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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 14/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 66/2020
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Απνδνρή
δσξεάλ
παξαρώξεζεο
ρξήζεο
νρεκάησλ από ηελ ΘΔΓΔ (κέζσ ηεο εηαηξείαο
HERTZ) θαη ηελ εηαηξεία EUROPCAR γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
ζηα πιαίζηα αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ
θνξσλντνύ».
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ηε Λέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 14 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα
Κ.Σξίηε θαη ώξεο 10-11 π.κ. ζπλήιζε ζε δηά πεξηθνξάο ηαθηηθή πλεδξίαζε θαηόπηλ
ζπκκεηνρήο ησλ έμη (6) εθ ησλ ζπλνιηθά ελλέα (9) κειώλ ηεο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40
εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 8034/15/10-4-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ (ζςμμεηέσονηερ)
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξόεδξνο 3)
Παπαθώζηα Αλζή 4) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο θαη 6)
Γξεηδειηάο Παληειήο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ (δεν ζςμμεηείσαν)
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο 2) Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 3) εξεηάθεο
Ληθόιανο, νη νπνίνη θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ή απνζηνιήο ειεθηξνληθνύ
κελύκαηνο (e-mail) δήισζαλ όηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πλεδξίαζε δεδνκέλνπ όηη
δελ ζπλαηλνύλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο δηά πεξηθνξάο. Δηδηθόηεξα ν δεύηεξνο εθ
ησλ αλσηέξσ ζεσξεί όηη δελ είλαη δπλαηό λα ππάξμεη κέζσ ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο
δεκηνπξγηθόο δηάινγνο θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε επί αληηπξνηάζεσλ, ηδηαίηεξα όηαλ
απνζηέιινληαη θαη εηζεγήζεηο Δ.Ζ.Γ., ελώ ν ηξίηνο δήισζε αληίζεηνο ζηελ
λνκηκνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ρσξίο δηαζθάιηζε δεκνζηόηεηαο θαη δηαθάλεηαο θαη ζηελ
κε επηθέληξσζε επί ζεκάησλ δεκόζηαο πγείαο θαη πξνζηαζίαο επάισησλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνύ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην μοναδικό ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε
Ο.Δ. θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4555/18
(«Θιεηζζέλεο Η») ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηα αξηζ. πξση. 8036/10-4-2020 θαη 8113/13-4-2020 έγγξαθαεηζεγήζεηο ηεο Γ/λζεο Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ θαη Γ/λζεο
Θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ/Σκήκα Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ αληηζηνίρσο επί
ηνπ ζέκαηνο:
Α)
Θέμα: Αποδοσή δωπεάν παπασώπηζηρ σπήζηρ και ένηαξη ζηο ζηόλο ηος
Γήμος παπασωπηθένηων οσημάηων από ηην ΚΔΓΔ
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ηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο COVID 19 παξαιάβακε
από ηελ Θεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο (ΘΔΓΔ) κέζσ ηεο εηαηξίαο Hertz ηα θάησζη
νρήκαηα:


Αξ. θπθινθνξίαο ΗΡΣ 7537, κάξθαο PEUGEOT 108 βελδηλνθίλεην, ΗΥΔ.



Αξ. θπθινθνξίαο ΤΛΥ 1088, κάξθαο SΔΑΣ ΗΒΗΕΑ D πεηξειαηνθίλεην, ΗΥΔ.

Σα πξναλαθεξζέληα νρήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
«ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ» γηα ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη ιόγσ ηεο παλδεκίαο.
Θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail) ζηηο 8
θαη 9/4/2020 κε ηελ ΘΔΓΔ ζηελ νπνία εθθξάζακε αξρηθά ην δήηεκα λνκηκόηεηαο ηεο
δαπάλεο αλεθνδηαζκνύ ησλ κε θαύζηκα από ηηο πηζηώζεηο ηνπ Γήκνπ, ε Λνκηθή
Τπεξεζία ηεο ΘΔΓΔ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζηηο 9-4-2020 ην ζπλεκκέλν
έγγξαθν κε ηίηιν «ΖΚΔΗΩΚΑ», κλεκνλεύνληαο ηελ «εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ

αξζ. 37 παξ. 2α ηνπ λ. 3801/2009 γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην λόκν
αιιά ε δαπάλε θξίλεηαη ιεηηνπξγηθή»...

Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε
γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο γηα δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο, ήηνη ηελ απνδνρή ηεο δσξεάλ
παξαρώξεζεο ρξήζεο ησλ αλσηέξσ νρεκάησλ.
ςνημμ.: Τπ’ αξηζκ. Πξση.: 8035/10-4-20 ζεκείσκα ηεο Λνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο
ΘΔΓΔ.
Β)
ΘΔΚΑ :1) ΑΠΟΓΟΥΖ ΓΩΡΔΑΛ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΥΡΖΖ (6) ΟΥΖΚΑΣΩΛ ΑΠΟ ΣΖΛ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ EUROPCAR θαη
2) ΔΓΘΡΗΖ ΓΗΑ ΓΩΡΔΑΛ ΑΛΔΦΟΓΗΑΚΟ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΘΑΤΗΚΩΛ
ΚΔ ΣΟ ΟΠΟΗΟ Ο ΓΖΚΟ ΚΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΛΔΡΓΖ ΤΚΒΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2020.
Θύξηε Πξόεδξε ,
αο ελεκεξώλνπκε όηη, ύζηεξα από αίηεκα ηνπ Γήκνπ καο, ζην νπνίν ε εηαηξεία
EUROPCAR αληαπνθξίζεθε ζεηηθά, καο παξαρσξεί ηελ δσξεάλ ρξήζε έμη (6)
νρεκάησλ ηύπνπ van κε ζθνπό λα εληζρπζνύλ νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν
Γήκνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ Θνξσλαηνύ (covid 19) θαη γηα όζν δηάζηεκα απηό
ρξεηαζηεί.
Σα νρήκαηα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηηο Θνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη
ζα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιύζε ησλ άκεζσλ πξνβιεκάησλ ιόγσ ηνπ
Θνξσλαηνύ (covid 19) θαη ζηελ πξνώζεζε ηνπ θνηλσληθνύ ζθνπνύ ηνπ Γήκνπ καο.
Παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε ηελ απνδνρή δσξεάλ παξαρώξεζεο ρξήζεο ησλ έμη (6)
νρεκάησλ από ηελ εηαηξεία EUROPCAR θαζώο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Αλεθνδηαζκνύ
ηνπο κε θαύζηκα ηα νπνία ζα πξνκεζεύνληαη από ην Πξαηήξην Θαπζίκσλ κε ην νπνίν
ν Γήκνο καο έρεη ελεξγή ζύκβαζε.
Θαηόπηλ απηνύ ζαο θαιώ όπσο απνδερζνύκε ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο ησλ
αλσηέξσ νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ζηα
πιαίζηα ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ.
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Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 14/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1θα ηνπ Λ. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ
3 παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19, απηέο ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 2α ηνπ Λ. 3801/2009, ην αξηζ.
εηζ. πξση. 8035/10-4-2020 ζεκείσκα ηεο Λνκ. Τπεξεζίαο ηεο ΘΔΓΔ θαη κειέηεζε ηηο
πξνζθνξέο-δειώζεηο δσξεάο ησλ εηαηξεηώλ, θαζώο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Α)
1.
Σελ αποδοσή ηεο δωπεάν παπασώπηζηρ σπήζηρ θαη ηελ έληαμε ζην ζηόιν ηνπ
Γήκνπ ησλ δύν (2) παξαρσξεζέλησλ νρεκάησλ από ηελ Θεληξηθή Έλσζε Γήκσλ
Διιάδνο (ΘΔΓΔ) κέζσ ηεο εηαηξείαο HERTZ ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο COVID 19, ήηνη ησλ θάησζη νρεκάησλ:


Αξ. θπθινθνξίαο ΗΡΣ 7537, κάξθαο PEUGEOT 108 βελδηλνθίλεην, ΗΥΔ.



Αξ. θπθινθνξίαο ΤΛΥ 1088, κάξθαο SΔΑΣ ΗΒΗΕΑ D πεηξειαηνθίλεην, ΗΥΔ.

Σα αλσηέξσ νρήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ «ΒΟΖΘΔΗΑ
ΣΟ ΠΗΣΗ» γηα ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη ιόγσ ηεο παλδεκίαο.
2.
Σελ έγκπιζη ηνπ ανεθοδιαζμού ησλ αλσηέξσ νρεκάησλ κε θαύζηκα ηα νπνία ζα
πξνκεζεύνληαη από ην Πξαηήξην Θαπζίκσλ κε ην νπνίν ν Γήκνο έρεη ελεξγή
ζύκβαζε.
Β)
1.
Σελ αποδοσή ηεο δωπεάν παπασώπηζηρ σπήζηρ έμη (6) νρεκάησλ ηύπνπ Van
από ηελ εηαηξεία EUROPCAR κε ζθνπό λα εληζρπζνύλ νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί
ν Γήκνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ Θνξσλντνύ (covid 19) θαη γηα όζν δηάζηεκα απηό
ρξεηαζηεί.
Σα νρήκαηα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηηο Θνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη
ζα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιύζε ησλ άκεζσλ πξνβιεκάησλ ιόγσ ηνπ
Θνξσλντνύ (covid 19) θαη ζηελ πξνώζεζε ηνπ θνηλσληθνύ ζθνπνύ ηνπ.
2.
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Σελ έγκπιζη ηνπ ανεθοδιαζμού ησλ αλσηέξσ νρεκάησλ κε θαύζηκα ηα νπνία ζα
πξνκεζεύνληαη από ην Πξαηήξην Θαπζίκσλ κε ην νπνίν ν Γήκνο έρεη ελεξγή
ζύκβαζε.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 66/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ

ΣΑ ΚΔΙΖ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
2. Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο
3. Αληηδήκαξρν Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ
4. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
6. Γηεύζπλζε Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ
7. Γ/λζε Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
8. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ
9. Σκήκα Πξνκεζεηώλ
10. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
11. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ

