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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    50η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 19.10.2022 

               (Αριθμ. πρωτ. 77292/20.10.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 75941/14.10.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 14.10.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το 

άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.           «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.            Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.             «      « 

       ΑΠΟΦΑΣΗ –371–  

           Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για αποδοχή  δωρεάς μπλε κάδων 

ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ). 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 75872/14.10.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης απορριμμάτων & Πρασίνου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Το υπ’ αριθμ. 71125/29.09.2022 έγγραφο του Δήμου μας 

2) Το υπ΄ αριθμ. 74403/12-10-22 έγγραφο της Ε.Ε.Α.Α. 

3) Το άρθρο 40 παρ. ιστ του Ν. 4735/2020 

Με το άνω σχετικό έγγραφο η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ), 

αιτείται τη δωρεά εκατό εβδομήντα (170) νέων μπλε κάδων ανακύκλωσης προς κάλυψη του 
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δικτύου του Δήμου μας και την παραχώρηση της κυριότητας του συνόλου των μπλε κάδων του 

υφιστάμενου δικτύου στον Δήμο μας (965 τεμάχια), στο πλαίσιο της από 28.02.2007 ισχύουσας 

σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας 

του Δήμου. 

Σημειώνεται ότι τυχόν φόρος δωρεάς θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Δήμο Ιλίου και θα 

καταβληθεί από αυτόν με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά για την αποδοχή της 

συγκεκριμένης δωρεάς.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ), 

εκατόν εβδομήντα (170) νέων μπλε κάδων ανακύκλωσης προς κάλυψη του δικτύου του Δήμου μας και 

την παραχώρηση της κυριότητας του συνόλου των  μπλε κάδων του υφιστάμενου δικτύου στον Δήμο 

μας (965 τεμάχια), στο πλαίσιο της από 28.02.2007 ισχύουσας σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου, όπως αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρεται. 

Σημειώνεται ότι τυχόν φόρος δωρεάς θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Δήμο Ιλίου και θα 

καταβληθεί από αυτόν με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,  

                     Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι.,  

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                  Γαλούνης Δ.  
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