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ηελ Ιζηηαία  ζήκεξα ηελ  …..ε ………………………………. 2021.. θαη εκέξα 

……………………………, αθελόο ν Γήκαξρνο ΙΣΙΑΙΑ -ΑΙΓΗΦΟΤ κε έδξα ηελ Ιζηηαία, Σ.Κ. 

34200 (ΑΦΜ 800139036) θαη αθεηέξνπ ε επηρείξεζε, ……………………………………………. 

λνκίκσο εθπξνζσπνύκελε από ηνλ / ηελ  ………………………. κε έδξα 

………………………………… ΑΦΜ………….................  

νη νπνίνη ζα θαινύληαη εθεμήο « ηα κέξε», έρνληαο ππόςε: 
   
I. Σν Ν.3013/2002 Πεξί αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο & ινηπέο δηαηάμεηο, (ΦΔΚ 

102/Α΄/2002). 
II. Σελ Τ.Α.1299/7-4-2003 Έγθξηζε ηνπ από 7.4.2003 Γεληθνύ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε 

ζπλζεκαηηθή ιέμε ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ (ΦΔΚ 423/Β΄/2003). 
III. Σν Ν. 3852/2010, «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/Α’/2010).  
IV. Σν N.’ ΑΡΙΘΜ. 4555 ΦΔΚ Α’ 133/19.07.2018 Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»]  

V. Σηο εγθπθιίνπο πνπ εθδίδεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αλά θαηεγνξία 
θαηαζηξνθήο.  

VI. Σελ ππ’ αξ. ηελ ππ’ αξηζκ. 300/2020 (ΑΓΑ: 6Υ34ΧΔ7-7ΑΓ)απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Γήκνπ Ιζηηαίαο Αηδεςνύ «πεξί θαζνξηζκνύ ηηκώλ κίζζσζεο κεραλεκάησλ  έξγσλ  ηδησηώλ γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ, θιπ.θιπ. γηα ην έηνο 2021». 

VII. Σελ ππ’ αξ. πξση.                            Πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο -Αηδεςνύ πεξί ππνβνιήο 
δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ θαηάξηηζε κεηξώνπ δηάζεζεο κεραλεκάησλ-
νρεκάησλ, ζε πεξηπηώζεηο θπζηθήο θαηαζηξνθήο (ρηνλνπηώζεηο, πιεκκύξεο, παγεηνί, 
ππξθαγηέο, θαηαπηώζεηο, ζεηζκνί, θιπ), γηα ην έηνο 2021. 
 

 
ΤΜΦΧΝΗΑΝ  ΚΑΘ ΑΠΟΔΕΥΣΗΚΑΝ  ΣΑ ΚΑΣΧΘΘ: 
 
 
1. Αλαγλωξίδνπλ από θνηλνύ όηη: 
Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθηθώλ 
θαηλνκέλσλ  ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνύ,  γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο πγείαο, ηεο πεξηνπζίαο 
ησλ πνιηηώλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. ην πιαίζην ηνπ ίδηνπ ζθνπνύ 
πεξηιακβάλεηαη θαη  ε κέξηκλα γηα ηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά, ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο 
θαη ηηο ππνδνκέο ηεο ρώξαο. 
   
2. πκθωλνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ  κε ζηόρν: 
Σελ πξόβιεςε δπλαηόηεηαο δηνηθεηηθήο κεξηκλάο γηα ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ επηρεηξεζηαθώλ 
δπλάκεσλ θαη ηελ παξνρή αξσγήο ζηνπο πιεγέληεο όηαλ απηό απαηηεζεί. 
 
 



 

3. πκθωλνύλ ζε έλα θνηλό πιαίζην δξάζεο ζύκθωλα κε ην νπνίν:  

α) Χο θαηαζηξνθή ή έθηαθην γεγνλόο λνείηαη θάζε, ηαρείαο ή βξαδείαο εμέιημεο, θπζηθό θαηλόκελν 
ή ηερλνινγηθό ζπκβάλ ζην ρεξζαίν, ζαιάζζην θαη ελαέξην ρώξν ην νπνίν πξνθαιεί εθηεηακέλεο 
δπζκελείο επηπηώζεηο ζηνλ άλζξσπν, θαζώο θαη ζην αλζξσπνγελέο ή θπζηθό πεξηβάιινλ. 
β) Ο Γήκαξρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηάζεζε, ην ζπληνληζκό δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 
δπλακηθνύ θαη κέζσλ γηα ηελ πξόιεςε, εηνηκόηεηα, αληηκεηώπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 
θαηαζηξνθώλ ηνπ Γήκνπ ΙΣΤΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 
θαη ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο. 
γ) Αξκόδηνη λα δώζνπλ εληνιή εξγαζίαο  είλαη ν Γήκαξρνο θαη ν Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο. 
δ) Ο Γήκνο ΙΣΤΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ  ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
έθηαθησλ θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηξνθώλ  θαηαξηίδεη  κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνύο θνξείο. 
ε) Ιδησηηθνί θνξείο κπνξνύλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ  
όπσο απηό  πεξηγξάθεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β). 
 
4. Σα κέξε ζπλαπνδέρνληαη εηδηθόηεξα ηα εμήο:  
α) Σν παξόλ πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο έρεη ραξαθηήξα ηεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ΙΣΙΑΙΑ -
ΑΙΓΗΦΟΤ πξόηαζεο – πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνπ 
άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεύηεξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
β) Ο δεύηεξνο ηωλ ζπκβαιινκέλωλ ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηνπ δεηεζνύλ από 
ηνλ πξώην ησλ ζπκβαιινκέλσλ, όπνηε θαη αλ απηό απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ 
παξόληνο κλεκνλίνπ θαη ζύκθωλα κε ηελ ηελ ππ’ αξηζκ. 300/2020 (ΑΔΑ: 6Υ34ΧΕ7-7ΑΓ) 
Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο  
γ) Ο πξώηνο ηωλ ζπκβαιινκέλωλ ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέωζε, ζε πεξίπησζε πνπ ν 
δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ παξάζρεη ππεξεζίεο,  λα πξνβεί ζηελ πιεξωκή ηεο 
ζρεηηθήο δαπάλεο, εληόο ηωλ πιαηζίωλ ηηκνιόγεζεο πξνζθνξάο ζπλήζνπο εξγαζίαο, 
παξνρήο ππεξεζίαο ή πξνκήζεηαο.  
 
5. Θζρύο ηνπ παξόληνο πξωηνθόιινπ αξρίδεη κε ηελ ππνθξαθή ηνπ θαη  ηειεηώλεη ζηηο 

31/12/2021  
 
6. Γηα θάζε κίζζωζε κεραλεκάηωλ/νρεκάηωλ ζα αθνινπζείηαη ε εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 
 
 

ΙΣΤΙΑΙΑ  ……………..2021 
 

 
Οη πκβαιιόκελνη 

 
Ο  ΕΚΠΡΟΧΠΟ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
ηεο επηρείξεζεο                  ΘΣΘΑΘΑ -ΑΘΔΗΦΟΤ 
 
 
            
                                                                                           ΘΧΑΝΝΗ ΚΟΝΣΖΘΑ 


