
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 87/2015 
 
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 3/2015 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή πρώτη (21η) Απριλίου 2015 και ώρα 
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 3/2015  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
 Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγµατοποιήθηκε από τον Α! 
Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Βορδό, λόγω ασθένειας και  απουσίας του ∆ηµάρχου κ. 
Αστέριου Ζωγράφου. 
 Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτκά µέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Κοντογιώργη 
∆ηµητρίου, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος κ. Ματέας Γεώργιος. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) µέλη: 
  
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Βορδός Χρήστος                                                1.  

2.Σαράντη Μαρία                            

3.Σιδέρης Νικόλαος 

4. Πάνος Ιωακείµ          

5. Ματέας Γεώργιος 

6. Χριστιανού Αγγελική 

7. Φυλαχτός Χρήστος 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:1ο  «Καθορισµός επιβολής προστίµων για την διατήρηση 

της καθαριότητας του ∆ήµου µας» 
Αριθµός Απόφασης:87  
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός, 
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: «Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε την υπ’αριθ. 67/2015 απόφασή του, καθόρισε την υποβολή προστίµων, 
για την διατήρηση της καθαριότητας του ∆ήµου µας, µε την οποία στοχεύει στην 
διατήρηση της καθαριότητας του ∆ήµου µας, καθώς έχουν εντοπισθεί επανειληµµένα 
περιστατικά ασυδοσίας, τα οποία δηµιουργούν µια άσχηµη εικόνα σ’ένα τουριστικό 
∆ήµο, όπως είναι ο δικός µας. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ∆.Κ.Κ., µε κανονιστικές αποφάσεις οι ∆ήµοι 
και οι Κοινότητες, ρυθµίζουν τα θέµατα που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας 
σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας 
και γενικότερα διασφαλίζουν και αναβαθµίζουν την αισθητική των πόλεων και των 
οικισµών, λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των 
παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών. 

Η απόφαση αυτή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να εφαρµοστεί, θα πρέπει 
να υπάρχει εισήγηση και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

Γι αυτό το λόγο σας καλώ να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε το ορθόν 
της ανωτέρω απόφασης. 

ΦΥΛΑΧΤΟΣ ΧΡ. Πιστεύω ότι θα πρέπει τα πρόστιµα τα οποία θα 
επιβάλλονται στους «παραβάτες» να είναι ελαστικά, ειδικά τον πρώτο καιρό, µέχρι 
να γίνει γνωστή η απόφαση και ειδικά σ΄ αυτούς που από καθαρή άγνοια  υποπέσουν 
σε κάποιο παράπτωµα. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να µειωθούν τα πρόστιµα κατά 
50%. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Είµαι αρνητική στο θέµα, γιατί θεωρώ τραγικό 
το αυτονόητο, η καθαριότητα του ∆ήµου µας, να επιβάλλεται µε πρόστιµα. Όπως 
επίσης, δεν έχουµε διασφαλίσει το ποιος και το πώς  θα βεβαιώνει την παράβαση. 

ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ: Έχω την εντύπωση ότι κάποιες παραβάσεις, διώκονται 
από αρµόδια όργανα.  

ΒΟΡ∆ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Φυσικά και διώκονται, αλλά µπορούµε (ίσως) να τους 
συνετίσουµε µε αυτόν τον τρόπο. Όπως επίσης θα πρέπει να τονίσω ότι για το 
ανωτέρω θέµα, θα γίνει η σχετική καµπάνια, για ένα τρίµηνο, ώστε να ενηµερωθεί ο 
κόσµος και η απόφαση θα αρχίσει να εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου. 

Τα πρόστιµα για τα οποία συζητάµε είναι να κάτωθι: 
 

1. Μετακίνηση κάδων σε άλλο σηµείο από το καθορισµένο: 20 ευρώ τις δυο πρώτες 
φορές και 90€ σε περίπτωση υποτροπής. 
2.Σακούλες ή χύµα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε µη επιτρεπτές ώρες): 15 ευρώ 
3.Έλλειψη συµπιεστών απορριµµάτων και λοιπών αντικειµένων στα µεγάλα 
καταστήµατα: 50-600ευρώ. 
4.Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειµένων χωρίς συνεννόηση µε το ∆ήµο: 60-600 ευρώ 
5.Εγκατάλειψη κιβωτίων – ξυλοκιβωτίων κλπ από γραφεία-καταστήµατα-οικίες: 30-
300 ευρώ 
6.Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισµών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάµνοι κλπ που 
απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόµιο: 20ευρώ και 60 σε περίπτωση 
υποτροπής. 
7.Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώµατος και κοπροχώµατος: 20-150 ευρώ 
8.Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιοµηχανικών απορριµµάτων: 60-600ευρώ 
9.Ασυσκεύαστα µη επικίνδυνα – µη τοξικά απορρίµµατα Νοσοκοµείων και 
Θεραπευτηρίων γενικώς: 300 – 1.500 ευρώ 
10.Εγκατάλειψη µπαζών – άχρηστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κλπ και 
ρύπανση κάδων, πεζοδροµίων, δρόµων και ακάλυπτων χώρων: 60 – 300 ευρώ 
11.Εγκατάλειψη τοξικών απορριµµάτων – λυµάτων που δεν µεταφέρονται από τις 
Υπηρεσίες του ∆ήµου: 600 – 3.000 ευρώ 
12.Απόρριψη αντικειµένων ή µικροαπορριµµάτων εκτός καλαθιών του ∆ήµου:10 
ευρώ  
13. α)Φθορά αστικού εξοπλισµού ∆ήµου Πολυγύρου: 50 – 600 ευρώ, πλέον της 
δαπάνης αποκατάστασης 
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β) Ρύπανση από λάδια και πλύσιµο αυτοκινήτου: 50 ευρώ και 150€ σε περίπτωση 
υποτροπής 
γ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα: 20 ευρώ ανά ρυπαίνων ζώο. 
14.Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριµµάτων των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος που χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους: 30-300ευρώ 
15.Εγκατάλειψη απορριµµάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου: 
20-300 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, µπορεί να ζητηθεί η ανάκληση αδείας. 
16. Πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εµπορευµάτων, οικοδοµικών 
υλικών στο πεζοδρόµιο κ.λ.π. 30-200 ευρώ 
17. Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φεϊβολάν,  αυτοκόλλητα σε στύλους, σπρέι, 
ταµπλό, αεροπανό κλπ 150-3.000 ευρώ στο διαφηµιζόµενο και διαφηµιστή. 
18. Ρύπανση από εταιρείες διαφήµισης γιγαντοαφισών µε κόλλες, σχισµένες αφίσες, 
ταµπλό κλπ 900-3.000 ευρώ 
19. Παρκάρισµα δίπλα σε κάδους µε τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η µετακίνησή 
τους για την αποκοµιδή των απορριµµάτων: 50 ευρώ 
20. Μη καθαρισµός ελεύθερων ιδιωτικών-κοινόχρηστων χώρων (parkihg, πρασιές, 
παλιές οικίες κ.λ.π.): 150 ευρώ 
21. Ακαθάριστα οικόπεδα: 150 ευρώ 
22. Ρύπανση από µεταφορά ξηρού φορτίου: 30 – 150 ευρώ. 
23. Εγκαταλειµµένα αυτοκίνητα σε δρόµους και κοινόχρηστους χώρους: 150 ευρώ 
24. Παρκάρισµα σε δρόµο που ο ∆ήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί: 90 
ευρώ 
25. Η χρησιµοποίηση διαφηµιστικών πινακίδων χωρίς άδεια του ∆ήµου στην 
περίπτωση που κάνουν κατάληψη πεζοδροµίων:300-3.000 ευρώ. 
26. Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών άχρηστων υλικών από εργολάβους 
και οργανισµούς κοινής ωφέλειας: 50-1.500 ευρώ 
27. α) Παράλειψη σήµανσης κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών: 100-200 
ευρώ 
β) υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών: 100-200 ευρώ 
28. Ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πράσινου κλπ  
Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και πρόστιµο: 150-1.500ευρώ. 
Τα πρόστιµα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων 
αυτών. 
29. Περιπτώσεις ρύπανσης µεγάλης περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης ή µεγάλη 
ποσότητα απορριµµάτων, εξετάζονται  ειδικά από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
επιβάλλονται πρόστιµα ανώτερα των δαπανών αποκατάστασης 
. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη το άρθρο 79 του ∆.Κ.Κ. καθώς και το άρθρο 75 παρ. 1β4 και γ10 Ν. 
3463/06 και µετά  την τοποθέτηση των µελών του ∆.Σ 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 
 

 Αποδέχεται την χρησιµότητα των ανωτέρω κανονιστικών διατάξεων και τα 
ποσά των προστίµων όπως αυτά διαµορφώνονται παραπάνω, εισηγείται δε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη της σχετικής απόφασης. 
 Όσον αφορά τον τρόπο επιβολής των προστίµων, θα γίνεται µε επικύρωση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση των υπηρεσιακών δοµών δηλ: 

ΑΔΑ: 7Μ30ΩΞΜ-ΧΝΦ



υπαλλήλων υδραυλικών, καθαριότητας, πρασίνου και εν γένει υπαλλήλων του 
∆ήµου, καθώς και των αιρετών (Αντιδηµάρχων, ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.λ.π.). 
 Στην ανωτέρω απόφαση, ψήφισε ΛΕΥΚΟ η κ.Αγγελική Χριστιανού.- 
 
 
  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 11 Μαρτίου 2015 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                     κ.α.α. 

 

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ  ΒΟΡ∆ΟΣ 

      ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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