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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 19
η
 Μαΐοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 17/15-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Αζαλάζηνο 

Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 9] 

Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Ο θ. Θεόδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο 

απνθάζεσο 289/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 290/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 291/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Παλαγηώηεο Μειάο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Απνδνρή παξαρώξεζεο νρήκαηνο ηεο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο, ζηε Γ/λζε 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο & Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

5573/13-5-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5562/13-5-2020 εηζήγεζε ηνπ 

θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ 

Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Σκήκα Κίλεζεο 

Ορεκάησλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – 

(δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Παξαρώξεζε νρήκαηνο ηεο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο, ζηε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθ/ζεο & Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - Με ηελ αξ. 64/2020 απόθαζε 

ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο παξαρσξεί έλα 

θνξηεγό αλνηθηό θνηλό κε αλαηξεπόκελν όρεκα, κε αξ. θπθινθνξίαο ΑΕΔ 9401, ηύπνπ 

FORD TRANSIT, αξ. πιαηζίνπ WFOCXXGBFCYY61047, αξ. θηλεηήξα D4FA-

ΑΔΑ: 6ΗΙΜΩΞΙ-Ν6Ζ



YY61047 πνπ έρεη ζηελ θπξηόηεηά ηνπ, ζηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο & Μερ/θνύ 

Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. ύκθσλα θαη κε ην ζθεπηηθό ηεο απόθαζεο ε 

Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο, - Α) δελ δηαζέηεη 

νδεγό γηα ην ζπγθεθξηκέλν όρεκα, - Β) ην όρεκα είλαη αθηλεηνπνηεκέλν, - Γ) νη αλάγθεο 

ηεο Δπηρείξεζεο θαιύπηνληαη από ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, - παξαρσξεί ην όρεκα 

γηα ηέζζεξα (4) έηε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθ/ζεο & Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ. - Σα θόζηε ζπληήξεζεο, ηειώλ θπθινθνξίαο, 

θαπζίκσλ θαη αζθάιηζεο ηνπ νρήκαηνο ζα βαξύλνπλ ηε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο 

& Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία ζα δηαζέηεη θαη ηνλ νδεγό ηνπ. - ε 

πεξίπησζε πνπ ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο 

ρξήδεη άκεζεο αλάγθεο ηνπ νρήκαηνο, ζα θαιύπηεηαη από ην Σκήκα Κίλεζεο Ορεκάησλ 

ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο & Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηνλ 

νδεγό ηνπ. - Δηζεγνύκαζηε: - 1) Σελ απνδνρή ηεο παξαρώξεζεο γηα ηέζζεξα (4) έηε, ηνπ 

θνξηεγνύ αλνηθηνύ θνηλνύ κε αλαηξεπόκελνπ νρήκαηνο, κε αξ. θπθινθνξίαο ΑΕΔ 9401, 

ηύπνπ FORD TRANSIT, αξ. πιαηζίνπ WFOCXXGBFCYY61047, αξ. θηλεηήξα D4FA-

YY61047 πνπ έρεη ζηελ θπξηόηεηά ηνπ ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – 

Καξλαβάιη Πάηξαο, ζηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο & Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο. - 2) Σα θόζηε ζπληήξεζεο, ηειώλ 

θπθινθνξίαο, θαπζίκσλ θαη αζθάιηζεο ηνπ νρήκαηνο ζα βαξύλνπλ ηε Γ/λζε 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο & Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία ζα 

δηαζέηεη θαη ηνλ νδεγό ηνπ. - 3) ε πεξίπησζε πνπ ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο ρξήδεη άκεζεο αλάγθεο ηνπ νρήκαηνο, ζα θαιύπηεηαη από 

ην Σκήκα Κίλεζεο Ορεκάησλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο & Μερ/θνύ 

Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηνλ νδεγό ηνπ. – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο 

θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο»- 

 

  Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ  

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 64/2020 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Παηξέσλ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΣΡΑ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

Με ηελ αξ. 64/2020 απόθαζή ηεο, ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

– Καξλαβάιη Πάηξαο, παξαρσξεί ζηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο θαη Μερ/θνύ 

Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, έλα θνξηεγό αλνηθηό θνηλό κε αλαηξεπόκελν όρεκα, κε 

αξ. θπθινθνξίαο ΑΕΔ 9401, ηύπνπ FORD TRANSIT, αξ. πιαηζίνπ 

WFOCXXGBFCYY61047, αξ. θηλεηήξα D4FA-YY61047 πνπ έρεη ζηελ θπξηόηεηά ηνπ,.     

ύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο απόθαζεο, ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο, δεδνκέλνπ όηη: 

Α) Γελ δηαζέηεη νδεγό γηα ην ζπγθεθξηκέλν όρεκα, 

Β) Σν όρεκα είλαη αθηλεηνπνηεκέλν, 

Γ) Οη αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο θαιύπηνληαη από ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

παξαρσξεί ην όρεκα γηα ηέζζεξα (4) έηε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο 

ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο θαη Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ.  

Σα θόζηε ζπληήξεζεο, ηειώλ θπθινθνξίαο, θαπζίκσλ θαη αζθάιηζεο ηνπ νρήκαηνο 

ζα βαξύλνπλ ηε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο θαη Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ε νπνία ζα δηαζέηεη θαη νδεγό. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη 

ΑΔΑ: 6ΗΙΜΩΞΙ-Ν6Ζ



Πάηξαο ρξήδεη άκεζεο αλάγθεο ηνπ νρήκαηνο, ζα θαιύπηεηαη από ην Σκήκα Κίλεζεο 

Ορεκάησλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο θαη Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ κε ηνλ νδεγό ηνπ, 

 

Αποδέτεηαι ηελ παξαρώξεζε από ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

– Καξλαβάιη Πάηξαο, ελόο θνξηεγνύ αλνηθηνύ θνηλνύ κε αλαηξεπόκελνπ νρήκαηνο, κε 

αξ. θπθινθνξίαο ΑΕΔ 9401, ηύπνπ FORD TRANSIT, αξ. πιαηζίνπ 

WFOCXXGBFCYY61047, αξ. θηλεηήξα D4FA-YY61047, γηα ηέζζεξα (4) έηε, ζηελ 

Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο & Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ηα θόζηε ζπληήξεζεο, ηειώλ θπθινθνξίαο, θαπζίκσλ θαη 

αζθάιηζεο ηνπ νρήκαηνο ζα βαξύλνπλ ηε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο θαη Μερ/θνύ 

Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία ζα δηαζέηεη θαη νδεγό. 

ε πεξίπησζε πνπ ε  Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη 

Πάηξαο ρξήδεη άκεζεο αλάγθεο ηνπ νρήκαηνο, ζα θαιύπηεηαη από ην Σκήκα Κίλεζεο 

Ορεκάησλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο θαη Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ κε ηνλ νδεγό ηνπ. 

 

 

       Ο Πρόεδρος                                    Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: 6ΗΙΜΩΞΙ-Ν6Ζ
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