
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 4/20.2.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 

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 ΔΕΝ παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, αν και προσκλήθηκε, και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων 

ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Τσινάς  Αργύριος  

2 Δέας Παύλος 16 Ματθαίου Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Ξάκης Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  20 Ζιούπου Άννα 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζαβράκογλου Άγγελος 

9 Φυλαχτός Χρήστος 23 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

10 Δημητριάδης Χρήστος    

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Γκλάβας Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Κοντογιώργης  Δημήτριος  

2 Λιόντας  Γεώργιος  

3 Κανταράς  Αναστάσιος  

4 Πάνος Ιωακείμ 

 

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. 

Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς,  ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. 

Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος:25ο  Καθορισμός επιβολής προστίμων για την διατήρηση της 

καθαριότητας του Δήμου μας 

Αριθμός Απόφασης :67  

        

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 25ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: «σύμφωνα 

με το άρθρο 75 παρ. 1β4 και γ10 Ν. 3463/06, στις αποκλειστικές αρμοδιότητες των Δήμων και 

Κοινοτήτων ανήκει και «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, 

η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 

συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών κατασταλτικών μέτρων 
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για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από 

εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία». 

Με κανονιστικές αποφάσεις των Δήμων και Κοινοτήτων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 

79 του Δ.Κ.Κ. ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν «την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους 

και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και 

αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση 

και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών». 

Με την υπ’ αριθ. 319/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, καλείται το 

Δημοτικό Συμβούλιο να καθορίσει και να επιβάλει πρόστιμα για την διατήρηση της καθαριότητας του 

Δήμο, να αναλάβει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων.  

Ως γνωστόν, σήμερα υπάρχει έντονο το φαινόμενο της ασυδοσίας από μέρους πολλών πολιτών, 

οι οποίοι βρίσκοντας εύκολη την έλλειψη αυτών των ποινών που προτείνει η Οικονομική Επιτροπή 

μπαίνουν σε διαδικασίες οι οποίες δεν κοσμούν το Δήμο μας, δημιουργώντας, είτε αμελώντας, κάποιες 

ουσιαστικές υποχρεώσεις. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πολλές φορές το φαινόμενο να είναι γεμάτοι οι κάδοι 

και παρόλα αυτά να πηγαίνουν και να πετούν τα σκουπίδια δίπλα στους κάδους και να πηγαίνουν μετά οι 

γάτες και τα σκυλιά και να γίνονται εστία μόλυνσης, ενώ θα έπρεπε να τα φυλάξουν ή να πάνε να βρουν 

κάποιον άλλον κάδο παραπέρα, ή εν πάση περιπτώσει να πετούν σκουπίδια στα ρέματα, να αφήνουν 

οικόπεδα στο έλεος του Κυρίου και φυσικά ο Δήμος δεν μπορεί να μπαίνει σε όλα και να τα καθαρίζει, 

διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι δαπάνες που απαιτούνται είναι τεράστιες και ο καταλογισμός είναι 

δύσκολος, διότι πολλές φορές είναι δύσκολο το να βρεις ποιου είναι το οικόπεδο κ.λπ. Άρα λοιπόν, θα 

πρέπει να λάβουμε κι εμείς τα μέτρα, πιο πολύ για προληπτικούς και κατασταλτικούς λόγους, για να 

σταματήσει πιο πολύ αυτό το φαινόμενο της ασυδοσίας από μέρους των πολιτών, διότι η καθαριότητα 

που λέμε ή εν πάση περιπτώσει ο ευπρεπισμός του τόπου στον οποίο ζούμε είναι αρχοντιά.  

Γι’ αυτό λοιπόν προτείνω στο Σώμα να αποδεχτεί τα 28 αυτά μέτρα, τα οποία προβλέπουν 

πρόστιμα σε αυτούς που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες της ορθής λειτουργίας του αστικού 

περιβάλλοντος και στις πόλεις μας και στα χωριά μας, ούτως ώστε λίγο να αρχίσουν να πληρώνουν 

κάποιοι, να καταλάβουν τι σημαίνει το κόστος του να βρομίζουν, του να λερώνουν και να δημιουργούν 

μία άσχημη εικόνα μέσα σε έναν τουριστικό νομό, όπως είναι ο δικός μας.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, εφόσον υπάρξει η παραπομπή από μέρους του τοπικού άρχοντα 

–είτε Προέδρου, είτε Συμβούλου– έχει τη δυνατότητα να βεβαιώσει και να προβεί σε επιβολή 

προστίμου, αρκεί να υπάρχει κανονιστική διάταξη».  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Αργύριο Τσινά: 
«Καταρχήν εμείς δε στηρίζουμε τέτοια απόφαση, γιατί θα είμαστε και ανακόλουθοι της απόφασης στην 

Οικονομική Επιτροπή. Δεύτερον, θα θέλαμε να γίνει πρώτα μία καμπάνια ενημέρωσης στα σχολεία, 

στους φορείς, τους συλλόγους, να ενημερωθεί πρώτα ο κόσμος, να ξέρει τι γίνεται, πού πηγαίνει κατά 

κύριο λόγο και μετά μπορούμε να το συζητήσουμε».  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στη δημοτική σύμβουλο κ. Άννα Ζιούπου: «Εγώ αυτό 

που καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε τους πολίτες μας 

ενεργούς και συμμετέχοντες στην κοινωνία και στον τρόπο που λειτουργεί. Δε διαφωνώ ότι χρειάζεται 

να υπάρχει ένας τρόπος να το γνωρίσουμε αυτό στον κόσμο και αυτά που γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι 

ότι τα περισσότερα από αυτά υπόκεινται σε νομοθεσία και όχι σε απλές αποφάσεις δικές μας. Δηλαδή, 

το να πετάς τα σκουπίδια σου μέσα στον κάδο και ότι αν ο κάδος είναι γεμάτος τα κρατάς είναι νόμος, 

το ότι μαζεύεις τις ακαθαρσίες του ζώου σου επίσης είναι νόμος. 

Οπότε ξαναλέω και στους υπόλοιπους συναδέλφους να το σκεφτούν καλά, χρειάζεται μία καλή 

ενημέρωση των πολιτών, μία καλή οργάνωση σε αυτό, είναι πάρα πολύ ωραία σκέψη και πάρα πολύ 

ωραία ιδέα να κρατήσουμε ενεργούς τους πάντες. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχουμε όλοι μαζί στο πώς 

θα το οργανώσουμε, ακούγεται καταπληκτική ιδέα και είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενη». 

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών του Δ.Σ. όπου όλοι συμφωνούσαν με την 

ορθότητα της πρακτικής επιβολής προστίμων σε παραβάσεις στον τομέα καθαριότητας, αλλά 

υπήρχαν ενδοιασμοί σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτή της απόφασης 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική 

Χριστιανού: «Πιστεύω ότι θα πρέπει πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού να 

διασφαλίσουμε πρώτα ποιος θα βεβαιώνει την παράβαση και, δεύτερον, να ευαισθητοποιήσουμε τον 

κόσμο στο να φυλάξει τον τόπο του καθαρό.  



 

Εγώ θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ, με το σκεπτικό ότι εφόσον δεν έχουμε διασφαλίσει το ποιος θα 

βεβαιώνει την παράβαση και θα επαφίεται στην εκάστοτε καταγγελία, αυτό δε με καλύπτει, θα πρέπει 

πρώτα να διασφαλίσουμε αυτό και μετά να προχωρήσουμε». 

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,  τη θετική ψήφο επί της εισήγησης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας 

Πολυγύρου κ. Νικήτα Κατσιακιώρη 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: 90 ευρώ. 

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

3. Έλλειψη συμπιεστών απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων στα μεγάλα 

καταστήματα: 150-600 ευρώ. 

4. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο: 60-600 ευρώ 

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

οικίες: 60-600 ευρώ 

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

απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο: 60 ευρώ 

7. Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος: 90-150 ευρώ 

8. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων: 60-600 ευρώ 

9. Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα – μη τοξικά απορρίμματα Νοσοκομείων και 

Θεραπευτηρίων γενικώς: 300-1.500 ευρώ 

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

ρύπανση κάδων, πεζοδρομίων, δρόμων και ακάλυπτων χώρων: 90-300 ευρώ 

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

Υπηρεσίες του Δήμου: 600-6.000 ευρώ. 

12. Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου: 15 

ευρώ 

13. α) Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου Πολυγύρου: 150-600 ευρώ 

β) Ρύπανση από λάδια και πλύσιμο αυτοκινήτων: 50 ευρώ 

γ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα: 50 ευρώ 

14. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους: 150-300 ευρώ 

15.Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου: 150-

300 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί η ανάκληση αδείας. 

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

κ.λ.π.: 90-500 ευρώ 

17. Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π.: 150-2.000 

ευρώ στο διαφημιζόμενο και διαφημιστή. 

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

κ.λ.π.: 900-2.000 ευρώ 

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

για την αποκομιδή των απορριμμάτων: 150 ευρώ 

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

παλιές οικίες κ.λ.π.): 150 ευρώ. 



4 

4 

 

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 δρόμου που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί: 90 ευρώ 

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

που νόμιμα (κατόπιν αδείας) κάνουν κατάληψη πεζοδρομίων: 300-3.000 ευρώ 

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

οργανισμούς κοινής ωφέλειας: 150-1.500 ευρώ 

27. α) Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 150-300 ευρώ  

β) υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών: 100-200 ευρώ 

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

Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και πρόστιμο: 150-1.500 ευρώ. Τα 

πρόστιμα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών.  

 

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αργύριος Τσινάς και 

Ιωάννης Παπούλιος, ενώ η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού 

ψήφησε ΛΕΥΚΟ. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 67/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Τ Α  Μ Ε Λ Η   

     Υπογραφή                                                                                                       Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 16-3-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 


