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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 26ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  19-11-2019 

Αρ. Απόφασης: 83 
 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 19.11.2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα  
19:30 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη µε αρ. 
πρωτ. 72/15-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρου 
Νανόπουλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρραα  8888  &&  8899  περί σύγκλισης και 
λειτουργίας του συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τα 
άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 
  
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (9) Συµβούλους : 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδάκης Σπυρίδων  
4. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
5. Γεωργούλης Ευάγγελος 
6. Κεχαγιά Ζωή 
7. Μακρής Χρήστος 
8. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
9. Νταουντάκης Νικόλαος 
 
 
Απόντες είναι οι κ.κ. Αθανασίου Ευαγγελία και Μπουκουβάλα Σταµατίνα  
 
 

 
Ο Πρόεδρος: Νανόπουλος Αλέξανδρος 

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
 
 
 
 



        

ΘΕΜΑ 1o ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

           Με πρόταση του Προέδρου και τη σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών το θέµα 
κηρύσσεται κατεπείγον και συζητείται εκτός ηµερησίας διάταξης 

  
  
           ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττοονν  κκααθθοορριισσµµόό  σσηηµµεείίωωνν  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  κκόόκκκκιιννωωνν  

κκάάδδωωνν    αανναακκύύκκλλωωσσηηςς      εεννδδυυµµάάττωωνν  ––  υυπποοδδηηµµάάττωωνν..  

  
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 

τη λήψη των µε αρ. πρωτ. ∆ΚΑ6024/Σ690/13-11-2019 και ∆ΚΑ6089/Σ702/18-11-19 εγγράφων 
της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τµ. Σχεδιασµού – Εποπτείας Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης, µε τα οποία διαβιβάστηκαν στην Β΄∆ηµοτική Κοινότητα αντίγραφα του 
σχετικού φακέλου. 

 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ακολουθούν οι προτάσεις 

των κ.κ. Συµβούλων. 
          
           Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ87 Α/7-6-2010) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας»,  όόππωωςς  
ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018),  
 
           Αφού είδε τα µε αριθµ. πρωτ. ∆ΚΑ6024/Σ690/13-11-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τµ. Σχεδιασµού – Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
µε συνηµµένο το µε αριθµ. πρωτ. ∆ΚΑ5942/Σ680/8-11-19 έγγραφο του Τµήµατος Αποκοµιδής 
Απορριµµάτων Ανακυκλώσιµων Υλικών & Οδοσάρωσης, σύµφωνα µε το οποίο τα 
προτεινόµενα σηµεία  τοποθέτησης των κόκκινων κάδων ανακύκλωσης στον Β΄Τοµέα 
Καθαριότητας είναι τα εξής: 
1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ – Ο∆Ο ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 
22))  ΟΟΜΜ..  ΣΣΚΚΥΥΛΛΙΙΤΤΣΣΗΗ  &&  ΦΦΙΙΛΛΩΩΝΝΟΟΣΣ  
33))  22ααςς  ΜΜΕΕΡΡΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΣΣ  &&  ΚΚΑΑΡΡΑΑΪΪΣΣΚΚΟΟΥΥ  
44))  ΠΠΥΥΛΛΗΗΣΣ  &&  ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ  
 
           Αφού είδε την µε αριθµ. 619/30-10-2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η έναρξη συνεργασίας και η υπογραφή σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Πειραιά και της 
εταιρίας  RECYCOM A.E. για την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής 
διαχείρισης µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, σύµφωνα µε το οποίο θα 
παραχωρηθούν στο ∆ήµο µας, τριάντα κόκκινοι κάδοι, προκειµένου να τοποθετηθούν ανά δυο, 
σε κεντρικά σηµεία. 
            
          Αφού είδε το µε αριθµ. πρωτ. ∆ΚΑ6089/Σ702/18-11-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τµ. Σχεδιασµού – Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
µε συνηµµένο το ∆ΚΑ6085/Σ700/15-11-19 έγγραφο του Τµ. Αποκοµιδής Απορριµµάτων 
Ανακυκλώσιµων Υλικών & Οδοσάρωσης,  σύµφωνα µε το οποίο από τα ως άνω προτεινόµενα 
σηµεία  τοποθέτησης των κόκκινων κάδων ανακύκλωσης, αφαιρείται το σηµείο που 
βρίσκεται επί των οδών ΠΥΛΗΣ &&  ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ, διότι είναι επιβαρηµένος ο χώρος αυτός 
(δηµιουργείται χωµατερή). 
 
          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος αφού επισήµανε ότι το σηµείο επί 
των οδών ΠΥΛΗΣ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ που αφαιρέθηκε, δεν αντικαταστάθηκε µε άλλο, αφού 
επισήµανε ότι το σηµείο επί των οδών ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ & ΦΙΛΩΝΟΣ είναι πολύ κοντά µε εκείνο 
επί της Ο∆ΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ), εισηγήθηκε την έγκριση τοποθέτησης 
κόκκινων κάδων ανακύκλωσης ενδυµάτων-υποδηµάτων στα εξής σηµεία προκειµένου να 
υπάρχει πρόσβαση  σε όλους τους ∆ηµότες της Β΄∆ηµοτικής Κοινοτητας: 
1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ – Ο∆Ο ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 



22))  22ααςς  ΜΜΕΕΡΡΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΣΣ  &&  ΚΚΑΑΡΡΑΑΪΪΣΣΚΚΟΟΥΥ  
33))  ΠΠΛΛΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΝΝΑΑΡΡΗΗ  
44))  ΠΠΡΡΟΟΦΦΗΗΤΤΗΗ  ΗΗΛΛΙΙΑΑ  ––  ΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  &&  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΧΧΟΟΥΥ    
                
                    ΤΤοο  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΒΒ΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  κκααττόόππιινν  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  κκααιι  ύύσσττεερραα  ααππόό  
δδιιααλλοογγιικκήή  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  κκααιι  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττοουυ  ΣΣώώµµααττοοςς,,  µµεε  δδήήλλωωσσηη  ««ππααρρώώνν»»  ττοουυ  κκ..  
ΝΝιικκόόλλααοουυ  ΝΝττααοουυννττάάκκηη,,  
 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
Και εγκρίνει  την ττοοπποοθθέέττηησσηη  κκόόκκκκιιννωωνν  κκάάδδωωνν    αανναακκύύκκλλωωσσηηςς      εεννδδυυµµάάττωωνν    --    υυπποοδδηηµµάάττωωνν,,    
σστταα  εεξξήήςς  σσηηµµεείίαα::  
1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ – Ο∆Ο ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 
22))  22ααςς  ΜΜΕΕΡΡΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΣΣ  &&  ΚΚΑΑΡΡΑΑΪΪΣΣΚΚΟΟΥΥ  
33))  ΠΠΛΛΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΝΝΑΑΡΡΗΗ  
44))  ΠΠΡΡΟΟΦΦΗΗΤΤΗΗ  ΗΗΛΛΙΙΑΑ  ––  ΧΧΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  &&  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΧΧΟΟΥΥ    
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 83 
 

Πειραιάς 19 Νοεµβρίου 2019 
 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 20-11-2019 

 
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
 
   Αλέξανδρος  Νανόπουλος      Βασιλεία Γκιουλάκη 

 


