
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 9/25.5.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε 

και παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών 

συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ζιούπου Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ.  Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. 

Κλαμούρης Νικόλαος . 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 
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Αριθμός θέματος: 12ο  Καθορισμός επιβολής προστίμων για την διατήρηση 

της καθαριότητας του Δήμου μας (εξ ανάκλησης της 

υπ’ αριθ. 67/2015 αρχικής απόφασης) 

Αριθμός Απόφασης :181  

 

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 12ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος 

τόνισε: «Δεν χρειάζεται να το εξαντλήσουμε άλλο το θέμα, είναι επικαιροποίηση της υπ’ 

αριθ. 67/2015 αρχικής απόφασης, η οποία είχε παράλειψη που δεν είχε περάσει από την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πέρασε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (αριθ. απόφασης 

87/2015), υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσεις από την κυρία Χριστιανού που δεν το ψήφισε, οι 

άλλοι συνδυασμοί δεχτήκαμε και την πρότασή σας για μείωση των προστίμων, κύριε Τσινά, 

επανακαθορίστηκαν και μπαίνουμε στη διαδικασία της ψήφισής της». 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

  Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 319/2014 

απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Πολυγύρου,  την υπ’ αριθ. 67/2015 αρχική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου,  την υπ’ αριθ. 87/2014 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, τη θετική ψήφο επί της εισήγησης του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου κ. Νικήτα Κατσιακιώρη, το άρθρο 75 παρ.1β4 και γ10 Ν.3463/2006 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Την εφαρμογή της παρούσης κανονιστικής πράξης από 1 Ιουλίου 2015, και εφόσον 

έχει προηγηθεί ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Πολυγύρου. 

 Τον καθορισμό και την επιβολή προστίμων για την διατήρηση της καθαριότητας 

του Δήμου, όπως παρακάτω: 

 

1. Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο: 20,00 € τις δύο πρώτες 

φορές και 90,00 € σε περίπτωση υποτροπής. 

2. Σακούλες ή χύμα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε μη επιτρεπτές ώρες): 15,00 € 

3. Έλλειψη συμπιεστών απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων στα μεγάλα 

καταστήματα: 150,00 € -600,00 € . 

4. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο: 60-600,00 €  

5. Εγκατάλειψη κιβωτίων – ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. από γραφεία – καταστήματα – 

οικίες: 60-600,00 €  

6. Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λ.π. που 

απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο: 20,00 € και 60,00 € σε περίπτωση 

υποτροπής 

7. Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος: 20-150,00 €  

8. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων: 60-600,00 €  

9. Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα – μη τοξικά απορρίμματα Νοσοκομείων και 

Θεραπευτηρίων γενικώς: 300-1.500,00 €  

10. Εγκατάλειψη μπαζών – άχρηστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κ.λ.π. και 

ρύπανση κάδων, πεζοδρομίων, δρόμων και ακάλυπτων χώρων: 60-300,00 €  

11. Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις 

Υπηρεσίες του Δήμου: 600-3.000,00 €  

12. Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου: 10,00 €  

13. α) Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου Πολυγύρου: 50-600,00 € πλέον της δαπάνης 

αποκατάστασης 
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β) Ρύπανση από λάδια και πλύσιμο αυτοκινήτων: 50,00 € και 15,00 € σε περίπτωση 

υποτροπής 

γ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα: 20,00 € ανά ρυπαίνων ζώο 

14. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους: 30-300,00 €  

15.Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου: 20-

300,00 € και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση αδείας. 

16. Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών 

στο πεζοδρόμιο κ.λ.π..: 30-200,00 €  

17. Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π.: 150-3.000,00 

€  στο διαφημιζόμενο και διαφημιστή. 

18. Ρύπανση από εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλλες, σχισμένες αφίσες, ταμπλό 

κ.λ.π.: 900-3.000,00 €  

19. Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνησή τους 

για την αποκομιδή των απορριμμάτων: 50,00 €  

20. Μη καθορισμός ελεύθερων ιδιωτικών – κοινόχρηστων χώρων (parking, πρασιές, 

παλιές οικίες κ.λ.π.): 150,00 €  

21. Ακαθάριστα οικόπεδα: 150,00 €  

22. Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου: 30-150,00 €  

23. Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους: 150,00 €  

24. Παρκάρισμα σε δρόμου που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί: 90,00 €  

25. Η χρησιμοποίηση διαφημιστικών πινακίδων χωρίς άδεια του Δήμου στην περίπτωση 

που νόμιμα (κατόπιν αδείας) κάνουν κατάληψη πεζοδρομίων: 300-3.000,00 €  

26. Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών άχρηστων υλικών από εργολάβους και 

οργανισμούς κοινής ωφέλειας: 50-1.500,00 €  

27. α) Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 100-200,00 €   

β) υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών: 100-200,00 €  

28. Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κ.λ.π. 

πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και πρόστιμο: 150-1.500,00 €. 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 από το Δημοτικό συμβούλιο και επιβάλλονται πρόστιμα 

ανώτερα των δαπανών  αποκατάστασης 

30. Απόρριψη βιομηχανικών και κτηνοτροφικών λυμάτων στους βιολογικούς του Δήμου 

Πολυγύρου : 5.000,00 € 

 

Η επιβολή των προστίμων θα γίνεται με επικύρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

μετά από εισήγηση των υπηρεσιακών δομών δηλ: υπαλλήλων καθαριότητας, πρασίνου, 

υδραυλικών και εν γένει υπαλλήλων του Δήμου Πολυγύρου, καθώς και των αιρετών 

(Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων κ.λ.π.) 

Επί της απόφασης η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού 

ψήφησε ΛΕΥΚΟ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 181/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 9-6-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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