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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/07/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/30-07-2021    Αριθ. Απόφασης: 142/2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 30η Ιουλίου  του  2021  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 16.30 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα 

με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την 
παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 
οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το 

άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή 
περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που 

συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία 
διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης 
των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. 

πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/36539/26.07.2021  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 
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11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  37.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
38.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

39.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος  

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
 Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 6.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 7.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ  10.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
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Θ Ε Μ Α 17o: Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων για την πολιτική προστασία 
του νησιού της Ρόδου κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου από την Π.Ε.Δ. 
Νοτίου Αιγαίου - Τροποποίηση προηγούμενης, σύμφωνης με την 121/2021 

απόφασης του Δ.Σ. Ρόδου. 
 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Ηλίας εισηγούμενος το θέμα, θέτει 
υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 1191/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & 
Μηχανημάτων, η οποία έχει ως εξής: 

                                                                                                               

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων για την πολιτική προστασία του 

νησιού της Ρόδου κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου από την Π.Ε.Δ. 

Νοτίου Αιγαίου - Τροποποίηση προηγούμενης, σύμφωνης με την 

121/2021 απόφασης του Δ.Σ. Ρόδου. 

Έχοντας υπόψη  

1. Την με αριθμό 121/28-06-2021 απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου  

2. Την νέα απόφαση (με αριθμό 32/29-06-2021) που μας απέστειλε η Π.Ε.Δ. Νοτίου 

Αιγαίου στη Διεύθυνσή μας με το υπ’ αριθμό πρωτ.: 460/14-07-2021 έγγραφό της 

(2/35147/16-07-2021 εισερχόμενο πρωτόκολλο Δήμου Ρόδου), συνοδευόμενη με 

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

Συμβούλιο του Δήμου μας. 

3. Το από 14/04/2021 έγγραφο που μας απέστειλε η Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου στη 

Διεύθυνσή μας με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι τα οχήματα ΚΗΗ 8841, ΚΗΗ 8842 

και ΚΗΗ 8843 θα ασφαλίζονται από την Π.Ε.Δ. 

4. Την Κ.Υ.Α. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β’/04-02-2010) άρθρο 13,  παρ. 1 στ’ και 

παρ. 2.ε καθώς και  

5. Την ήδη εκφρασθείσα αδυναμία της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

του Δήμου Ρόδου λόγω ελλείψεως μέσων να στηρίξει με ίδια μέσα τις δράσεις 

πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου, 

εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

1. Να γίνει αποδεκτή από το Δ.Σ. 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 από το Δ.Σ. 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 (εκτός των οχημάτων ΚΗΗ 8841, ΚΗΗ 

8842  και ΚΗΗ 8843 τα οποία θα ασφαλίζονται από την Π.Ε.Δ.) 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. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ 

Στη Ρόδο σήμερα ………./……/2021 μεταξύ αφενός μεν της Περιφερειακής Ένωσης                

Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Πρόεδρό της κ. 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 

1194. 

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

1197. 

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

1198. 

4. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 

8841 

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

8842 

6. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 

8843 

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. 
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2. Διάρκεια χρησιδανείου 

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

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου έως την 31-12-2021. 

3. Όροι παραχώρησης 

     Προβλέπεται ρητά ότι όλα τα έξοδα συντήρησης, ασφάλισης (εκτός των 

οχημάτων ΚΗΗ8841 ΚΗΗ8842 και ΚΗΗ8843 τα οποίας ασφαλίζονται από την 

Π.Ε.Δ.) 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 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την υπ’ αριθ. 1191/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων, 
 Την υπ΄αρ. 121/2021 απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, 

 Το άρθρο 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'),  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 
εννέα (39) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι τριάντα εννέα (39). 
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   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την 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. Εγκρίνει την 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 (εκτός των οχημάτων ΚΗΗ 8841, ΚΗΗ 

8842  και ΚΗΗ 8843 τα οποία θα ασφαλίζονται από την Π.Ε.Δ.) 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  ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ 

Στη Ρόδο σήμερα ………./……/2021 μεταξύ αφενός μεν της Περιφερειακής Ένωσης                

Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Πρόεδρό της κ. 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: 

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

1194. 

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

1197. 

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

1198. 

19. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 

8841 

20. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 

8842 

21. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 

8843 

22. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας 

ΚΗΥ 1219. 

23. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας 

ΚΗΥ 1220. 

24. Ελαφρύ πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 μάρκας ISUZU αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 

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

4716. 

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

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

28. Μία μοτοσικλέτα δασοπυρόσβεσης μάρκας ΥΑΜΑΗΑ με αριθμό κυκλοφορίας ΡΚΖ 

0816. 

29. Μία μοτοσικλέτα δασοπυρόσβεσης μάρκας SUZUKI με αριθμό κυκλοφορίας ΡΚΑ 

0950. 

30. 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. 

 

2. Διάρκεια χρησιδανείου 

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

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου έως την 31-12-2021. 

3. Όροι παραχώρησης 

     Προβλέπεται ρητά ότι όλα τα έξοδα συντήρησης, ασφάλισης (εκτός των 

οχημάτων ΚΗΗ8841 ΚΗΗ8842 και ΚΗΗ8843 τα οποίας ασφαλίζονται από την 

Π.Ε.Δ.) 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 Ευστράτιος Καρίκης                         

         Δήμαρχος Ρόδου                                                 Αντιδήμαρχος 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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