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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 46/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή πέµπτη (25η) Νοεµβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η 

Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 21097/21-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. 

Ζαβράκογλου Άγγελος, 4. Καραφουλίδης Αναστάσιος, 5. Βασιλάκης Αθανάσιος, 6. Τσινάς 

Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 2ο Καθορισµός επιβολής προστίµων για την 

διατήρηση της καθαριότητας του ∆ήµου 
Αριθµός Απόφασης: 319 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι σύµφωνα µε το 

άρθρο 75 παρ. 1β4 και γ10 Ν. 3463/06, στις αποκλειστικές αρµοδιότητες των ∆ήµων 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 για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων 
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και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε 

την κείµενη σχετική νοµοθεσία». 

Με κανονιστικές αποφάσεις των ∆ήµων και Κοινοτήτων που εκδίδονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 79 του ∆.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» 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή 

προστίµων όπως αυτά φαίνονται 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 ∆ήµο: 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 ∆ήµου: 600-6.000 ευρώ. 

12. Απόρριψη αντικειµένων ή µικροαπορριµµάτων εκτός καλαθιών του ∆ήµου: 15 ευρώ 

13. α) Φθορά αστικού εξοπλισµού ∆ήµου 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 
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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, φεϊβολάν, σπρέι, ταµπλό, αεροπανό κ.λ.π.: 150-6.000 
ευρώ στο διαφηµιζόµενο και διαφηµιστή. 

18. Ρύπανση από εταιρίες διαφήµισης γιγαντοαφισών µε κόλλες, σχισµένες αφίσες, ταµπλό 
κ.λ.π.: 900-6.000 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. 

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 ∆ήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί: 90 ευρώ 

25. Η χρησιµοποίηση διαφηµιστικών πινακίδων χωρίς άδεια του ∆ήµου 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.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & µετά το διάλογο που 

αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό και την επιβολή προστίµων για την 

διατήρηση της καθαριότητας του ∆ήµου. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  319/ 2014 
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Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  25η  Νοεµβρίου 2014 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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