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ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανανέωσης-επέκτασης της σύµβασης συνεργασίας µε την 
εταιρεία ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Ανταπόδοσης Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού-Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισµού ΑΗΗΕ στα διοικητικά όρια του ∆ήµου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
4.11.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14921/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 26/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη 
λόγω του προχωρηµένου της ώρας (12.30 π.µ.) και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
παρόντων µελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 11.11.2013, ηµέρα 
∆ευτέρα  και ώρα 7 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 11.11.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 27/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι στο σύνολο της Συνεδρίασης και σε 
σύνολο 33 µελών ήταν 29 παρόντες και 4 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Τάφας Ηλίας                                                       Χωρινός Ζαχαρίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             
Παπανικολάου Νικόλαος                                    
Παπακώστας Γεώργιος                                       
Καραβίας Γεώργιος                                             
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
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Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Πολίτης Σταύρος     
Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική     
Γρετζελιάς Παντελής                                     
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική   
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου (µόνο στις 

4/11/13), ενώ ήταν απούσα  (στις 4/11/2013 και 11/11/2013) η Πρόεδρος του 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία Σταθούλια. 

 

• Κατά την α΄ ηµέρα της Συνεδρίασης (4/11/2013) τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν 

µε την εξής σειρά: 1ο,2ο, 3ο, 4ο, 16ο, 26ο, 5ο, 15ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο και 10ο.  Κατά την β΄ 

ηµέρα της Συνεδρίασης (11/11/2013) τηρήθηκε ως προς τα εναποµείναντα θέµατα 

η σειρά µε την οποία είχαν αναγραφεί στην Η.∆. της Συνεδρίασης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Κατά την α΄ ηµέρα της Συνεδρίασης (4/11/2011) οι κ.κ. Μ.Χατζηδάκη και 

Β.Ματσουκά-Κουµαριανού προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆. Κατά την β΄ 

ηµέρα της Συνεδρίασης (11/11/2013) η πρώτη εξ αυτών προσήλθε µετά τη συζήτηση 

και ψηφοφορία επί του 11ου θέµατος της Η.∆., ενώ η δεύτερη κατά την ανωτέρω 

ηµέρα δεν προσήλθε. 

• Ο κ. Η.Τάφας και η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 5ου θέµατος της Η.∆.. Κατά την β΄ 

ηµέρα της Συνεδρίασης (11/11/2013) ο πρώτος εξ αυτών προσήλθε κατά τη διάρκεια 
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της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 24ου  θέµατος της Η.∆., ενώ η 

δεύτερη κατά την ανωτέρω ηµέρα δεν προσήλθε. 

 

• Ο κ. Χ.∆ηµακόπουλος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά την α΄ ηµέρα αυτής 

(4/11/2013) µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος της Η.∆. και δεν 

προσήλθε κατά την β΄ ηµέρα της Συνεδρίασης (11/11/2013). 

• Κατά την β΄ ηµέρα της Συνεδρίασης (11/11/2013) ο κ. Α.Παΐδας προσήλθε στη 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της (κοινής) συζήτησης επί των τελικώς αποσυρθέντων 

17ου και 18ου θεµάτων της Η.∆.. 

• Κατά την β΄ ηµέρα της Συνεδρίασης (11/11/2013) οι κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου-

Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, 

Λ.Γεωργαµλής, ∆.Ε.Γκούµα και Σ.Πολίτης αποχώρησαν από αυτήν κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 24ου  θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά την β΄ ηµέρα αυτής 

(11/11/2013) κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 25ου 

θέµατος της Η.∆.. Από την ανωτέρω ψηφοφορία ήταν απών, χωρίς να έχει δηλώσει 

αποχώρηση, ο κ. Ν.Παπανικολάου. 

 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

25ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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25ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 25ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 14083/16-10-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου ανέφερε προς το 
Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ:  Εισήγηση για Ανανέωση- Επέκταση  της Σύµβασης του Προγράµµατος 

Ανταπόδοσης Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού-Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού ΑΗΗΕ 

σε συνεργασία  µε την  εταιρία ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ ΕΠΕ  και τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος.  

 
Έχοντας υπόψη:  
  1.Tο έγγραφο της Εταιρίας ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ ΕΠΕ µε αρ.πρωτ.:9503/1-7-2013 , µε 
θέµα την «ανανέωση της σύµβασης συνεργασίας για αξιοποίηση ολοκληρωµένου 
προγράµµατος ανταπόδοσης ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος», και τον διακριτικό τίτλο 
«ΦΑΙ∆ΡΑ Μ.Ε.Π.Ε», µε έδρα στον Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη 135,  η οποία 
δηλώνει ότι είναι µια εταιρεία «εργολάβος» συλλογής απορριµµάτων (αποβλήτων), 
διαθέτει τις απαιτούµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία άδειες για τη 
συλλογή και µεταφορά ΑΗΗΕ σε έντεκα περιφέρειες της χώρας, είναι 
καταχωρηµένη στο Μητρώο διαχειριστών µη επικίνδυνων αποβλήτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ 
)(Αριθ.Μητρώου 113), έχει σύµβαση µε το εγκεκριµένο από το ΥΠΕΚΑ 
συλλογικό σύστηµα αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
«ανακύκλωση συσκευών», σύµφωνα µε τον Ν.2939-2001 και το Π.∆.: 
117/2004. Από το 2006 βάσει συµβάσεως µε το εγκεκριµένο σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» πραγµατοποιεί 
χωριστή συλλογή και µεταφορά ΑΗΗΕ ως εργολάβος αποκοµιδής 
απορριµµάτων για λογαριασµό του συστήµατος.  
Η εταιρία ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. είναι µια αδειοδοτηµένη εταιρία «εργολάβος» 
συλλογής αποκοµιδής απορριµµάτων ( αποβλήτων), διαθέτει εξειδικευµένη εµπειρία 
στο αντικείµενο της συλλογής αποκοµιδής και µεταφοράς αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 
   Ο «εργολάβος αποκοµιδής απορριµµάτων» δηλώνει ότι διαθέτει το κατάλληλο 
προσωπικό και εξοπλισµό, έχει λάβει τις απαιτούµενες άδειες για την συλλογή και 
µεταφορά των ΑΗΗΕ και ότι εν γένει πληροί όλες τις προϋποθέσεις. 
Βάσει του προσχεδίου της σύµβασης συνεργασίας το οποίο συνέταξε η 
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µε αρ.πρωτ.: 12111/4-9-2013(το αναφέρουµε 
στην παράγραφο 3 του εγγράφου),    αντικείµενο της σύµβασης θα 
αποτελεί η ανευ ανταλλάγµατος συνεργασία του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος και της ΦΑΙ∆ΡΑ Μ.Ε.Π.Ε., στην  κατ ΄οίκον αλλά και 
κοινόχρηστούς χώρους του ∆ήµου,   συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού & 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού  οικιακών χρηστών, και την παροχή των υπηρεσιών και 
εργασιών εγκατάστασης χρήσεως λειτουργίας και διαχείρισης του προγράµµατος 
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αξιοποίησης ΑΗΗΕ για το χρόνο ισχύος της σύµβασης , εντός των ορίων  του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
 2.Tο έγγραφο της κας ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ .:9955/5-7-2013, µε θέµα 
«Επέκταση της σύµβασης στον Ενιαίο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος». 
 
  3.Το έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µε 
αρ.πρωτ.:12111/4-9-2013. 
 
   

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Κύριε Πρόεδρε: 
 
Παρακαλούµε σε προσεχή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως 
εισάγετε θέµα προς ψήφιση σχετικά µε: 

� Ανανέωση-Επέκταση  της Σύµβασης Συνεργασίας µε την µοναδική 
ενδιαφερόµενη  εταιρεία ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ Ε.Π.Ε µε την υπ΄αριθ .πρωτ.: 
9503/1-7-2013 αίτηση της, στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Ανταπόδοσης Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού-Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισµού ΑΗΗΕ στα διοικητικά όρια του Ενιαίου (Καλλικρατικού) 
∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος .  

 

 
Συν. : 1. Tο έγγραφο της Εταιρίας ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ ΕΠΕ µε αρ.πρωτ.:9503/1-7-2013 
           2. Tο έγγραφο της κας ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ .:9955/5-7-2013, µε 
θέµα «Επέκταση της σύµβασης στον Ενιαίο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος». 
           3. Το έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος µε αρ.πρωτ.:12111/4-9-2013. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη αναφέρθηκε στο όχηµα ανακύκλωσης που υπήρχε 
στο ∆ήµο Ν.Χ., στη λήξη της σύµβασης, στην έλλειψη αντισταθµιστικού 
οφέλους, στην µη προκήρυξη διαγωνισµού, δηλώνοντας ότι καταψηφίζει. Στο 
θέµα αναφέρθηκε ο κ. ∆.Κανταρέλης, ενώ ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας κ. 
Α.Παΐδας µίλησε για τη σύµβαση µε την εταιρία ΦΑΙ∆ΡΑ, για την περισυλλογή 
των απορριµµάτων και για τα κοντέϊνερ. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ε.Πλάτανος, Π.Γρετζελιάς και Β.Αγαγιώτου 
απείχαν από τη σχετική ψηφοφορία (σύνολο 3). 
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Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Tο έγγραφο της Εταιρίας ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ ΕΠΕ µε αρ.πρωτ.:9503/1-7-2013 
• Tο έγγραφο της κας ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ .:9955/5-7-2013, µε θέµα 

«Επέκταση της σύµβασης στον Ενιαίο ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος». 
• Το έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µε 

αρ.πρωτ.:12111/4-9-2013. 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(12  ΥΠΕΡ - 3 ΑΠΟΧΕΣ )  
 

1. Εγκρίνει την ανανέωση-επέκταση  της Σύµβασης Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου 
και της µοναδικής ενδιαφερόµενης  εταιρείας  ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ Ε.Π.Ε, σύµφωνα µε 
την υπ΄αριθ .πρωτ.: 9503/1-7-2013 σχετική αίτηση της, στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Ανταπόδοσης Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού-
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού ΑΗΗΕ στα διοικητικά όρια του Ενιαίου (Καλλικρατικού) 
∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος. 
 

2. Εξουσιοδοτεί την ∆ήµαρχο κα Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη να υπογράψει για 
λογαριασµό του ∆ήµου την ανανέωση-επέκταση της ανωτέρω σύµβασης µε την 
εταιρεία ΦΑΙ∆ΡΑ ΜΟΝ Ε.Π.Ε,, ως και παν σχετικό µε αυτήν έγγραφο. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   191/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Κοσµά Σταυρούλα 
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Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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