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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   5/7/2017  
  
Αριθ. Πρωτ. : 16803/6-7-2017 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  
 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 25/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 161/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Αποδοχή δωρεάς απορριµµατοφόρου 
οχήµατος από την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.  Α.Ε.)». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 5 του µήνα Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 9 π.µ., συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 16139/25/30-6-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, 
που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 4) 
Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη και 6) Ανανιάδης 
Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Καλαµπόκης Ιωάννης 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 3) Πλάτανος 
Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 15975/28-6-2017 εισήγηση της ∆/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου επί του 
θέµατος: 
 
Θέµα: Αποδοχή δωρεάς οχήµατος από εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.»  

Σχετ.: 1. Υπ’ αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 13354/6-6-17 έγγραφο της εταιρείας 
«Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.» 

2. Υπ’ αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 15479/23-6-17 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.» 
µε τα στοιχεία του οχήµατος 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ.1 εδ. η του άρθρου 72 (Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες) του Ν. 
3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) παρακαλούµε όπως στην επόµενη 
συνεδρίαση εγκρίνετε την αποδοχή της δωρεάς ενός απορριµµατοφόρου 
οχήµατος από την «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) 
Α.Ε.». Το υπό δωρεά απορριµµατοφόρο είναι µικτού φορτίου 15-16 
τόνων, πλαισίου Mercedes µε υπερκατασκευή της εταιρείας ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. και έχει αριθµό πλαισίου WDB96700710078717. 

Η έγκριση αποδοχής της δωρεάς θα γίνει υπό την διαλυτική αίρεση ότι δεν θα 
λήξει η από 22/11/2007 υπάρχουσα σύµβαση συνεργασίας για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που είχε συναφθεί, στα 
πλαίσια του Ν.2939/6-8-2001 και της µε αριθµό 50910/2727/22.12.2003 
Κ.Υ.Α., µεταξύ της ως άνω εταιρείας («Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.») και του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας και στην 
οποία σύµβαση υπεισήλθε ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σύµφωνα µε 
το άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, πριν από την πάροδο της 
συµφωνηµένης αρχικής εξαετούς διάρκειας αυτής (της σύµβασης). Για το 
σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται ο δήµαρχος κ. Αρ. Βασιλόπουλος όπως 
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προβεί στο όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
στην υπογραφή του σχετικού συµβολαίου δωρεάς µε διαλυτική αίρεση µε τους 
πιο πάνω όρους και µε όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιµο για την 
περαίωση της πιο πάνω εντολής και τη νοµότυπη σύνταξη του σχετικού 
συµβολαιογραφικού εγγράφου. Τα έξοδα συµβολαιογράφου θα καλυφθούν 
από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.. Ο 
φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκείµενη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου το 
∆ήµο και θα καταβληθεί από αυτόν µε την υποβολή της οικείας δήλωσης στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. σύµφωνα ,ε τις διατάξεις των άρθρων 25 (παρ. 3), 19 (παρ. 
5), 43 Β’ (α), 45 του Ν. 2961/2001, 82 (παρ. 4) και 90 του ν.δ. 118/1973, ως 
αυτό ισχύει. 

Συν. Σχέδιο Συµβολαίου αποδοχής δωρεάς 

 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 25/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1η του Ν. 3852/10, το υπ’ αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 
13354/6-6-2017 έγγραφο της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης- 
Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.» και το υπ’ αρ. πρωτ. ∆.Φ.Χ. 15479/23-6-17 
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης- Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.»  µε τα στοιχεία του οχήµατος 
καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου που αναφέρονται στην εισήγηση της 
παρούσας 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Την αποδοχή δωρεάς ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος από την 
«Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.». Το 
δωρούµενο απορριµµατοφόρο είναι µικτού φορτίου 15-16 τόνων, 
πλαισίου Mercedes µε υπερκατασκευή της εταιρείας ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και 
έχει αριθµό πλαισίου WDB96700710078717. 

 

Η αποδοχή της δωρεάς γίνεται υπό την διαλυτική αίρεση ότι δεν θα λήξει η 
από 22/11/2007 υπάρχουσα σύµβαση συνεργασίας για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που είχε συναφθεί, στα πλαίσια του 
Ν.2939/6-8-2001 και της µε αριθµό 50910/2727/22.12.2003 Κ.Υ.Α., µεταξύ 
της ως άνω εταιρείας («Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
(Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.») και του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας και στην οποία σύµβαση 
υπεισήλθε ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σύµφωνα µε το άρθρο 283 
παρ. 1 του Ν. 3852/2010, πριν από την πάροδο της συµφωνηµένης αρχικής 
εξαετούς διάρκειας αυτής (της σύµβασης). Για το σκοπό αυτό 
εξουσιοδοτείται ο δήµαρχος κ. Αρ. Βασιλόπουλος όπως προβεί στο 
όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στην 
υπογραφή του σχετικού συµβολαίου δωρεάς µε διαλυτική αίρεση µε τους πιο 
πάνω όρους και µε όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιµο για την περαίωση 
της πιο πάνω εντολής και τη νοµότυπη σύνταξη του σχετικού 
συµβολαιογραφικού εγγράφου. Τα έξοδα συµβολαιογράφου θα καλυφθούν 
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από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε.. Ο 
φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκείµενη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου το 
∆ήµο και θα καταβληθεί από αυτόν µε την υποβολή της οικείας δήλωσης στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. σύµφωνα ,ε τις διατάξεις των άρθρων 25 (παρ. 3), 19 (παρ. 
5), 43 Β’ (α), 45 του Ν. 2961/2001, 82 (παρ. 4) και 90 του ν.δ. 118/1973, ως 
αυτό ισχύει. 

 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  161/2017 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Τµήµα Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας 
6. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
7. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
8. Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας 
9. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων 

10. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
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