαρμογής αυτού, είναι υποχρεωτική η προσέλευση των
ενδιαφερόμενων (ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου) σε ωριαία ενημέρωση
(εκπαίδευση αυτών) από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
Περιφερειακής Ενότητας.
13. Οι λογαριασμοί εκκαθάρισης δαπάνης κατατίθενται στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, όποτε
κριθεί αναγκαίο ή επιθυμητό από τον Ανάδοχο, άλλως κάθε έξι μήνες, αρχής γενομένης από την
πρώτη εφαρμογή της παρούσας.

Ε. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

…./…./………

ΩΡΑ ΚΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ / ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ / ΛΑΣΠΟΡΡΟΗ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ /
ΠΥΡΚΑΓΙΑ / ΟΔΙΚΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ/ΑΛΛΟ:…………………………………………………………………………

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ
ΒΟΗΘΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. …………………………………
ΑΛΛΟ : …………………………………………………………………….

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
(ΘΕΣΗ / ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡ.
ΕΝΟΤΗΤΑ)
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΣΕ ΣΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ονομαστικά)
ΜΗΧΑΝΗΜΑ /ΟΧΗΜΑ /
ΑΛΛΟ

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ Α : …

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (σε
τμχ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
/ ΟΔΗΓΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ /ΟΧΗΜΑ /
ΑΛΛΟ

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ Α: …

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
/ ΟΔΗΓΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ /ΟΧΗΜΑ /
ΑΛΛΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
/ ΟΔΗΓΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Α/Α ΠΙΝΑΚΑ Α: …

ΚΕΝΟ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΝ(24h)

Ημερ. ………../………/……… & ώρα ………… : ………….

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΜΒΑΝ

Ημερ. ………../………/……… & ώρα ………… : ………….

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή
εξουσιοδοτημένου
κατάλληλα

ΣΤ. ΛΙΣΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες καταθέτουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση- Δήλωση (επισυνάπτεται Ζ «ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ»)
2. Καταστατικό λειτουργίας ή ανάλογο (π.χ. ΓΕΜΗ) σε περίπτωση νομικού προσώπου ΚΑΙ πράξη
εκπροσώπησης.
3. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου.
4. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Α, με συνημμένες Άδειες Κυκλοφορίας των διατεθέντων Τεχνικών
Μέσων.

Ζ. ΑΙΤΗΣΗ- ∆ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ,
Προς:

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - ∆ΗΛΟΥΝΤΟΣ
Επώνυµο:

Όνοµα:

Επώνυµο
Πατέρα:
Επώνυµο
Μητέρας:

Όνοµα Πατέρα:
Όνοµα Μητέρας:

Α.Φ.Μ:

Α. ∆. Τ.:
Ηµεροµηνία γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθµ:

τηλ.

Τηλ. κινητό:

Εmail:

εργασ.:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις των διατάξεων της παρ. 6 του άρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω

Ως

φυσικό

πρόσωπο

ή

ως

εκπρόσωπος

της

ότι:

++++++++++++++++++++..

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Εκδηλώνω ενδιαφέρον για το Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την Περιφέρεια Κρήτης για την Αντιµετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών και Άµεση / Βραχεία ∆ιαχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση Καταστροφικών
Φαινοµένων, προσφέροντας για συνδροµή τα αναφερόµενα στον συνηµµένο ΠΙΝΑΚΑ Α.
∆ηλώνω επίσης ότι αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τις τιµές αποζηµίωσης, όπως ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α.
«ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ», υπό τους ειδικούς όρους της παρ. Γ. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» και αναλαµβάνοντας
τις υποχρεώσεις της παρ. ∆. «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ».
Γνωρίζω ότι για την εκκαθάριση της αµοιβής των προσφερόµενων εργασιών θα πρέπει να προσκοµίζω
ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα σε κάθε λογαριασµό.
∆ιατηρώ το δικαίωµά µου, όπως αποχωρήσω σε οποιοδήποτε χρόνο από το παρόν Μνηµόνιο
Συνεργασίας µε νέα αίτηση-δήλωση.
Τα στοιχεία επικοινωνίας 24h/7d είναι:
Υπεύθυνος Επιφυλακής: MMMMMMMMMMMMMMMM
κινητό τηλέφωνο: MMMMMMMMMMMMM
Τόπος, ++++++++++..
Υπογραφή/σφραγίδα

