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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-09-2021 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
Στη Φιλοθέη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (οδ. 

Παύλου Καλλιγά 31) σήμερα την 20ην του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00’, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Φιλοθέης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13901/13-09-2021 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνης-Άλκηστης (Πέννυς), η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης περί 

τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης για τα πλαστικά καπάκια/πώματα στα Δημόσια 

Σχολεία, το Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης «Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ» και τα Δημοτικά Κτήρια 

της Κοινότητας Φιλοθέης. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) 

Κοινοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν άπαντες. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ), ως Πρόεδρος 

     Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 
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     Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

     Λύκου Μαρία-Ελένη 

     Κουτρουμπής Ιωάννης 

     Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

     Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος 

και Τοπικής Ανάπτυξης, κ. Φωτιάδης Δημήτριος και για την τήρηση των πρακτικών η 

υπάλληλος του Δήμου κ. Κιρπότιν Λιουμπόβ. 

Εισηγούμενη η Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα είπε: 

Η συλλογή πωμάτων(καπάκια) από τα μπουκάλια με πλαστικό καπάκι, όπως 

αναψυκτικά, ροφήματα ή άλλα υγρά έχουν σκοπό την ανακύκλωσή τους. Η ανακύκλωση 

χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών από τα πώματα(καπάκια) αποτιμάται σε αξία αγοράς ενός 

αναπηρικού αμαξίδιου, μία από τις πολλές δραστηριότητες του «Πανελλήνιου Συλλόγου 

Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων» (atiximata.gr). 

Στα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, έχει γίνει ένα έργο, το οποίο έχει στόχο την πρόληψη 

των τροχαίων ατυχημάτων με εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής και τη 

συμπαράσταση σε οικογένειες που τα παιδιά τους έχουν πέσει θύματα σε τροχαίο ατύχημα. 

  Ο Σύλλογος έχει βοηθήσει και βοηθάει οικονομικά, νομικά, ψυχολογικά και με 

οποιοδήποτε τρόπο μπορεί οικογένειες και θύματα από το 2000 έως σήμερα. 

 Στο Δήμο μας υπάρχουν ήδη κάδοι συλλογής για πώματα/καπάκια της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε πολλά σημεία και προτείνεται να τοποθετηθούν επιπλέον 

κάδοι και σε άλλα δημόσια κτήρια. Στα Δημόσια Σχολεία π.χ. κατάλληλα σημεία είναι κοντά 

στα κυλικεία, σε κοινόχρηστους και πολυσύχναστους χώρους όπως η Πλατεία Δροσοπούλου 

και η Πλατεία Μαλαματιανού, το Σινέ Φιλοθέη και το Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης 

«Σ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ». Ο ως άνω Σύλλογος παρέχει προωθητικό υλικό σε ψηφιακή μορφή που 

μπορεί να εκτυπωθεί στις διαστάσεις πινακίδας δίπλα ή πάνω στους κάδους.  

Εναλλακτικά μπορεί να κατασκευαστεί μια πινακίδα από τον Δήμο με το σλόγκαν:  

Νοιάζομαι τα ανάπηρα παιδιά από τροχαία ατυχήματα και ανακυκλώνω καπάκια. 

1200 κιλά καπάκια=1 παιδικό αναπηρικό αμαξίδιο. 

          atiximata.gr 

Η αποκομιδή για τα πώματα/καπάκια θα πραγματοποιείται από τον προαναφερθέντα 

Σύλλογο. 

           Παρακαλώ τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου,Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018, 
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2. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

84 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δέκα (10) επιπλέον κάδων συλλογής για πώματα/καπάκια από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης να τοποθετηθούν σε περισσότερα δημόσια κτήρια από τα ήδη 

υπάρχοντα. Στα Δημόσια Σχολεία π.χ. κατάλληλα σημεία είναι κοντά στα κυλικεία. Επίσης σε 

κοινόχρηστους και πολυσύχναστους χώρους όπως η Πλατεία Δροσοπούλου και η Πλατεία 

Μαλαματιανού, το Σινέ Φιλοθέη και το Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης «Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ». Ο 

«Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων 

Ατυχημάτων» (atiximata.gr) θα δώσει προωθητικό υλικό σε ψηφιακή μορφή που μπορεί να 

εκτυπωθεί στις διαστάσεις πινακίδας δίπλα ή πάνω στους κάδους και ο Αντιδήμαρχος Θεμάτων 

Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης κ. Φωτιάδης Δημήτριος είπε ότι η Τεχνική 

Υπηρεσία θα κατασκευάσει δέκα (10) πινακίδες με το σλόγκαν:  

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ 

1200 ΚΙΛΑ ΚΑΠΑΚΙΑ=1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

          atiximata.gr 

Η αποκομιδή για τα πώματα/καπάκια θα πραγματοποιείται από τον προαναφερθέντα Σύλλογο. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 

Διακοσταμάτης Μιχαήλ 

Λύκου Μαρία-Ελένη 

Κουτρουμπής Ιωάννης 

Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδριάσεως του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Φιλοθέης τη 20ην-09-2021 

Φιλοθέη, 15-11-2021 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

  

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΡΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

(ΠΕΝΝΥ) 
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