
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  31-12-2021  9ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 31ην του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 

Παρασκευή και ώρα 10:00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με 

αριθμ. πρωτ. 20349/31-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, η οποία 

δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο, 

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Ζερβό Νικόλαο, 

4. Φωτιάδη Δημήτριο, 

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 

7. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 

απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

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

παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες  (2) ήτοι οι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Πετρίτση-

Μουράντ Αικατερίνη.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχε στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ο δημοτικός 

σύμβουλος κ. Παπαχρόνης Γεώργιος.  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου 

Μούτσιος Γεώργιος. 
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

Θέμα  2ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για τα σημεία  τοποθέτησης  κόκκινων κάδων ανακύκλωσης  

ενδυμάτων και υποδημάτων στις τρεις (3)  Κοινότητες του Δήμου. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ΄ αριθμ. 385/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η συνεργασία του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού με της εταιρεία «RECYCOM» για το σύστημα ανακύκλωσης ενδυμάτων και 

υποδημάτων και την εφαρμογή του στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού με την τοποθέτηση ειδικών  κάδων 

ανακύκλωσης  ενδυμάτων και υποδημάτων κόκκινου χρώματος καθώς και η λήψη απόφασης από την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τα σημεία τοποθέτησης των κόκκινων κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και 

υποδημάτων στις τρεις (3) Κοινότητες του Δήμου. 

Κατόπιν αυτού απαιτείται η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την τοποθέτηση είκοσι 

(20)  κόκκινων κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. 

Τα σημεία τοποθέτησης που προτείνονται για τις τρεις Κοινότητες του Δήμου είναι τα ακόλουθα: 

Κοινότητα Νέου Ψυχικού 

1. Επί της οδού 25ης Μαρτίου 19 (έμπροσθεν του Μ.Ε.Ο.), 

2. Επί της οδού Ρήγα Φεραίου (μπροστά στο κτήριο Βαλλιάδη), 

3. Στην είσοδο του αθλητικού κέντρου επί της οδού Μπουμπουλίνας, 

4. Επί της οδού 25ης Μαρτίου 48, δίπλα στο κιόσκι του Παντοπωλείου, έμπροσθεν του καταστήματος 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, 

5. Αύλειος χώρος εκκλησίας Αγίου Γεωργίου, 

6. Αύλειος χώρος εκκλησίας Αγίας Σοφίας, 

7. Πλατεία Ελευθερίας (δίπλα στους υπόγειους κάδους), 

8. Πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη, 

9. Στο πεζοδρόμιο της οδού Βασιλείου έξωθεν του καταστήματος Α/Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (δίπλα στους 

υπόγειους κάδους), 

10. Στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Γ. Τερτσέτη 44. 

Κοινότητα Φιλοθέης 

1. Άνω Αγορά, 

2. Στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Π. Καλλιγά 31, 

3. Στο πέτρινο περίπτερο (Πλατεία Σιαδήμα), 

4. Στην Νέα Αγορά Φιλοθέης (Καποδιστρίου δίπλα στους υπόγειους κάδους) 

5. Στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ». 

Κοινότητα Ψυχικού 

1. Στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Στρ. Καλλάρη 13, 

2. Στα ΕΛΤΑ (Α’ πλατεία - Blue Βell), 
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3. Νέα Αγορά, 

4. Στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου αρ.95 (έδρα Δήμου), 

5. Στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου. 

Οι κάδοι είναι ειδικών προδιαγραφών, διαστάσεων  1μ.x 1μ.  και κόκκινου χρώματος, για τη συλλογή 

των μεταχειρισμένων ρούχων σε σημεία που υποδεικνύονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Τη δαπάνη για τη συλλογή και μεταφορά των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης -υπόδησης και λοιπών 

υφασμάτινων υλικών καθώς και το κόστος προμήθειας και της δωρεάν τοποθέτησης των απαιτούμενων 

κάδων, αναλαμβάνει η εταιρεία RECYCOM, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ- Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας & 

Ανακύκλωσης με έδρα  Αγ. Γεωργίου  131 19400, Κορωπί Αττικής, με δικά της μέσα βάσει της σχετικής 

σύμβασης. 

 

Η εταιρεία RECYCOM αναλαμβάνει ακολούθως και τα εξής : 

1. Τη διάθεση των συλλεγόμενων προς ανακύκλωση υλικών σε εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης. 

2. Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση για δημιουργία πανιών 

καθαρισμού, στουπιών, μονωτικού και συναφούς υλικού και ανάλογες χρήσεις. 

3. Την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των πολιτών του Δήμου σε δράσεις και πολιτικές 

περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας και πράσινης οικονομίας. 

4. Την ανάληψη με δική της δαπάνη της ενημέρωσης των πολιτών και την δημιουργία και εκτύπωση  

έντυπου υλικού καθώς και προβολής του προγράμματος σε συνεργασία με τον Δήμο. 

5. Την ενημέρωση των κατοίκων για το πρόγραμμα σε κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης. 

6. Την καταβολή ετησίως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εις ανταπόδοση του προγράμματος 

ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων και όλες τις λοιπές υπηρεσίες του, το ποσό των  διακοσίων 

ευρώ (200) σε δωροεπιταγές για την αγορά τροφίμων που έχει ανάγκη το Κοινωνικό Παντοπωλείο / ή 

κάλυψη αναγκών που έχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

7. Την προσφορά καθαρών ενδυμάτων που έχει ανάγκη το Κοινωνικό Παντοπωλείο ή η αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία. 

8. Την καθαριότητα, συντήρηση, πιθανή αντικατάσταση και το ενδεχόμενο φθοράς, καταστροφής ή 

κλοπής των κάδων. 

9. Την προσκόμιση πιστοποιητικού ανακύκλωσης των ειδών που συλλέγονται. 

Η προσφορά των ανταποδοτικών θα ξεκινήσει δύο (2) μήνες μετά την τοποθέτηση των κόκκινων 

κάδων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 73  παρ.1  του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν 

από το άρθρου 40 την παρ.3 του Ν.4735/2020, 
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4. Την υπ’ αριθμ. 385/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τα σημεία τοποθέτησης είκοσι (20) κόκκινων κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων 

σε κοινόχρηστους χώρους των τριών (3) Κοινοτήτων του Δήμου, ως αυτά αναφέρονται στην εισήγηση 

και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 129/2021 

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
             Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  

             Ζερβός Νικόλαος 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 
στις 31-12-2021 

             Φωτιάδης Δημήτριος 

       Παπαχρόνης Γεώργιος  

        

        

Ψυχικό, 31-12-2021              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: Ω0ΘΠΩΗ8-Π7Λ


		2021-12-31T11:26:21+0200
	Athens




