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ΘΕΜΑ: «Ανανέωση ∆.Σ. Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής»  
 
 
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 
4.4.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
3486/7/30.3.2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 7/2012) του Προέδρου 
αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, 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 ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 51/ 2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:  4223 /10-4-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 4.4.2012 
Συνεδρίασης Νο. 8/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 

ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΗΓ-ΞΔΨ



 2 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
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 σε σύνολο 33 µελών ήταν 20 παρόντες 
και 13 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής           Παπανίκα Αικατερίνη                                        
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                    Χωρινός Ζαχαρίας                                                       
Μπόβος Χαράλαµπος                                        Παπαλουκά Ευτυχία                                 
Κότσιρας Παύλος                                              ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Παΐδας Αδαµάντιος                                           Αγαγιώτου Βασιλική          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη         Παπανικολάου Νικόλαος         
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                          Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή    
Νικολόπουλος Φώτης                                      Παπακώστας Γεώργιος 
Λαζαρίδης Πέτρος                                          Κόντος Σταύρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                          Κοσµά Σταυρούλα        
Καραβίας Γεώργιος                                          Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Χατζηδάκη Μαρία                                            Βαλασσάς Βεργής 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                  Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Πολίτης Σταύρος 
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Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

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

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 1ο 

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.∆.  

 

1ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3485/29-3-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς 
Γραφείου ∆ηµάρχου του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: «Ανανέωση διοικητικών συµβουλίων των ΦΟ.∆.Σ.Α.» 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

• Ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.) ιδρύθηκε 
στις 10 Σεπτεµβρίου του 1970 µε την υπ’ αριθ. 57239 απόφαση του 
Νοµάρχη Αττικής που δηµοσιεύτηκε στο 78 ΦΕΚ, το οποίο  
δηµοσιεύτηκε στις 8 Νοεµβρίου 1970 αποτελούµενος, µεταξύ των 
άλλων δήµων  και κοινοτικών συµβουλίων , από το ∆ήµο Νέας 
Φιλαδέλφειας και το κοινοτικό συµβούλιο Νέας Χαλκηδόνας. 
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• Σκοπός του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων ήταν η διάθεση     
των απορριµµάτων , διά της υγειονοµικής ταφής σε κατάλληλους 
χώρους , ή διά της καύσεως ή διά της βιοµηχανοποίησης κ.τ.λ. 

• Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 211 – ∆ιαχείριση στερεών 
αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας- του Ν. 3852/2010 : 
1. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης , που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως , συνιστάται ειδικός διαβαθµιδικός σύνδεσµος , ως 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου , µε έδρα την Αθήνα , στον 
οποίο µετέχουν η µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και 
υποχρεωτικά όλοι οι ∆ήµοι του Νοµού Αττικής. Σκοπός του 
Συνδέσµου είναι η προσωρινή αποθήκευση , η επεξεργασία , η 
ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών 
αποβλήτων , η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων , η κατασκευή 
µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης καθώς και η αποκατάσταση 
υφιστάµενων χώρων εναπόθεσης ( Χ.Α.∆.Α.) εντός της χωρικής 
αρµοδιότητας της περιφέρειας Αττικής. 

2. Πρόεδρος του Συνδέσµου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή 
αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν . Το διοικητικό 
συµβούλιο αποτελείται από εξήντα (60) µέλη , εκ των οποίων τα 
εικοσιτέσσερα (24) ορίζονται από το περιφερειακό συµβούλιο και 
εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) 
ορίζονται από την περιφερειακή ένωση δήµων Αττικής και 
εκπροσωπούν τους ∆ήµους. 

3. Ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής  
( Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.) λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση µε απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης , µε την οποία ορίζονται οι εκκαθαριστές του , ο 
χρόνος αποπεράτωσης της εκκαθάρισης , καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια 

• Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 104 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 3979 
/2011  «Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας και υπό την 
επιφύλαξη του άρθρου 206 παρ. 6 του ν. 3852/2010 οι σύνδεσµοι και 
οι ανώνυµες εταιρείες που έχουν συσταθεί ως Φορείς ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων ( ΦΟ.∆.Σ.Α.) συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσµο , 
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 6 του παρόντος ( ρύθµιση 
διαδικασίας συγχώνευσης ΦΟ.∆.Σ.Α.), στον οποίο συµµετέχουν 
υποχρεωτικά οι δήµοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της 
περιφέρειας σύµφωνα και µε τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 
3536/2007.  

• Τα οικεία ∆ηµοτικά Συµβούλια εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση 
του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 6 του Ν. 3852/2010 , όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 64 του Ν. 4042/2012  και σύµφωνα µε τις 
ρυθµίσεις αυτού ορίζουν τους εκπροσώπους τους στο διοικητικό 
συµβούλιο του νέου ΦΟ.∆.Σ.Α.» 

• Τα δηµοτικά συµβούλια εντός είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση 
του Ν. 4042/2012 ( ηµερ.δηµοσ 13-2-2012) και σύµφωνα µε την 
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Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών µε αριθ. Πρωτ. Οικ.6040/ 17-
2-2012 εκλέγουν τους αιρετούς αντιπροσώπους των δήµων στα 
διοικητικά συµβούλια των υφιστάµενων Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων ( ΦΟ.∆.Σ.Α.) κατά το υπόλοιπο της µεταβατικής περιόδου 
έως την συγχώνευσή τους στον νέο ενιαίο ΦΟ.∆.Σ.Α.  

• Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006:  
«1. Ο Σύνδεσµος διοικείται από το διοικητικό συµβούλιο , την 
εκτελεστική επιτροπή του και τον πρόεδρό του. 
 2. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους 
του κάθε ∆ήµου ή της κάθε κοινότητας που εκλέγονται από τα 
δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλιά τους , ανάλογα µε τον πληθυσµό 
τους , µε βάση τον πληθυσµό του µικρότερου ∆ήµου ή της µικρότερης 
Κοινότητας  που εκπροσωπείται µε έναν αντιπρόσωπο 
Ο αριθµός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς δήµους 
και Κοινότητες που µετέχουν στο Σύνδεσµο , βρίσκεται µε τη διαίρεση 
του πληθυσµού του διά του πληθυσµού του µικρότερου από αυτούς. 
Αν τυχόν αποµένει κλάσµα µεγαλύτερο από µισή µονάδα , υπολογίζεται 
ως µονάδα.» 
Αν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου , σύµφωνα µε 
τον υπολογισµό της προηγούµενης παραγράφου είναι περισσότερα από 
είκοσι πέντε (25) , το δηµοτικό συµβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για 
το διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου ως εξής : 
«Από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) 
τρεις αντιπροσώπους .» 
«Για όλη τη διάρκεια της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου , τα 
δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο 
διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου µέλη τους ή τον δήµαρχο.  
Στην περίπτωση που ένα δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο εκλέγει 
περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους , ένας (1) από αυτούς 
εκλέγεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου» 

• Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 8/οικ.8002/5-3-2012 του ΥΠ.ΕΣ. 
διευκρινίζονται τα εξής: «Για την περίπτωση συνδέσµου σε ότι αφορά 
τον καθορισµό του αριθµού των αντιπροσώπων του κάθε δήµου – 
µέλους σε ΦΟ.∆.Σ.Α. , επισηµαίνεται ότι θα ληφθεί υπόψη ο συνολικός 
εξυπηρετούµενος πληθυσµός των νέων «καλλικράτειων» δήµων – 
µελών του» . 

• Ο Καλλικράτειος ∆ήµος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος προήλθε από τη 
συνένωση των ∆ήµων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας 
Αττικής.  
Ο πρώην ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας έχει πληθυσµό 24.112 κατοίκους 
και ο πρώην ∆ήµος Νέας Χαλκηδόνας έχει 10.112 κατοίκους , συνεπώς 
ο αριθµός των αντιπροσώπων στο ΦΟ.∆.Σ.Α. προκύπτει από το 
άθροισµα του πληθυσµού των δύο ανωτέρω δήµων , το οποίο 
ανέρχεται σε 34.224 κατοίκους . 
Εποµένως ο Καλλικράτειος δήµος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος θα έχει 3 
αντιπροσώπους στο ΦΟ.∆.Σ.Α. Αττικής , εκ των οποίων ο ένας θα είναι 
η κα ∆ήµαρχος και δύο (2) ∆ηµ. Σύµβουλοι µε τους αναπληρωµατικούς 
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τους, όπου ο ένας (1) εξ αυτών θα προέρχεται από τη µειοψηφία του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Μετά τα ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εκλέξει δύο (2) 
∆ηµοτικούς Συµβούλους , εκ των οποίων ένας (1) θα προέρχεται από 
τη µειοψηφία , µε τους αναπληρωτές τους , ως εκπρόσωποι στο νέο 
διοικητικό συµβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Αττικής. 
 

Προτείνονται από την πλειοψηφία ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Κουτσάκης µε 
αναπληρωµατικό του τον  κ. ∆ηµήτριο Κανταρέλη και από τη µειοψηφία ο ∆ηµ. 
Σύµβουλος κ. Ιωάννης Τοµπούλογλου µε αναπληρωµατικό τον κ. Σπυρίδωνα 
Γραµµένο. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσε ότι τάσσεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σ.Πολίτης. 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1, 104 παρ. 4, 206 παρ. 6 και 211 του Ν. 
3852/10 («Καλλικράτης») 

• Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007, του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 
3979/2011, του άρθρου 246 του Ν. 3463/06 και αυτές του 64 του Ν. 
4042/2012. 

• Τις διατάξεις της Εγκυκλίου αριθ. 3 του Υπουργείου Εσωτερικών µε αριθ. 
Πρωτ. Οικ.6040/ 17-2-2012 και αυτές της αριθ. εγκυκλίου 8/οικ.8002/5-
3-2012 του ΥΠ.ΕΣ. 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(19  ΥΠΕΡ, 1 ΚΑΤΑ )  
 
Εκλέγει από τα µέλη του ως εκπροσώπους του ∆ήµου στο νέο διοικητικό συµβούλιο 
του Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής α) τον ∆ηµ. Σύµβουλο της 
πλειοψηφίας και Αντιδήµαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου κ. Μιχαήλ Κουτσάκη µε 
αναπληρωµατικό του τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας & 
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος κ. ∆ηµήτριο Κανταρέλη και β) τον ∆ηµ. Σύµβουλο της 
µειοψηφίας κ. Ιωάννη Τοµπούλογλου µε αναπληρωµατικό αυτού τον κ. Σπυρίδωνα 
Γραµµένο. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   51/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

 

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

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Αντιδηµάρχου Καθαριότητας-Πρασίνου 
- Γραφείο Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας & Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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