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Email

: ΙΩΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ.
: 38001
: ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
: 2421352464
: v.ntafopoulou@thessaly.gov.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση Μητρώου φορέων παροχής υπηρεσιών (διεξαγωγή δειγματοληψιών και
μετρήσεων, κ.λ.π.) αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων με
αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016-άρθρα 118, 32, 59 και 303, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022.
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ σε εφαρμογή των ισχυουσών

διατάξεων της Γ.Γ.Π.Π., προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου φορέων παροχής υπηρεσιών ,
(διεξαγωγή δειγματοληψιών και μετρήσεων, κ.λ.π.) οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από απρόβλεπτα γεγονότα (τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης
έκτασης, πυρκαγιά, έκρηξη ή και διαρροή κ.λπ.,) στην περιοχή αρμοδιότητας των Π.Ε.Μ.Σ, όταν αυτό
απαιτηθεί.
ΚΑΛΕΙ
Όσους επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ. Ιωλκού και Αναλήψεως , Τ.Κ 38001 γραφείο 207 τηλέφωνο 2421352464,
αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική
Δ/νση, τηλέφωνο και fax.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν :
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω :
ΟΡΟΙ
Α) Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης από τη στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε
τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για το χρονικό διάστημα την ημερομηνία λήψη της
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι 31-12-2022 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της Π.Ε.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
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Β) Τα ιδιωτικά εργαστήρια οφείλουν να είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων (είναι
διαθέσιμα στον ιστοχώρο του ΕΣΥΔ: www.esyd.gr) ή από φορέα διαπίστευσης-μέλος της Ευρωπαϊκής
συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA), σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην ¨΄3η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» της Γ.Γ.Π.Π. (ΑΔΑ:ΨΤΖ946ΜΤΛΒ77Ω), (Μέρος 3, παράγραφος 11).
Γ) Οι δειγματοληψίες και η συλλογή στοιχείων θα διενεργούνται κατόπιν ειδοποίησής μας μετά από
σχετική εισήγηση του επικεφαλής Αξιωματικού του ΠΣ στο σημείο του περιστατικού διά του
επιχειρησιακού του κέντρου.
Δ) Οι φορείς εισέρχονται εντός της περιοχής του ατυχήματος μόνον όταν και εφόσον διαθέτουν τον
κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και την εκπαίδευση και μόνον όταν και εφόσον εγγυηθεί για την
ασφάλειά τους η αρμόδια για την καταστολή του συμβάντος Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Ε) Οι φορείς οφείλουν να προβαίνουν άμεσα στην έκδοση αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών και
μετρήσεων, έτσι ώστε γίνεται επανεκτίμηση του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και των
δράσεων προστασίας του κοινού που πιθανά έχουν δρομολογηθεί ή απαιτείται να δρομολογηθούν.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ
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