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Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς -  συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  29 
 

Θέμα:  Αποδοχή χρηματοδότησης (δωρεάς) της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε» προς το Δήμο 

Χαϊδαρίου και έγκριση συμφωνητικού χορηγίας, για την υλοποίηση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής-Ερευνητική Μονάδα Μεταφοράς & Έξυπνων Λύσεων, της «Μελέτης Ανάπτυξης και 

Εγκατάστασης Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου» σύμφωνα με το 

σχετικό προσχέδιο. 

 
Σήμερα την 16η  του μήνα  Φεβρουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη με ώρα έναρξης 
στις 09:30 και  ώρα λήξης στις 11:30, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  

Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 2780/12-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  

του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-

11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-

2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 

40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με 

θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους 

προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά   (7) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Άλκηστη Βίτσα- (τακτικό μέλος) 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος και  Απόστολος Θεοφίλης - τακτικά μέλη 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) 

μελών συμμετείχαν επτά  (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  
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Μεταβολές:  
Πριν την συζήτηση  των θεμάτων  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως 

κατεπείγον: 1.  Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού κάτω των ορίων 

Διαγωνισμού «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας- Σάκων Απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – 

Μικροεργαλείων Χειρός για τα έτη 2021-2022.  

 
Η   Οικονομική  Επιτροπή – ομόφωνα  – εγκρίνει   την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος  και τη συζήτησή του  ως 1
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 αντίστοιχα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).  

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη  - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- για το 3
ο
 

(πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της  υπ΄αριθμ.. πρωτ:  920/19-1-2021  επιστολής της εταιρείας 

«Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε» προς το Δήμο Χαϊδαρίου, συνοδευόμενο από το σχέδιο συμφωνητικού χορηγίας και 

το σχετικό προσχέδιο της «Μελέτης Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων 

στο Δήμο Χαϊδαρίου», προτείνοντας την αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία  και την έγκριση του σχεδίου 

συμφωνητικού χορηγίας, όπως επισυνάπτεται. 

 η με αριθμ. 920/19-1-2021  επιστολή της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε» προς το Δήμο 

Χαϊδαρίου, ως εξής: 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας, θα θέλαμε  να σας ενημερώσουμε ότι ο Όμιλος Ελληνικά 

Πετρέλαια προσηλωμένος στην υλοποίηση των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην προαγωγή του 

Περιβάλλοντος προτίθεται να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημά σας με χορηγική ενίσχυση προς το Δήμο 

Χαϊδαρίου ποσού 37.200€ και υλοποίηση του έργου: από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ερευνητική Μονάδα 

Μεταφοράς Τεχνολογίας  & Έξυπνων Λύσεων, σύμφωνα με το «Προσχέδιο Μελέτης Ανάπτυξης και 

Εγκατάστασης Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής». 

Για την υλοποίηση του αιτήματος, παρακαλούμε για την αποδοχή της δωρεάς και την υπογραφή του συνημμένου 

Σχεδίου Συμφωνητικού. 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού  έλαβε υπόψη την με αριθμ. 920/19-1-2021  επιστολή της εταιρείας «Ελληνικά 

Πετρέλαια Α.Ε» προς το Δήμο Χαϊδαρίου, το σχέδιο του συμφωνητικού χορηγίας, με το σχετικό προσχέδιο της 

«Μελέτης Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου,  τις 

διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και 

κατόπιν  των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων: τα οποία έχουν  ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 

Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης 

Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα  και  Άλκηστη Βίτσα,  ψήφισαν Υπέρ του θέματος.   

 

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  

 

 

Αποδέχεται τη χορηγία/δωρεά της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε», με χρηματοδότηση ποσού ύψους 

τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200€) προς το Δήμο Χαϊδαρίου, για την υλοποίηση από το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Ερευνητική Μονάδα Μεταφοράς & Έξυπνων Λύσεων, της «Μελέτης 

Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο Δήμο Χαϊδαρίου», σύμφωνα 

με το σχετικό προσαρτώμενο προσχέδιο και τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 
Εγκρίνει α) το συνημμένο συμφωνητικό χορηγίας, ποσού ύψους 37.200€, από την εταιρεία «Ελληνικά 

Πετρέλαια Α.Ε», στο  Δήμο Χαϊδαρίου και  β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κου Ε. Ντηνιακού,  για την 

υπογραφή του συμφωνητικού και της οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού.   

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  17-02-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
 
 
 Στην Αθήνα σήμερα την …./……/2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
αφενός: 
η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που 
εδρεύει στο Μαρούσι (Χειμάρρας 8Α),  με ΑΦΜ: 094049864 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ νόμιμα 
εκπροσωπούμενη στο παρόν από τους κκ 
Κ. Τόμας, Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Ομίλου ΕΛΠΕ και Σ. Αναστασιάδη, Δ/ντή Εταιρικών Σχέσεων 
Ομίλου ΕΛΠΕ,η οποία στη συνέχεια θα καλείται χάριν συντομίας «Χορηγός » και 
 
αφετέρου: 
ο Δήμος Χαϊδαρίου,που εδρεύει στο Χαϊδάρι ( ………………………….), με ΑΦΜ ………………….. 
και Δ.Ο.Υ. ……………………. νόμιμα εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον κ. E. Ντηνιακό, 
Δήμαρχο Χαϊδαρίου,ο οποίος στη συνέχεια θα καλείται χάριν συντομίας «Δήμος» 
 
Αφού έλαβαν υπόψη τους: 
 

Το αίτημα του Δημάρχου Χαϊδαρίου, σχετικά με τη χορηγίατου έργου που περιγράφεται στη 

«Μελέτη Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Μετρητικών Σταθμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο 
Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής», η οποία εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - 
Ερευνητική Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας & Έξυπνων Λύσεων, όπου αναφέρεται στο 
παρόν ως Παράρτημα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. 
 
Ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης που υλοποιεί για τη βελτίωση υποδομών, την ανάδειξη του Περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, προτίθεται να ικανοποιήσει το εν λόγω αίτημα και να 
προχωρήσει σε χορηγία συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους τριάντα επτά χιλιάδων 
διακοσίων ευρώ(€37.200), σύμφωνα με την προαναφερόμενη μελέτη που απέστειλε για τον 
σκοπό αυτό ο Δήμος Χαϊδαρίου. 
 
 Κατόπιν αυτών τα μέρη  
 
 Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 
Άρθρο 1 
Το προαναφερόμενο στο προοίμιο ποσό της χορηγίας θα καταβληθεί από το Χορηγό στο Δήμο 
άπαξ, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που διαθέτει ο Δήμος και θα υποδείξει για τον σκοπό 
αυτό στο Χορηγό, με την έκδοση και αποστολή του σχετικού νόμιμου παραστατικού και την έγγραφη 
αποδοχή της χορηγίας από το Οικονομικό Συμβούλιο του Δήμου. 
Συμφωνείται ότι ο Δήμος θα χρησιμοποιήσει το προαναφερόμενο ποσό  αποκλειστικά και μόνο για 
τον σκοπό που αναφέρεται στο παρόν, αποκλειόμενης κάθε άλλης χρησιμοποίησης. 
 
 
Συμφωνείται ότι το ως άνω περιγραφόμενο έργο θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις με το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανάθεση του έργου, παρακολούθηση κατασκευής και τοποθέτησης, 
ασφαλής παραλαβή, καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό με το έργο). 
Μετά την αποπεράτωση του έργου, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα μέχρι 
…………………………………, ο Δήμος θααποστείλει στο Χορηγό σχετικό αποδεικτικό ασφαλούς 
παραλαβής. 
Ο Χορηγός, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δε θα φέρει καμία ευθύνη για κάθε τυχόν βελτίωση, 
διόρθωση, συντήρηση, προσθήκη, τροποποίηση κλπ. του έργου εν όλω ή εν μέρει. Οποιαδήποτε 
εργασία τέτοιου είδους, που μπορεί να προκύψει, θα γίνεται έκτοτε με φροντίδες και δαπάνες 
αποκλειστικά του Δήμου. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το έργο μέχρι την άνω ημερομηνία 
για οποιοδήποτε λόγο, ο Δήμος δεν θα έχει καμία αξίωση έναντι του Χορηγού. 
Ομοίως, ο Δήμος δε θα έχει περαιτέρω αξίωση έναντι του Χορηγού σε περίπτωση υπέρβασης του 
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συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού της χορηγίας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όπως 
αυτό αναφέρεται και συμφωνείται στο προοίμιο του παρόντος. 
 
Άρθρο 2 
Ο Δήμος, αναγνωρίζοντας την ευποιϊα, το κοινωνικό έργο και την αξία της αρωγής που προσφέρει ο 
Χορηγός, αποδέχεται την αναγραφή του λογοτύπου του Χορηγού σε εμφανή σημεία του έργου, που 
θα επιλεγούν μετά από σχετική συνεννόηση μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, με το εξής 
περιεχόμενο: «ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ». 
 
Άρθρο 3 
Με εξαίρεση όπου προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και όπου απαιτείται για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το παρόν, οι συμβαλλόμενοι θα έχουν 
καθήκον εχεμύθειας και δεν θα αποκαλύπτουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, όρους του παρόντος, καθώς και 
εμπιστευτικές πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς στο πλαίσιο της συνεργασίας και θα τηρούν 
όλες τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές.  
Ρητά συμφωνείται ότι η χρήση από το Δήμο του λογοτύπου του Χορηγού, σύμφωνα με το άρθρο 2 
του παρόντος, γίνεται αποκλειστικώς και μόνο προς το σκοπό εκτέλεσης του παρόντος 
συμφωνητικού, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης χρήσης τώρα ή στο μέλλον χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση του Χορηγού. 
 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο Φορέας δηλώνει ότι τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
Ειδικότερα  οι πρακτικές του αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή 
τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, 
ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, 
συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων 
περιγράφονται αναλυτικά στην Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Συνεργατών & Προμηθευτών, 
(https://www.helpe.gr/media-center/personaldataprotection/privacynoticepartnersandsuppliers/). 
 
 
 
Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει το παρόν με συστημένη επιστολή ή επίδοση 
σχετικής εξωδίκου δηλώσεως, των συνεπειών της καταγγελίας επερχομένων άμεσα από 
κοινοποιήσεως αυτής. 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος θα ισχύει μόνο εφόσον καταρτιστεί 
εγγράφως. 

 
Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων αντικαθιστά και υπερισχύει 
οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής. 
 
Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν συμπεριλαμβανομένων και 
διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
 
Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) 
αντίτυπα, το οποίο αφού υπογράφτηκε ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, 
ενώ ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

 
 
Για το Χορηγό                                                                 Για το Δήμο 
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Κ. Τόμας            E. Ντηνιακός 
Δ/ντής Οικονομικών Ομίλου ΕΛΠΕ                                 Δήμαρχος Χαϊδαρίου 
 
 
 
 
 
 
Σ. Αναστασιάδης 
Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου ΕΛΠΕ 
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