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ΠΡΟΚΛΗΗ  

Ο Δήμος ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ, έτονηας σπόυη ηην σπ’ αριθμ. 

300/2020(ΑΔΑ: 6Χ34ΩΕ7-7ΑΓ) Απόθαζη ηης Οικονομικής 

Επιηροπής, προζκαλεί ηοσς ενδιαθερόμενοσς για ηην ΕΓΓΡΑΦΗ ηοσς 
ζηο μηηρώο διάθεζης μητανημάηφν-οτημάηφν, σλικού και 

προζφπικού ζε περιπηώζεις θσζικής καηαζηροθής (τιονοπηώζεις, 

πλημμύρες, παγεηοί, πσρκαγιές, καηαπηώζεις, ζειζμοί, κλπ) ζηις 

περιοτές εσθύνης ηοσ Δήμοσ για ηο έηος 2021 

 

Ο Δήμορ ΙΣΙΑΙΑ -ΑΙΔΗΦΟΤ  πποκειμένος να δημιοςπγήζει ηο μηηπώο 

ενδιαθεπομένυν πος διαθέηοςν μησανήμαηα-οσήμαηα και ηον καηάλληλο 

εξοπλιζμό, ώζηε να δύνανηαι να επεμβαίνοςν ζηοςρ σώποςρ εκδήλυζηρ 

θςζικών καηαζηποθών ζε πεπιοσέρ εςθύνηρ ηος Δήμος  

ΚΑΛΕΙ 

ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ πος επιθςμούν, να ςποβάλλοςν ζηον Δήμο, 

πποκειμένος να ςπογπάτοςν: 

1. Αίηηζη-Υπεύθσνη δήλφζη ζσμμεηοτής, ζύμθυνα με ηο ζςνημμένο 

ςπόδειγμα,  

2. Πρφηόκολλο ζσνεργαζίας, ζύμθυνα με ηο ζςνημμένο ςπόδειγμα, 

Καηαθέηονηας α) άδεια κςκλοθοπίαρ, β) ηέλη κςκλοθοπίαρ, γ) 
αζθαλιζηήπιο ηυν διαθέζιμυν οσημάηυν – μησανημάηυν έπγος 

Η σπήζη ηος μησανήμαηορ - οσήμαηορ ππορ παποσή ςπηπεζιών 

πποϋποθέηει απαπαίηηηα όηι είναι ζε καλή καηάζηαζη λειηοςπγίαρκαι, όηι 

είναι αζθαλιζμένο, και έσει πληπυμένα ηα ηέλη κςκλοθοπίαρ. Οι σειπιζηέρ 

οθείλοςν να έσοςν ηιρ απαπαίηηηερ από ηο Νόμο άδειερ. Για οποιαδήποηε 

ηςσόν βλάβη ζηο μησάνημα – όσημα ή αηύσημα πος πποκληθεί ο Δήμορ 
δεν θέπει καμία εςθύνη.  

Οι ενδιαθεπόμενοι πος θα ανηαποκπιθούν ζηην ππόζκληζη ενδιαθέπονηορ, 

εθόζον πληπούν ηιρ πποϋποθέζειρ, ηίθενηαι άμεζα ζηη διάθεζη ηος Δήμος.  
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Η σποβοιή αίηεζες ζσκκεηοτής οσδεκία δέζκεσζε δεκηοσργεί ζηο Δήκο. Η επηιογή 
θαη αλάζεζε εργαζίας αποηειεί αποθιεηζηηθό δηθαίωκα ηοσ Δήκοσ θαη οη 
ελδηαθερόκελοη αποδέτοληαη ηολ όρο ασηό. 

Η παρούζα Πρόζθιεζε, καδί κε ηελ  1. Αίηεζε-Τπεύζσλε δήιωζε ζσκκεηοτής, θαη  
2. ηο Πρωηόθοιιο ζσλεργαζίας, είλαη δηαζέζηκα θαη ζηο Γραθείο Δεκάρτοσ θαη είλαη 

αλαρηεκέλα θαη ζηελ Ιζηοζειίδα ηοσ Δήκοσ κας  https://dimosistiaiasaidipsou.gr/ 
 
Οη ελδηαθερόκελοη καδί κε ηελ  Αίηεζε - Τπεύζσλε δήιωζε ζσκκεηοτής , θα 
υποβάλλουν/επικαιροποιήζουν, θωηοανηίγραθα ηων άδειων ηων 
μηχανημάηων-οχημάηων που ηυχόν έχουν ηροποποιηθεί ή δεν έχουν καηαηεθεί 
ζηο μηηρώο ηου Δήμου.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ 
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