
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟ
(1)

: ΔΗΜΟΙΣΤΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα  

 Πατζρα 

 Όνομα 
Μητζρασ: 

 

Ημερομηνία γζννηςησ(2):   Σόποσ Γζννηςησ  

Αριθμόσ Δελτίου Σαυτότητασ:  ΑΦΜ  

Σόποσ Κατοικίασ: - 
ΕΔΡΑ  

 Οδόσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Σηλ 1  Σηλ2  Fax  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 
1599/1986, αηηνύκαη ηελ έληαμε ζην κεηξών ηωλ κεραλεκάηωλ έξγωλ (Μ.Ε.) θαη νρεκάηωλ, ηα νπνία ν Δήκνο ΙΣΤΙΑΙΑΣ -
ΑΙΔΗΨΟΥ  έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κηζζώλεη ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζύκθωλα κε ηελ 300/2020 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήοθαη δειώλω όηη: 

 

Α) Έρσ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο επέκβαζεο ζηελ πεξηνρή επζύλεο κνπ όπνηε κνπδεηεζεί από ηoΔήκν, 

είηε εγγξάθσο είηε ηειεθσληθώο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ θαη γηαόιν ην έηνο 2021, κε όζα 

κεραλήκαηα ή νρήκαηαδηαζέησεθόζνλ απηά είλαη ζηελ έδξα κνπ. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε 

πξνζέιεπζε ζα γίλεηαη κεηά από ζπλλελόεζε θαη έγθξηζε ηνπ Δήκνπ. 
Η πεξηνρή πνπ ζα θαιύπησ είλαη: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γηα ην ζθνπό απηό νξίδσ εθπξόζσπν ηνλ ………………………………………………………………………………… 

κεηειέθσλα επηθνηλσλίαο ……………………………………………………………………………………………………..……… 
δηαζέζηκα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ γηαηε ιήςε εληνιήο από ην Δήκν. 

 

Β)Τα κεραλήκαηα πνπ δηαζέησ ρξεζηκνπνηνύληαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ έληαζε ηεο θπζηθήο 

θαηαζηξνθήοθαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Δήκνπ. Γηα ηνλ αλσηέξσ 
ζθνπό, δειώλσ ηαθάησζη κεραλήκαηα - νρήκαηα πνπ δηαζέησ θαη  ζαο επηζπλάπησ θσηναληίγξαθα 

ησλ αδεηώλ ηνπο, αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηαθαζώο θαη βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειώλ. 
α/α Είδος – τύπος Μητανήματος Έργοσ Οτήματος  Αριθμός Κσκλ Ιπποι 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Γ)Αξκόδηνη λα δώζνπλ εληνιή εξγαζίαο  είλαη ν Δήκαξρνο θαη ΥπεύζπλνοΑληηδήκαξρνοΠνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο, νη νπνίνη ζα πηζηνπνηνύλ ηηο ώξεο απαζρόιεζεο ησλκεραλεκάησλ  – νρεκάησλ έξγνπ. 
 

 Ηκεξνκελία: ……/……/2021… 

 Ο-Η Δει. 
 

 (Υπνγξαθή) 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, 
ζηελ νπνία απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε 
έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ 

κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θύιιν θαη ππνγξάθεηαη 
από ηνλ/ηελ δεινύληα/νύζα. 


