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ΠΡΟΣ 

Τον κ. ∆ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
 
Θέµα:   ∆ωρεάν Παραχώρηση Χρήσης ∆ύο (2) Πυροσβεστικών Οχηµάτων  
 
 
Σχετικά: 166/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (δωρεάν παραχώρηση χρήσης  

τριών πυροσβεστικών οχηµάτων εθελοντικών σωµατείων Αγίου Στεφάνου και 
Ροδόπολης) 

 
Το Σωµατείο µε  την  επωνυµία  «Σωµατείο Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου 
(Σ.Π.Π.Ε.Κ.)» που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής και έχει αριθµό µητρώου της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας 15/2014, µε το µε αρ. πρωτ. 32/2014 έγγραφό του προς το ∆ήµο (αρ. πρωτ. 
∆ήµου 38910/8.12.2014) το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, κατέθεσε αίτηση για τη δωρεάν 
παραχώρηση χρήσης προς το ∆ήµο των δύο (2) πυροσβεστικών οχηµάτων που διαθέτει (ένα 
υδροφόρο όχηµα µάρκας MAN που αποκτήθηκε µε δωρεά του ΣΕΒΑ και ένα όχηµα UNIMOG το 
οποίο παραχωρήθηκε από το Π.Σ.) για την ανάληψη / κάλυψη από τον τελευταίο (χρησάµενο) των 
εξόδων κίνησης, συντήρησης και ασφάλισής τους, λόγω του ότι το σωµατείο δεν έχει επαρκή 
έσοδα για να καλύψει τις προαναφερόµενες ανάγκες των οχηµάτων.  
Σχετικά, επισυνάπτονται στο παρόν, φωτοαντίγραφο του βιβλίου µεταβολών του οχήµατος µάρκας 
ΜΑΝ (µε αριθµό πλαισίου WMAΝ033583Y017343) και η απόφαση παραχώρησης από το Π.Σ. 
προς το Σ.Π.Π.Ε.Κ. για το όχηµα µάρκας UNIMOG (µε αριθµό πλαισίου 41611510-013578). 
 
Ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου, ο οποίος ερωτήθηκε σχετικά, γνωµοδότησε για τα ανωτέρω ότι 
«πρόκειται περί χρησιδανείου και η αποδοχή ή µη της πρότασης ανάγεται στις αρµοδιότητες του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κατ’ αρ. 65  Ν. 3852/2010, ενώ κατ’ αρ. 72 παρ.1 Ν.3852/2010 αρµόδιο 
όργανο για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών είναι η Οικονοµική Επιτροπή, 
ενδείκνυται δε να υποβληθεί στην κρίση του Σώµατος προκειµένου να συζητηθεί και κριθεί αν 
ενδιαφέρει και συµφέρει το ∆ήµο η αποδοχή της». 
 
Από την πλευρά της ∆νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου εκτιµάται ότι 
συντρέχει νόµιµη περίπτωση για την αποδοχή των αναφερόµενων προτάσεων / αιτήσεων, 
δεδοµένου της ολοένα αυξανόµενης ανάγκης του ∆ήµου σε µέσα πυροπροστασίας, ενώ σχετική 
πρόβλεψη υπάρχει στο άρθρο 7 του Ν.4172 (ΦΕΚ Α’ 167 / 23.7.2013):  
«Οι ΟΤΑ και οι Συνδεσµοί τους δύνανται να καλύπτουν δαπάνες Εθελοντικών Οργανώσεων 
Πολιτικής Προστασίας που έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντικών 
Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών του άρθρου 14 του Ν.3013/2002 κατόπιν εγκρίσεως 
του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για την προµήθεια καυσίµων για τα 
οχήµατά τους, ανταλλακτικών και συναφών υλικών, µε την προσκοµιδή των σχετικών 
παρασταστικών, σύµφωνα µε το βασιλικό διάταγµα της 17.5./15.6.1959 (Α’ 114)», και  
συνεπώς δεν προκύπτει κάποιος διακωλυτικός λόγος από τις ισχύουσες διατάξεις για την 
απόκρουση της εν θέµατι πρότασης. 
 
Σχετικά αναφέρεται επίσης ότι µε το (α) σχετικό, το ∆.Σ. αποδέχθηκε τη δωρεάν παραχώρηση από 
το Σωµατείο «Εθελοντικές  ∆υνάµεις  ∆ασοπυρόσβεσης και ∆ιάσωσης» (που εδρεύει στη 
Ροδόπολη Αττικής) και το «Σύλλογο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγ. Στεφάνου», τριών (3) 



υδροφόρων πυροσβεστικών οχηµάτων (µε πινακίδες ΜΕ ΙΧ 107371, ΜΕ ΙΧ 104749 και ΜΕ ΙΧ 
124336) µε ανάληψη των εξόδων κίνησης, συντήρησης και ασφάλισής τους.  
  
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την αποδοχή από το ∆ήµο της δωρεάν παραχώρησης 
από το Σωµατείο µε  την  επωνυµία  «Σωµατείο Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου 
(Σ.Π.Π.Ε.Κ.)» της χρήσης ενός υδροφόρου οχήµατος µάρκας MAN (µε αριθµό πλαισίου 
WMAΝ033583Y017343) και ενός οχήµατος µάρκας UNIMOG (µε αριθµό πλαισίου 41611510-
013578), χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, και την ανάληψη/κάλυψη από το ∆ήµο των εξόδων 
κίνησης, συντήρησης και ασφάλισής τους.   

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
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