
 

                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά 

της 31
ης

/26-11-2018 Συνεδρίασης 

  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

                   Αριθ. 772 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά συνεδρίασε σήµερα 26-11-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 16:00, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου (Πλατεία Κοραή), µετά 

από την µε αρ. πρωτ. 59467/22.11.2018 πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., που 

επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

49 ∆ηµοτικών Συµβούλων ήσαν: 

Παρόντες 36 

 

1) Αβραµίδης Παναγιώτης, 2) Αγγελόπουλος Νικόλαος, 3) Αγραπίδης Χρήστος, 4) 

Αντωνάκου Σταυρούλα, 5) Αργουδέλης Αλέξανδρος, 6) Βεντούρης Ανδρέας, 7) 

Βοϊδονικόλας Σταύρος, 8) Βουράκης Ιωσήφ,  9) Γαϊτανάρος Στυλιανός, 10) Γέµελος 

Νικόλαος, 11) Γκερλές ∆ηµήτριος, 12) Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, 13) ∆αβάκης 

Γεώργιος, 14) Ελληνιάδης Σταύρος, 15) Ζηλάκου Χαραλαµπία, 16) Καλαγιά-

Καραµαλάκου Πασχαλίνα, 17) Καλαµακιώτης Νικόλαος, 18) Καλογερόγιαννης 

Παναγιώτης, 19) Κάρλες Αναστάσιος, 20) Κόκκαλης Πέτρος,  21) Κούβαρης 

Νικόλαος, 22) Λαουλάκου Κυριακή,  23) Mαντούβαλος Νικόλαος, 24) Μανωλάκος 

Κυριάκος, 25) Μαυριδάκης Εµµανουήλ, 26) Μελά Σταυρούλα,  27) Μελάς Ιωάννης, 

28) Νταϊφά Ειρήνη, 29) Παντελάκη Ελπίδα, 30) Πηρούνιας Νικόλαος, 31) Σαλπέας 

Ηλίας, 32) Σδρένιας Χρήστος, 33) Σιγαλάκος Κυριάκος, 34) Σταθάκη Μαρία, 35) 

Τζεφεράκος Αλέξανδρος & 36) Φύκια Αµαλία-Μελίνα. 

 

Απόντες: 1) Αστεριάδη Καλλιόπη, 2) Βοϊδονικόλας Γεώργιος, 3) Kαλλέργη Ευπραξία, 

4) Καρβουνάς Νικόλαος, 5) Κατσαφάδος Ηλίας, 6) Καψοκόλης Γρηγόριος, 7) 

Μαστρονικόλας Ιωάννης, 8) Νικοπολίδης Αντώνιος, 9) Παρασκευόπουλος ∆ηµήτριος, 

10) Ρέππας Παναγιώτης, 11) Σαρρή-Γώγου Ευαγγελία, 12) Σιγάλας Γεώργιος & 13) 

Τουµπέκης Χαράλαµπος.  

 

Από τους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 

Παρόντες: 1) Γκόλφης Νικήτας, 2) Αθανασίου Ευαγγελία, 3) Λιακόσταυρος 

Χαράλαµπος & 4)  Βοϊδονικόλας Ιωάννης. 

Απόντες: 1)   Πούλος Αναστάσιος. 

 

Πρόεδρος ο κ. ∆αβάκης Γεώργιος. 

Γραµµατέας ο κ. Αγγελόπουλος Νικόλαος. 

Προσήλθε ο ∆ήµαρχος κ. Μώραλης Π. Ιωάννης. 

 

Ειδικός Γραµµατέας ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆.Σ. κ. Φινοκαλιωτάκης Ανδρέας. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
Με πρόταση του Προέδρου και σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου το Σώµα ψηφίζει οµόφωνα 

ως κατεπείγον το πιο κάτω θέµα και το εντάσσει στη Η.∆. µε α.α. και τίτλο: 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Έγκριση συνεργασίας για τοποθέτηση συστήµατος περισυλλογής 

ακαθαρσιών κατοικίδιων και προµήθεια αυτού».  

 

Κατά την ψήφιση του θέµατος είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Πηρούνιας 

Νικ. & Φύκια Αµαλία-Μελίνα. 

 

Το θέµα συζητιέται νόµιµα γιατί γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη αφού οµόφωνα 

κρίθηκε ως κατεπείγον, λόγω του περιορισµένου χρόνου µέχρι τις εορτές των 

Χριστουγέννων. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητάει το πιο πάνω θέµα για λήψη απόφασης,  µετά από 

την εισήγηση του ∆ηµάρχου (∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης –Τµ. 

Σχεδιασµού – Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) µε αρ. πρωτ. 

59930/6404/719/23-11-2018. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την πιο πάνω εισήγηση που έχει ως εξής: 

Προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί της έγκρισης συνεργασίας για τοποθέτηση συστήµατος 

περισυλλογής ακαθαρσιών κατοικίδιων και προµήθεια αυτού».  

    Παρακαλούµε το σώµα όπως εγκρίνει την συνεργασία για την τοποθέτηση και προµήθεια 

συστήµατος περισυλλογής ακαθαρσιών κατοικίδιων στις πέντε δηµοτικές κοινότητες του 

Πειραιά.    

     Σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων», όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 

διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως του άρθρου 118 .  

6. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω υπηρεσία.  

7. Την ανάπτυξη περιβαλλοντικής – οικολογικής συνείδησης, εντάσσοντας την 

ανακύκλωση στην καθηµερινότητα των πολιτών. 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά την προµήθεια συστήµατος, φτυαράκι µιας χρήσης 

από ανακυκλωµένο χαρτί οντουλέ (διπλό κυµατοειδές) για την περισυλλογή περιττωµάτων 

ζώων (σκύλων).  

Αναµφισβήτητα υπάρχουν πολλοί σοβαροί λόγοι που κάθε ιδιοκτήτης απαιτείται να 

µαζεύει τα περιττώµατα των σκύλων τους. Οι ακαθαρσίες του σκύλου σίγουρα δεν είναι 

λίπασµα, ούτε αβλαβές προϊόν, είναι γεµάτα µικροοργανισµούς (και συχνά παράσιτα) που 

λατρεύουν τις τρυφερές ρίζες των φυτών και του χορταριού. Αυτό σηµαίνει πως, αν δεν τα 

πετάξουµε στα σκουπίδια, θα καταβροχθίσουν µε όρεξη το ριζικό σύστηµα και µετά από 

λίγο, αντί για γκαζόν, θα πατάµε χώµα και το χειµώνα λάσπες. Βασικό επίσης ότι όλη αυτή η 

κατάσταση είναι επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία, µπορεί να περιέχουν σοβαρές ασθένειες, 

εύκολα µεταδιδόµενες σε άλλα ζώα ή ακόµα και στον άνθρωπο.   Επίσης είναι θέµα 

πολιτισµού, και αισθητικής καθώς οι ακαθαρσίες δεν προσφέρουν τίποτα σε ένα δηµόσιο 

χώρο, το µόνο που κάνουν είναι να καταστρέφουν το περιβάλλον και την υγεία.  

Ο ∆ήµος µας µε στόχο να σταµατήσει την ρύπανση του περιβάλλοντος αναφορικά µε 

τη ρύπανση από περιττώµατα σκύλων σε εξωτερικούς δηµόσιους χώρους, περιλαµβάνει στις 
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ενέργειες του την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος, φτυαράκι µιας χρήσης από 

ανακυκλωµένο χαρτί οντουλέ (διπλό κυµατοειδές) για την περισυλλογή περιττωµάτων ζώων 

(σκύλων) από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα προµηθεύονται το φτυαράκι αυτό δωρεάν από τα 

ειδικά σχεδιασµένα µεταλλικά κυτία που θα είναι τοποθετηµένα σε σηµεία που θα υποδείξει 

η Υπηρεσία του ∆ήµου µας. 

Τεχνικές Προδιαγραφές  

Το φτυαράκι περισυλλογής ακαθαρσιών σκύλων, θα είναι µιας χρήσης, θα είναι ένα 

πολύ απλό και εύχρηστο σύστηµα από χαρτί οντουλέ (διπλό κυµατοειδές) ανακυκλώσιµο, 

ανακυκλωµένο και φιλικό στο περιβάλλον, σε σχήµα µικρού φτυαριού µε ενιαίο και 

αποσπώµενο κάλυµµα. 

Πρόκειται για ένα λειτουργικό, ελαφρύ, εύκολο στη µεταφορά προϊόν και ο κάτοχος 

θα µαζεύει µε ένα “φτυάρισµα” τις ακαθαρσίες του σκύλου χωρίς να έρθει σε επαφή, δηλαδή 

ΑΝΕΠΑΦΑ.  

Πρόκειται για ένα σύστηµα περισυλλογής περιττωµάτων, καθηµερινής χρήσης και 

ανάγκης, µία καινοτοµία στον τοµέα της υγιεινής του περιβάλλοντος και του ανθρώπου και 

απευθύνεται στους πολίτες µε σκοπό να τους παρακινήσει να κάνουν το καθήκον τους, 

δηλαδή να µαζεύουν µε πολιτισµένο και ανέπαφο τρόπο τις ακαθαρσίες των κατοικίδιών τους 

από τους δηµόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, δρόµους, κ.λ.π.). 

Με έναν ευχάριστο, ανέπαφο και κοµψό τρόπο, ο ιδιοκτήτης κατοικίδιου, 

χρησιµοποιώντας καθηµερινά το σύστηµα αυτό θα κάνει, πλέον, το καθήκον του απέναντι 

στον εαυτό του, τον συνάνθρωπο και φυσικά το περιβάλλον και δρα ως ασπίδα για τη 

δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 

Το υπό προµήθειας είδος θα είναι ελληνικής κατασκευής από ανακυκλωµένο και 

ανακυκλώσιµο χαρτί οντουλέ (διπλό κυµατοειδές), το οποίο ο πολίτης θα το παραλαµβάνει 

διπλωµένο για εύκολη µεταφορά και µε εύκολο τρόπο θα συναρµολογείται και θα παίρνει την 

τελική του µορφή, δηλαδή φτυαράκι µε καπάκι και θα είναι έτοιµο για χρήση. 

Επίσης το υπό προµήθεια είδος θα αποτελείται από µεταλλικό κυτίο το οποίο υλικό 

κατασκευής θα είναι από γαλβανιζέ λαµαρίνα πάχους 0,8 mm ενισχυµένης αντοχής και 

στιβαρής κατασκευής, διαστάσεων 49cm X 37,5cm X 18cm. 

Στην µπροστινή πλευρά θα υπάρχει πόρτα που θα ανοίγει κάθετα και θα αφήνει κενό 

στο κάτω µέρος για την άµεση παραλαβή του προϊόντος στους πολίτες. Η µπροστινή πόρτα 

θα έχει κλειδαριά ασφαλείας µε δύο (2) κλειδιά προς προφύλαξη του προϊόντος στο 

εσωτερικό του κουτιού. 

Στην πρόσθια όψη του κουτιού θα υπάρχει δυνατότητα για τοποθέτηση 

αυτοκόλλητου µε µήνυµα του ∆ήµου µας στους πολίτες και τις οδηγίες χρήσεων για την 

καλή λειτουργία του.  

Στην επάνω πλευρά θα υπάρχει σκέπαστρο µε γείσο διάστασης 5cm minimum. 

Στο εσωτερικό θα υπάρχουν τρία (3) χωρίσµατα που θα σχηµατίζουν τρεις (3) θέσεις 

για την τοποθέτηση του προϊόντος. 

Η βαφή θα είναι ηλεκτροστατική πολυεστερική, πλήρους αντοχής από τις καιρικές 

συνθήκες. 

Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας  

Η εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας, θα βαρύνει το Κ.Α. 20.7135.21 του 

προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018. 

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 118 (ΦΕΚ Α 

147/08.08.2016). 

Το συνολικό προεκτιµώµενο κόστος για την πλήρη προµήθεια και τοποθέτηση θα 

είναι  στα 0,168 € ανά φτυαράκι (ο ∆ήµος µας θα χρειαστεί περίπου τα 50.000 τεµάχια) και 

37,50 € ανά κυτίο (θα χρειαστούν περίπου 22 µε 24 κυτία). 

Τα σηµεία που επιθυµούµε να τοποθετηθούν είναι τα κάτωθι, τα οποία επιλέχθηκαν 

βάσει της επισκεψιµότητάς τους από του ιδιοκτήτες δεσποζόµενων ζώων: 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΤΙΟΥ 

Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Πλατεία Πηγάδας 

 2. Πλατεία Φρεαττύδας 
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 3. Πλάζ Φρεαττύδας 

 4. Στην παραλία της Πειραϊκής (3 τεµ.) 

 5. στο Πάρκο «Παπασπύρου» Μαρίας Χατζηκυριακού 

31 

Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Πλατεία Τερψιθέας 

 2. Πλατεία Αλεξάνδρας 

 3. Πλατεία Κανάρη 

 4. Προφήτη Ηλία 

Γ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Λ. Ειρήνης, στην συµβολή της µε την οδό 

Σµολένσκυ 

 2. Οδός Ζερβού, στη µικρή πλατεία επί της 

Γιαννοπούλου 

 3. Οδός ∆αβάκη-Πίνδου, έµπροσθεν εισόδου 

Γυµνασίου 

 4. Πλατεία Ευαγγελισµού (µεταξύ των οδών 

Φραγκισκάτου-Γιαννοπούλου-Ελ. Βενιζέλου) 

∆’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Πάρκο Σµυρλή 

 2. Πλατεία Νεράιδα Κοκκινιά 

 3. Κωσταράκος 

 4. Πλατεία Λεγάκη 

 5. Μπροστά από το πάρκο «Γεννηµατά» 

Ε’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Πάρκο ∆ηλαβέρη 

 2. Πλατεία «Παύλου Μελά» 

 3. Πλατεία «Θεµιστοκλή» 

 4. Παλαµηδίου (στον πεζόδροµο στο σιντριβάνι) 

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω την ψήφισή τους. 

                                                                         Ο ∆ήµαρχος Ιωάννης Π. Μώραλης 

Αφού έλαβε υπόψη τις αναφερόµενες διατάξεις στην ανωτέρω εισήγηση. 

Αποφασίζει οµόφωνα  

 

Θεωρεί το θέµα ως κατεπείγον. 

Εγκρίνει τη συνεργασία για τοποθέτηση συστήµατος περισυλλογής ακαθαρσιών 

κατοικίδιων και προµήθεια αυτού στα κάτωθι σηµεία, τα οποία επιλέχθηκαν βάσει της 

επισκεψιµότητάς τους από του ιδιοκτήτες δεσποζόµενων ζώων: 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΤΙΟΥ 

Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Πλατεία Πηγάδας 

 2. Πλατεία Φρεαττύδας 

 3. Πλάζ Φρεαττύδας 

 4. Στην παραλία της Πειραϊκής (3 τεµ.) 

 5. στο Πάρκο «Παπασπύρου» Μαρίας Χατζηκυριακού 
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Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Πλατεία Τερψιθέας 

 2. Πλατεία Αλεξάνδρας 
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 3. Πλατεία Κανάρη 

 4. Προφήτη Ηλία 

Γ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Λ. Ειρήνης, στην συµβολή της µε την οδό 

Σµολένσκυ 

 2. Οδός Ζερβού, στη µικρή πλατεία επί της 

Γιαννοπούλου 

 3. Οδός ∆αβάκη-Πίνδου, έµπροσθεν εισόδου 

Γυµνασίου 

 4. Πλατεία Ευαγγελισµού (µεταξύ των οδών 

Φραγκισκάτου-Γιαννοπούλου-Ελ. Βενιζέλου) 

∆’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Πάρκο Σµυρλή 

 2. Πλατεία Νεράιδα Κοκκινιά 

 3. Κωσταράκος 

 4. Πλατεία Λεγάκη 

 5. Μπροστά από το πάρκο «Γεννηµατά» 

Ε’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Πάρκο ∆ηλαβέρη 

 2. Πλατεία «Παύλου Μελά» 

 3. Πλατεία «Θεµιστοκλή» 

 4. Παλαµηδίου (στον πεζόδροµο στο σιντριβάνι) 

 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην εισήγηση.  

Η εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας, θα βαρύνει το Κ.Α. 20.7135.21 του 

προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018. 

Το συνολικό προεκτιµώµενο κόστος για την πλήρη προµήθεια και τοποθέτηση θα 

είναι  στα 0,168 € ανά φτυαράκι (ο ∆ήµος µας θα χρειαστεί περίπου τα 50.000 

τεµάχια) και 37,50 € ανά κυτίο (θα χρειαστούν περίπου 20 µε 22 κυτία). 
 

 

    Αποφασίστηκε και εκδόθηκε 
            O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.  

      

 

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ∆ΑΒΑΚΗΣ      

ΑΔΑ: ΩΥΛ8ΩΞΥ-ΒΡ7
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