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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 10ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 28-11-2019 

Αρ. Απόφασης: 27 

 

Το Συµβούλιο της ∆΄∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 28.11.2019 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 20:00µ.µ. στην αίθουσα της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό 
Σπυρίδωνος πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιωργή ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.90/20-11-
2019 πρόσκληση του Προέδρου της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ.Πούλου Αναστάσιου 
σύµφωνα µε το άρθρο 79, παρ.1 του Ν.4629/2019 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3852/2010 άρθρα 88 & 89 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 (08) Συµβούλους : 
1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Μπετενιώτης Παναγιώτης 
3. Σταµατελάτος Κωνσταντίνος 
4. Βογιατζάκη Αντωνία 
5. Αγγελοπούλου Αναστασία 
6. Σκανδάλης Βασίλης 
7.Αραµπατζή Ελισάβετ 
8.Αθανασιάδης Γεώργιος 
 
 
 
Απόντες ο κ.Κοντογιώργος Κωνσταντίνος, η Γαρδούνη Αικατερίνη, ο Αντύπας Μηνάς 
 
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  

Η Γραµµατέας : Βουτσινά Ελένη 



 

ΘΕΜΑ 03
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Συζήτηση  και λήψη απόφασης για τον καθορισµό σηµείων τοποθέτησης 

κόκκινων κάδων ανακύκλωσης ενδυµάτων – υποδηµάτων.  

  
       Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 
 

 Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα 
από τη λήψη των έγγραφων µε αρ. πρωτ. ∆ΚΑ6026/Σ692/13.11.19 & 
∆ΚΑ5942/Σ680/08.11.2019της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τµ. 
Σχεδιασµού – Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, µε τα οποία διαβιβάστηκαν στην  
∆΄ ∆ηµοτική Κοινότητα αντίγραφα του σχετικού φακέλου. 

 
      Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κος Πούλος Αναστάσιος και ακολουθούν οι προτάσεις των 
κ.κ. Συµβούλων. 
 
        Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού συµβουλεύτηκε  τις διατάξεις του 
Ν.3852/10  (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) άρθρο 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» 
όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018) άρθρο 84. 
 

Αφού είδε τα µε αριθµ. πρωτ. ∆ΚΑ6026/Σ692/13.11.19  έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τµ. Σχεδιασµού – Εποπτείας Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, µε συνηµµένο το µε αριθµ. πρωτ. ∆ΚΑ5942/Σ680/08.11.2019 έγγραφο του 
Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων Ανακυκλώσιµων Υλικών & Οδοσάρωσης, σύµφωνα 
µε το οποίο τα προτεινόµενα σηµεία τοποθέτησης των κόκκινων κάδων ανακύκλωσης στον 
∆΄ Τοµέα Καθαριότητας είναι τα εξής:  

1) Επί της ΥΜΗΤΤΟΥ (& ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) – ∆ίπλα στους υπάρχοντες κάδους. 
2) ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΚΩ (Πλατεία Κω) 
3) ΚΑΤΣΟΥΛΗ & ΑΜΟΡΓΟΥ (Γήπεδο Κατσούλη) 
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 
εταιρείας RECYCOM A.E.  για την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής 
διαχείρισης µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, σύµφωνα µε το οποίο θα 
παραχωρήσουν στο ∆ήµο µας, τριάντα κόκκινους κάδους, προκειµένου να τοποθετηθούν 
ανά δυο σε κεντρικά σηµεία. 

 
Τα µέλη του συµβουλίου δεν είναι σύµφωνα µε τα σηµεία που έχουν προταθεί. 
 
Συγκεκριµένα, η κα Αναστασία Αγγελοπούλου πρότεινε να µπουν κάδοι έξω από τα 

σχολεία για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι πιο άµεσα. 
 
Ο Πρόεδρος κος Αναστάσιος Πούλος πρότεινε να διαλέξουν σηµεία έξω από σχολεία 

και να µην τοποθετηθούν οι κόκκινοι κάδοι δίπλα από κάδους σκουπιδιών. 
 
Συνεπώς, πρότειναν νέα σηµεία τα οποία είναι τα εξής: 

1)Στη συµβολή των οδών Ανδριτσαίνης & Απολλωνίας 8ο Νηπιαγωγείο 
2)Στην οδό Νάξου στα Καµίνια έξω από 47ο ∆ηµοτικό Σχολείο  
3)Στην Αγ.Σωτήρα στην Παλαιά Κοκκινιά έξω από το 14ο Γυµνάσιο 

 

Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κατόπιν τα ανωτέρω και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση του Προέδρου και των µελών του σώµατος,  

 



 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα  
Εγκρίνει  την τοποθέτηση κόκκινων κάδων ανακύκλωσης ενδυµάτων – υποδηµάτων 

στα εξής σηµεία: 
1) Στη συµβολή των οδών Ανδριτσαίνης & Απολλωνίας 8ο Νηπιαγωγείο 
2)Στην οδό Νάξου στα Καµίνια έξω από 47ο ∆ηµοτικό Σχολείο  
3)Στην Αγ.Σωτήρα στην Παλαιά Κοκκινιά έξω από το 14ο Γυµνάσιο 

 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 27 

 
Πειραιάς 28.11.2019 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 29-11-2019 
 
 
 
 

                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
       Πούλος Αναστάσιος                 Βουτσινά Ελένη 


