
  

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

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α    Δ Η Μ Ο Υ    Ι Ω Α Ν Ν Ι Τ Ω Ν 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, αιτούμαι την ένταξή μου στον κατάλογο των ιδιωτών ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων (ΜΕ) και οχημάτων, τα 

οποία η ΠΕ Ιωαννίνων έχει τη δυνατότητα να μισθώνει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και δηλώνω ότι: 

           Α) Έχω τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στην περιοχή ευθύνης μου όποτε μου ζητηθεί από την 

Πολιτική Προστασία, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς, κσθ’όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όλο το χρονικό διάστημα από 

01/01/2019 έως 31/12/2019, με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Η περιοχή που θα καλύπτω είναι: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Για το σκοπό αυτό ορίζω εκπρόσωπο τον …………………………………………………………………….……………………….. με 

τηλέφωνο επικοινωνίας ……………………………….., διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την 

Πολιτική Προστασία. 

Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών. Για τον ανωτέρω σκοπό, δηλώνω τα κάτωθι μηχανήματα οχήματα 

των οποίων σας επισυνάπτω φωτοαντίγραφα των αδειών, ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και βεβαίωση καταβολής τελών 

χρήσης για τα μηχανήματα και βεβαίωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΙΠΠΟΙ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΙΠΠΟΙ 
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           Β) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της, 

η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών και προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί 

υποχρέωση των ενδιαφερομένων. 

Ημερομηνία:     ___/___/2018 
 

               Ο-Η Δηλών 
 
 
 

   (Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.   


