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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                      Α.Δ.Α.:  ΨΨΝΩΩ1Ρ-Τ42       
(Ως προς το γνωμοδοτικό και αποφασιστικό μέρος) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 19
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 31
ης

 Μαΐου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 378/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 16
ο
 

 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχημάτων από την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου για την 

πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου. (α/α εισήγησης 899/27-04-2021 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & 

Μηχανημάτων). 

 
   Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα  31

η
 Μαΐου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/25118/27-05-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 
Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 

του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με 

αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

        Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  
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06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

07.  Μανέττας Βασίλειος  

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

09.Διακοσταματίου Σάββας (Δήλωσε αποχή από την 

συζήτηση και ψηφοφορία του μοναδικού θέματος 

εκτός ημερήσιας διάταξης) 

  

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε αποχή από την 

συζήτηση και ψηφοφορία του μοναδικού θέματος 

εκτός ημερήσιας διάταξης) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος (Δήλωσε 

την παρουσία του στην τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή 

από την ψηφοφορία των θεμάτων) 

 

 

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής: 
….… Κύριοι πρέπει να σας δηλώσω την παρουσία μου στην ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς Συνεδρίαση της 19

ης
 Οικονομικής 

Επιτροπής, την Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των  θεμάτων για τους 

λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα.  

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου πενήντα (50) και ενός (01) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, στη 

συνέχεια τέθηκε υπόψη, η εισήγηση της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων με α/α 899/27-04-

2021 στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η  οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου κατά χρήση 

από την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου» 

Ιστορικό:  

1. Με το υπ’ αριθμό 196/19-03-2020 έγγραφο της, η Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου απέστειλε την υπ’ αριθμό 6/07-

02-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με τίτλο «Έγκριση παραχώρησης οχημάτων 

ιδιοκτησίας ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου σε ΟΤΑ της Δωδεκανήσου για δράσεις πολιτικής προστασίας 2020 με 

σύμβαση χρησιδανείου», αποφασίστηκε η ανανέωση της παραχώρησης κατά χρήση στο Δήμο Ρόδου 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 με σχέση χρησιδανείου των κάτωθι οχημάτων: 

 Οκτώ (8) ελαφρά πυροσβεστικά οχήματα 4χ4, στο Δήμο Ρόδου, με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΥ 

1194, ΚΗΥ 1197, ΚΗΥ 1198, ΚΗΥ 1218, ΚΗΥ 1219, ΚΗΥ 1220, ΚΗΗ 4715 και ΚΗΗ 4716. 

 Δύο (2) υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα στο Δήμο Ρόδου, με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΥ 1264 και 

ΚΗΗ 4721  

 Τρεις (3) μοτοσικλέτες δασοπυρόσβεσης στο Δήμο Ρόδου, με αριθμούς κυκλοφορίας ΡΚΑ 0950, ΡΚΑ 

0949 και ΡΚΖ 0816  

η οποία έγινε αποδεκτή με την 158/16-06-2020 (ΑΔΑ: Ω8Π9Ω1Ρ-20Θ) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

2. Με την υπ’ αριθ. 12/22-03-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου με 

τίτλο «Έγκριση παραχώρησης οχημάτων ιδιοκτησίας ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου σε ΟΤΑ της Δωδεκανήσου 

για δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 με σύμβαση χρησιδανείου», αποφασίστηκε η ανανέωση της 

παραχώρησης κατά χρήση στο Δήμο Ρόδου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 με σχέση χρησιδανείου των 

κάτωθι οχημάτων: 

 Δέκα (10) ελαφρά πυροσβεστικά οχήματα (5 NISSAN, 3 MITSUBISHI και 2 ISUZU)  4Χ4, στο Δήμο 

Ρόδου, με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΥ 1192, ΚΗΥ 1194, ΚΗΥ 1196, ΚΗΥ 1197, ΚΗΥ 1198, ΚΗΥ 

1218, ΚΗΥ 1219, ΚΗΥ 1220, ΚΗΗ 4715 και ΚΗΗ 4716 αντίστοιχα. 

 Δύο (2) υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (1 RENAULT και 1 IVECO) στο Δήμο Ρόδου, με αριθμούς 

κυκλοφορίας: ΚΗΥ 1264 και ΚΗΗ 4721 αντίστοιχα. 
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 Τρεις (3) μοτοσικλέτες δασοπυρόσβεσης (2 SUZUKI 398cc και 1 YAMAHA 249cc) στο Δήμο Ρόδου, 

με αριθμούς κυκλοφορίας ΡΚΑ 0950, ΡΚΑ 0949 και ΡΚΖ 0816 αντίστοιχα. 

Την πιο πάνω απόφαση απέστειλε η Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου στη Διεύθυνσή μας με το υπ’ αριθμό 

πρωτ. 256/16-04-2021 έγγραφό της (2/18.703/16-04-2021 εισερχόμενο πρωτόκολλο Δήμου Ρόδου), 

συνοδευόμενη με τη σχετική σύμβαση χρησιδανείου, προκειμένου αυτή να εγκριθεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου μας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, την Κ.Υ.Α. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β’/04-02-2010) άρθρο 13, 

παρ. 1 στ’ και παρ. 2.ε , το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 40 του ν. 

4735/2020 (παρ. 1.ι.ιστ) καθώς και την αδυναμία της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων 

του Δήμου Ρόδου να στηρίξει με ίδια μέσα τις δράσεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου. 

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή 

1. Να γίνει αποδεκτή η ανανέωση της παραχώρησης κατά χρήση των εν λόγω οχημάτων της Π.Ε.Δ 

Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου για δράσεις πολιτικής προστασίας μέχρι την 31/12/2021 και με τους 

όρους που περιγράφονται στη σχετική σύμβαση χρησιδανείου. 

2. Να εγκριθεί η προτεινόμενη σύμβαση χρησιδανείου για δράσεις πολιτικής προστασίας του Δήμου 

Ρόδου σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων ο Δήμος Ρόδου  

α) αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης, ασφάλισης και λειτουργίας των εν λόγω οχημάτων και  

β) μπορεί να τα διαθέσει προς χρήση στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων στους φορείς που θα 

έχουν την ευθύνη της υλοποίησης των συμβάσεων αυτών. 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

Στη Ρόδο σήμερα ……….…….…….. μεταξύ αφενός μεν της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου 

Αιγαίου (ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της κο Αντώνη Β. 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Δήμαρχο Ρόδου και αφετέρου του Δήμου Ρόδου που εκπροσωπείται νόμιμα επίσης από 

τον κο ……………………………………....…………….. συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

1. Παραχώρηση χρήσης οχημάτων 

Ι.  Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της τα παρακάτω οχήματα: 

1. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1192. 

2. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1194. 

3. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1196. 

4. Ελαφρά πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1197. 

5. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1198. 

6. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1218. 

7. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1219. 

8. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1220. 

9. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας ISUZU αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4715. 

10. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας ISUZU µε αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4716. 

11. Ένα υδροφόρο όχημα μάρκας RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1264. 

12. Ένα υδροφόρο όχημα μάρκας IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4721. 

13. Μία μοτοσικλέτα δασοπυρόσβεσης μάρκας ΥΑΜΑΗΑ με αριθμό κυκλοφορίας ΡΚΖ 0816. 

14. Μία μοτοσικλέτα δασοπυρόσβεσης μάρκας SUZUKI με αριθμό κυκλοφορίας ΡΚΑ 0950. 

15. Μία μοτοσικλέτα δασοπυρόσβεσης μάρκας SUZUKI με αριθμό κυκλοφορίας ΡΚΑ 0949. 

Τα οχήματα αυτά με τον φέροντα εξοπλισμό τους παραχωρεί σήμερα κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου 

η αφενός συμβαλλόμενη ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στον αφετέρου συμβαλλόμενο Δήμο Ρόδου προκειμένου 

να χρησιμοποιηθούν για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου και ειδικότερα για την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού της Ρόδου και την πρόληψη των πυρκαγιών.- 



04/06 

 

 

2. Διάρκεια χρησιδανείου 

ΙΙ. Η διάρκεια του χρησιδανείου ορίζεται από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου  Ρόδου έως την 31-12-2021.- 

3. Όροι παραχώρησης 

     Προβλέπεται ρητά ότι όλα τα έξοδα συντήρησης, ασφάλισης και λειτουργίας θα βαρύνουν τον Δήμο, ο 

οποίος οφείλει να επιστρέψει τα οχήματα στην κατάσταση που τα παρέλαβε υπολογιζόμενης της φθοράς 

που θα οφείλεται στην συνηθισμένη χρήση τους.- 

4. Καταγγελία σύμβασης 

Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου έχει δικαίωμα να απαιτήσει τα παραχωρούμενα οχήματα με τον φέροντα 

εξοπλισμό τους και πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης αν ο Δήμος Ρόδου δια των αρμοδίων 

οργάνων του τα χρησιμοποιεί αντίθετα προς τους όρους της σύμβασης ή αν τα χειροτερεύει ή αν τα 

παραχώρησε χωρίς δικαίωμα σε τρίτο.- 

 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό 12/22-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ05ΟΚΔΠ-Π96) 

Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και της υπ’ αριθμό 

……………………………… αντίστοιχης Απόφασης αποδοχής του Δήμου Ρόδου.- 

 Για την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου Για τον Δήμο Ρόδου  

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.        

                       

                           

 Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ …………………………………….                         

 Δήμαρχος Ρόδου 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 899/27-04-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 1
9ης

 Τακτικής και δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72   παραγρ. 1 εδάφιο ιστ΄του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με 

το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την προφορική γνωμοδότηση του ν. συμβούλου κ. Θεόδωρου Παπαγεωργίου ότι η συγκεκριμένη 

σύμβαση  συνιστά όχι μόνο  χρησιδάνειο αλλά  και δωρεά χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 496 Α.Κ.,  διότι  όπως είναι δεκτό «αν ο χρήστης παραχώρησε τη χρήση του πράγματος χωρίς 

αντάλλαγμα και την οποία θα παραχωρούσε κάτω από άλλες συνθήκες (σε άλλο πρόσωπο μη Ο.Τ.Α. 

Ν.Π.Δ.Δ.) με αντάλλαγμα, ο δε χρησάμενος λαμβάνοντας δωρεάν τη χρήση εξοικονόμησε δαπάνες 

που θα έκανε οπωσδήποτε (όπως δηλαδή ακριβώς προβλέπει το  άρθρο 3 του συμφωνητικού), τότε 

υπάρχουν και προϋποθέσεις δωρεάς και στις παραπάνω περιπτώσεις που έχουμε ταυτόχρονα δωρεά 



05/06 

και χρησιδάνειο..εφαρμόζονται σωρευτικά οι διατάξεις της δωρεάς ( Γεωργιάδης-

Σταθόπουλος:Ερμηνεία Αστικού Κώδικα αρ. 496, 7, 11 εκδ. 1980  και Φραγκίστας ΕρμαΑΚ, αρ. 

17,18,19,20),   των συμβάσεων και χρησιδανείου εξ άλλου ερμηνευόμενων σύμφωνα με τη νομολογία 

του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 Α.Κ. με αναζήτηση της αληθινής 

βούλησης χωρίς προσήλωση στις λέξεις («χρησιδάνειο»)  και όπως απαιτεί η καλή πίστη 

λαμβανομένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών (Α.Π. 1400/2010 ΤρΝομΠληρ ΝΟΜΟΣ), μη 

υφιστάμενης σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αμφιβολίας ότι στη προκειμένη περίπτωση υπερέχει ο 

νομικός χαρακτήρας της αποδοχής δωρεάς (αρ. 72   παρ. 1 εδ. ιστ΄ Ν. 3852/2010) εφόσον η διάρκεια 

παραχώρησης των οχημάτων δεν περιορισθεί  χρονικά μέχρι 31-12-2021 αλλά όσο χρόνο περαιτέρω 

είναι αναγκαία στον Δήμο Ρόδου και δεν υφίσταται άλλη ανάγκη της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.  

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

1. Εγκρίνει  την κατά αποδοχή δωρεάς από τον Δήμο Ρόδου (αρ. 72   παρ. 1 εδ. ιστ΄ Ν. 3852/2010 όπως 

αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'), ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση των εν λόγω οχημάτων της 

Π.Ε.Δ Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου, για δράσεις πολιτικής προστασίας μέχρι την 31/12/2021 και σε 

κάθε περίπτωση όσο χρόνο περαιτέρω είναι αναγκαία στον Δήμο Ρόδου και δεν υφίσταται άλλη ανάγκη 

της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.  

        με τους όρους που περιγράφονται στη παρακάτω συμφωνητικού. 

2. Εγκρίνει το προτεινόμενο συμφωνητικό για δράσεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου σύμφωνα 

με το οποίο μεταξύ άλλων ο Δήμος Ρόδου: 

α)    αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης, ασφάλισης και λειτουργίας των εν λόγω οχημάτων και  

β) μπορεί να τα διαθέσει προς χρήση στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων στους φορείς που θα 

έχουν την ευθύνη της υλοποίησης των συμβάσεων αυτών. 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Στη Ρόδο σήμερα ……….…….…….. μεταξύ αφενός μεν της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου 

(ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της κο Αντώνη Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 

Δήμαρχο Ρόδου και αφετέρου του Δήμου Ρόδου που εκπροσωπείται νόμιμα επίσης από τον κο 

……………………………………....…………….. συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

1. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης οχημάτων 

Ι.  Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή της τα παρακάτω οχήματα: 

1. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1192. 

2. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1194. 

3. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1196. 

4. Ελαφρά πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1197. 

5. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1198. 

6. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1218. 

7. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1219. 

8. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1220. 

9. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας ISUZU αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4715. 

10. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας ISUZU µε αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4716. 

11. Ένα υδροφόρο όχημα μάρκας RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1264. 

12. Ένα υδροφόρο όχημα μάρκας IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4721. 

13. Μία μοτοσικλέτα δασοπυρόσβεσης μάρκας ΥΑΜΑΗΑ με αριθμό κυκλοφορίας ΡΚΖ 0816. 

14. Μία μοτοσικλέτα δασοπυρόσβεσης μάρκας SUZUKI με αριθμό κυκλοφορίας ΡΚΑ 0950. 



06/06 

15. Μία μοτοσικλέτα δασοπυρόσβεσης μάρκας SUZUKI με αριθμό κυκλοφορίας ΡΚΑ 0949. 

Τα οχήματα αυτά με τον φέροντα εξοπλισμό τους παραχωρεί σήμερα κατά χρήση η  αφενός συμβαλλόμενη 

ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στον αφετέρου συμβαλλόμενο Δήμο Ρόδου και αυτός τα αποδέχεται  ως δωρεά 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου και ειδικότερα για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού της Ρόδου και την πρόληψη των πυρκαγιών.- 

2. Διάρκεια  

ΙΙ. Η διάρκεια ορίζεται από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου έως την 31-12-2021 και σε κάθε περίπτωση όσο χρόνο περαιτέρω είναι αναγκαία στον Δήμο Ρόδου και 

δεν υφίσταται άλλη ανάγκη της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.- 

3. Όροι παραχώρησης 

     Προβλέπεται ρητά ότι όλα τα έξοδα συντήρησης, ασφάλισης και λειτουργίας θα βαρύνουν τον Δήμο, ο 

οποίος οφείλει να επιστρέψει τα οχήματα στην κατάσταση που τα παρέλαβε υπολογιζόμενης της φθοράς που 

θα οφείλεται στην συνηθισμένη χρήση τους.- 

4. Καταγγελία συμφωνητικού 

Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου έχει δικαίωμα να απαιτήσει τα παραχωρούμενα οχήματα με τον φέροντα εξοπλισμό 

τους και πριν από τη λήξη της παρούσας σύμβασης αν ο Δήμος Ρόδου δια των αρμοδίων οργάνων του τα 

χρησιμοποιεί αντίθετα προς τους όρους του συμφωνητικού ή αν τα χειροτερεύει ή αν τα παραχώρησε χωρίς 

δικαίωμα σε τρίτο.- 

 

Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό 12/22-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ05ΟΚΔΠ-

Π96) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου και της υπ’ αριθμό 

……………………………… αντίστοιχης Απόφασης αποδοχής του Δήμου Ρόδου.- 

 

 Για την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου Για τον Δήμο Ρόδου  

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.        

                       

                           

 Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ …………………………………….                         

 Δήμαρχος Ρόδου 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 378/2021  

 

 

 

   

 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος  

Σπυρόπουλος Σπύρος 

Διακοσταματίου Σάββας 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

                                                                     

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 


