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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 

Από το Πρακτικό της 7ης τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου  Σάμης της 27ης Φεβρουαρίου 2020 

 

Αριθ. Απόφασης 40/2020   

Περίληψη: «Τέλη και Πρόστιμα του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Σάμης » 

   

Στην Σάμη σήμερα την 27η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα  

Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο  

Σάμης ύστερα  από την υπ. αριθ. πρωτ 1055/21-2-2020 έγγραφη πρόσκληση  της  

Προέδρου  η οποία  επιδόθηκε  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις  

του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  και του αρθρ.74 του Ν.4555-2018.   

Η Πρόεδρος της  συνεδρίασης  διαπίστωσε  ότι σε  σύνολο είκοσι ενός (21) μελών  

βρέθηκαν  παρόντα τα δέκα οκτώ (17) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αμίτση Αριστέα  (Πρόεδρος )                      1. Ραυτόπουλος Γεράσιμος                                             

2. Αλυσανδράτου Αμαλία                                    2.  Αποστολάτος Γεώργιος 

3. Ρασσιάς Νικόλαος                                            3. Βαλσάμου Εριγώνη 

4. Καλλιβωκάς Αντώνιος                                     4. Κοντογούρης Κωνσταντίνος 

5. Τζαννάτος Χρήστος                                     (αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί) 

6. Ποδαράς Γεράσιμος  

7. Σπαθής Στυλιανός  

8. Καβαλλιεράτος Γεώργιος  

9. Σπαθής Γεράσιμος                                        

10. Σκλαβούνος Παύλος  

11. Κοκκόλης Παναγής  

12. Δενδρινός Πολυχρόνης  

13. Γάκης Μιχαήλ  

14. Σπαθής Σπυρίδων  

15. Κοκκόσης Βασίλειος  

16. .Αθανασάτος Νικόλαος 

17. Αμούργης Παντελεήμων 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος  Σάμης κ. Γεράσιμος Μονιάς 

Νέτης, καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: Μεσοβουνίων κ. Χάιδω 

Νικολετάτου, Σάμης κ. Ζήσιμος Βαγγελάτος, Βαρέος κ. Ευάγγελος Ζεπάτος 

Καραβομύλου κ. Βασίλειος Μωραΐτης, Κομιτάτων κ. Ιωάννης Φιοράτος,.  

Επίσης παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Στελάτος 

Πολύδωρος.  

Κατά την συζήτηση του θέματος είχαν προσέλθει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 

Εριγώνη Βαλσάμου και κ. Γεώργιος Αποστολάτος.  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον 

Δήμαρχο κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 

ανέγνωσε την αρ. 19/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής :  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Από το πρακτικό της 3ης  δημόσιας συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής  

Δήμου Σάμης  της  10ης Φεβρουαρίου 2020. 

 

Αριθ. Απόφασης 19/2020 

Περίληψη:Καθορισµός τελών -προστίμων κανονισμού καθαριότητας. 

 

    Στη Σάμη σήμερα την 10η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. 

στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σάμης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σάμης ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 243/16-01-2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα επτά  ( 7)  και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ   

1)Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης (Πρόεδρος)                            -- 

2) Νικόλαος Ρασσιάς       

3) Αμαλία Παπαδάτου                                  

4) Παναγής Κοκκόλης 

5) Γεράσιμος Ποδαράς 

6) Σπυρίδων Σπαθής 

7) Γεώργιος Καβαλλιεράτος 

Ο Πρόεδρος  στη συνέχεια είπε  ό,τι : σύμφωνα με το άρθρο 79 του κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) πρέπει να αποφασίσουμε για τα πρόστιμα και τα τέλη 

που θα επιβάλλονται από τον κανονισμό καθαριότητας. 

                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1. Ρύπανση  µνηµείων,  αγαλμάτων, αρχαιολογικών  χώρων   και   

λοιπών δηµοσίων  κτιρίων. 

   500,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή και το 

κόστος αποκατάστασης 

2. Κοπή  δέντρων, μερική  ή  ολική σε πεζόδροµους  και λοιπούς 

κοινόχρηστους  χώρους    

 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

3 Παρεµπόδιση  τοποθέτησης  κάδων, προστατευτικών µέσων , 

µετακίνηση κάδων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π» , 

φθορά των παραπάνω µέσων 

 100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

4 Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιµο συνθημάτων σε  κάδους  ή 

άλλα µέσα αποθήκευσης απορριμμάτων 

 100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

5 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση 

απορριµµάτων χωρίς  την  κατάλληλη  συσκευασία και   τοποθέτηση   

εντός  των  κάδων µαγειρικών ή µηχανικών ελαίων επί του 

οδοστρώµατος, πεζοδροµίων ή άλλων  κοινόχρηστων χώρων 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

6 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία , κρέµασµα 
απορριµµάτων  σε  δέντρα  ή  ρήψη τους στο δρόµο και στο 

πεζοδρόµιο 

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

7 Μη    ελαχιστοποίηση   του    όγκου πάσης  φύσεως   απορριμμάτων  

που προέρχονται     από     καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
χονδρεμπορικές  επιχειρήσεις,  super market  , εµπορικά 

καταστήµατα , οικίες κ.α. 

100,00  € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

8 Απορρίµµατα  από  κουζίνα εστιατορίων, µαγειρείων καφενείων, 

ουζερί , fast food κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιµελώς   

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
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9 Εναπόθεση  των  ανωτέρω απορριµµάτων  σε   οικόπεδα   ή   σε 

ακάλυπτους χώρους 

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

10 Εναπόθεση       απορριµµάτων      σε κάδους ανακύκλωσης 100,00 - € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

11 Εναπόθεση     υλικών    συσκευασίας εµπορευµάτων    ή   

ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής  

απορριµµάτων   

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

12 Κλαδοκάθαρα   που    εναποτίθενται χύµα  και  χωρίς  την διαδικασία 

των ογκωδών   αντικειµένων   

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
13 Εναπόθεση   τοξικών αποβλήτων  σε κοινόχρηστους  χώρους    500,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
14 Ανάµειξη   οικιακών  απορριµµάτων µε επικίνδυνα       – τοξικά ή 

µολυσµατικά απορρίµµατα Νοσοκοµείων ή άλλων επιχειρήσεων 

ιδιωτών 

500,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

15 Απόρριψη    χαρτιών,   πακέτων , µικροαντικειµένων σε  πεζοδρόµια, 

κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους  (πλατείες , πάρκα , παιδικές 

χαρές κ.λ.π.) 

50,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

16 Απόρριψη   αναµµένων  τσιγάρων  , εύφλεκτων ή χηµικών υλικών 

στους κάδους και στα καλαθάκια απορριµµάτων . Αποτσίγαρα σε κ.χ 

και παραλίες 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το Κόστος αποκατάστασης 

 17 Ρύπανση  οδοστρωµάτων πεζοδροµίων ή άλλων  κοινόχρηστων 

χώρων µε µηχανέλαια οχηµάτων 

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
18 Ρύπανση από περιττώµατα κατοικίδιων ζώων 100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
19 Σταυλισµός, εκτροφή και  περιφορά ζώων    κοντά  ή μέσα   σε     

κατοικημένες περιοχές 

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
20 Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων 

ουσιών που δηµιουργούν αφρό π.χ. πλύσιµο οχηµάτων και ρύπανση 

από ρίψη  ακάθαρτων  νερών προερχόµενα από οικοδοµικές 

εργασίες». κ.λ.π. 

 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

21 Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες , φέιγ- βολάν ,  φυλλάδια    ,    εναέριες 

επιγραφές 

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

22 Εγκατάλειψη  υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και 

γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους 

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

23 Εναπόθεση από καταστήµατα  υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

υπολειµµάτων τροφών έξω από κάδους 

200,00- € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

24 Ρύπανση  από καταστήµατα υγειονοµικού  ενδιαφέροντος      , 

περιπτέρων , κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση 

προσφεροµένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά ,  πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

25 Ρύπανση  οδών  ,  πεζοδροµίων  και κοινοχρήστων χώρων από 

προϊόντα καθαρισµού καταστηµάτων ή ιδιωτικών χώρων 

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
26 Αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή  ιδιωτικών      χώρων   (χώροι 

τραπεζοκαθισµάτων – αποθήκες  – πάρκιγκ   κ.α.)   δίπλα  σε  

σχολεία   , κατοικίες κ.α. 

200,00 €    

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

27 Πραγµατοποίηση  εργασιών  χωρίς άδεια σε πεζοδρόµια – δρόµους 

από καταστήµατα ή συνεργεία ιδιωτικά ή Δημοσίων Οργανισμών ή 

Δημοσίων Έργων , που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους  
χώρους , προκαλούν φθορές στα δίκτυα υποδομής κλπ Μη λήψη των 

μέτρων ασφαλείας 

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

28 Απόρριψη σε κάδους  απορριµµάτων , υπόνοµους    ή   δίκτυα  

απορροής µηχανέλαιων από  συνεργεία οχηµάτων ή µαγειρικών 

ελαίων και λιπών από καταστήµατα εστίασης 

500,00  € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

29 Τοποθέτηση  ογκωδών  αντικειµένων σε  πεζοδρόµια  και   

κοινόχρηστους χώρους και έξω από  κάδους µηχανικής αποκοµιδής 

100,00 - € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

30 Ρύπανση    από    απορρίµµατα   που προέρχονται από 

φορτοεκφόρτωση      εµπορευµάτων 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

31 Φορτηγά   Ι.Χ. και  ∆.Χ.    που αδειάζουν απορρίµµατα   –   µπάζα , 

λύματα κ.λ.π.   σε   δρόµους   ,   πλατείες   , ποταµούς ρέµατα κ.λ.π.   

500,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το κόστος αποκατάστασης 
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32 Ρύπανση ή  καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, ιστοί 

ηλεκτροφωτισμού, πινακίδες σήμανσης, κλπ 

200,00  € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το Κόστος αποκατάστασης 

 Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η 

σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής 

των προστίμων να αρχίζει  μετά από  επτά  εργάσιμες (7) ημέρες στην  Υπηρεσία 

που βεβαίωσε την παράβαση (άρθρ. 6 παρ. 2 Ν. 2690/99) με την βεβαίωση της 

παράβασης από το αρμόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης μπορεί να 

υποβάλλει τις απόψεις του μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες . 

Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα Κανονισμό 

πρόστιμα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 

ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα πρόστιμα που 

προβλέπονται στον κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που 

προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εισπράττονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). 

Το τέλος αποκομιδής ογκωδών και κλαδεμάτων- χόρτων  ορίζεται στα 20€ ανά μ3. 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και 

τοποθετήσεις των μελών και η οικονομική Επιτροπή 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

εγκρίνει την εισήγηση και καθορίζει 

                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1. Ρύπανση  µνηµείων,  αγαλμάτων, αρχαιολογικών  χώρων   και   

λοιπών δηµοσίων  κτιρίων. 

   500,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή και το 

κόστος αποκατάστασης 

2. Κοπή  δέντρων, μερική  ή  ολική σε πεζόδροµους  και λοιπούς 

κοινόχρηστους  χώρους    

 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

3 Παρεµπόδιση  τοποθέτησης  κάδων, προστατευτικών µέσων , 

µετακίνηση κάδων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π» , 

φθορά των παραπάνω µέσων 

 100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

4 Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιµο συνθημάτων σε  κάδους  ή 

άλλα µέσα αποθήκευσης απορριμμάτων 

 100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

5 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση 

απορριµµάτων χωρίς  την  κατάλληλη  συσκευασία και   τοποθέτηση   

εντός  των  κάδων µαγειρικών ή µηχανικών ελαίων επί του 

οδοστρώµατος, πεζοδροµίων ή άλλων  κοινόχρηστων χώρων 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

6 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία , κρέµασµα 
απορριµµάτων  σε  δέντρα  ή  ρήψη τους στο δρόµο και στο 

πεζοδρόµιο 

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

7 Μη    ελαχιστοποίηση   του    όγκου πάσης  φύσεως   απορριμμάτων  

που προέρχονται     από     καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
χονδρεμπορικές  επιχειρήσεις,  super market  , εµπορικά 

καταστήµατα , οικίες κ.α. 

100,00  € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

8 Απορρίµµατα  από  κουζίνα εστιατορίων, µαγειρείων καφενείων, 

ουζερί , fast food κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιµελώς   

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

9 Εναπόθεση  των  ανωτέρω απορριµµάτων  σε   οικόπεδα   ή   σε 

ακάλυπτους χώρους 

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

10 Εναπόθεση       απορριµµάτων      σε κάδους ανακύκλωσης 100,00 - € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
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11 Εναπόθεση     υλικών    συσκευασίας εµπορευµάτων    ή   

ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής  

απορριµµάτων   

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

12 Κλαδοκάθαρα   που    εναποτίθενται χύµα  και  χωρίς  την διαδικασία 

των ογκωδών   αντικειµένων   

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
13 Εναπόθεση   τοξικών αποβλήτων  σε κοινόχρηστους  χώρους    500,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
14 Ανάµειξη   οικιακών  απορριµµάτων µε επικίνδυνα       – τοξικά ή 

µολυσµατικά απορρίµµατα Νοσοκοµείων ή άλλων επιχειρήσεων 

ιδιωτών 

500,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

15 Απόρριψη    χαρτιών,   πακέτων , µικροαντικειµένων σε  πεζοδρόµια, 

κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους  (πλατείες , πάρκα , παιδικές 

χαρές κ.λ.π.) 

50,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

16 Απόρριψη   αναµµένων  τσιγάρων  , εύφλεκτων ή χηµικών υλικών 

στους κάδους και στα καλαθάκια απορριµµάτων . Αποτσίγαρα σε κ.χ 

και παραλίες 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το Κόστος αποκατάστασης 

 17 Ρύπανση  οδοστρωµάτων πεζοδροµίων ή άλλων  κοινόχρηστων 

χώρων µε µηχανέλαια οχηµάτων 

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
18 Ρύπανση από περιττώµατα κατοικίδιων ζώων 100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
19 Σταυλισµός, εκτροφή και  περιφορά ζώων    κοντά  ή μέσα   σε     

κατοικημένες περιοχές 

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
20 Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων 

ουσιών που δηµιουργούν αφρό π.χ. πλύσιµο οχηµάτων και ρύπανση 

από ρίψη  ακάθαρτων  νερών προερχόµενα από οικοδοµικές 

εργασίες». κ.λ.π. 

 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

21 Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες , φέιγ- βολάν ,  φυλλάδια    ,    εναέριες 

επιγραφές 

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

22 Εγκατάλειψη  υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και 

γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους 

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

23 Εναπόθεση από καταστήµατα  υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

υπολειµµάτων τροφών έξω από κάδους 

200,00- € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

24 Ρύπανση  από καταστήµατα υγειονοµικού  ενδιαφέροντος      , 

περιπτέρων , κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση 

προσφεροµένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά ,  πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

25 Ρύπανση  οδών  ,  πεζοδροµίων  και κοινοχρήστων χώρων από 

προϊόντα καθαρισµού καταστηµάτων ή ιδιωτικών χώρων 

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
26 Αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή  ιδιωτικών      χώρων   (χώροι 

τραπεζοκαθισµάτων – αποθήκες  – πάρκιγκ   κ.α.)   δίπλα  σε  

σχολεία   , κατοικίες κ.α. 

200,00 €    

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

27 Πραγµατοποίηση  εργασιών  χωρίς άδεια σε πεζοδρόµια – δρόµους 

από καταστήµατα ή συνεργεία ιδιωτικά ή Δημοσίων Οργανισμών ή 

Δημοσίων Έργων , που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους  

χώρους , προκαλούν φθορές στα δίκτυα υποδομής κλπ Μη λήψη των 

μέτρων ασφαλείας 

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

28 Απόρριψη σε κάδους  απορριµµάτων , υπόνοµους    ή   δίκτυα  

απορροής µηχανέλαιων από  συνεργεία οχηµάτων ή µαγειρικών 

ελαίων και λιπών από καταστήµατα εστίασης 

500,00  € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

29 Τοποθέτηση  ογκωδών  αντικειµένων σε  πεζοδρόµια  και   

κοινόχρηστους χώρους και έξω από  κάδους µηχανικής αποκοµιδής 

100,00 - € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

30 Ρύπανση    από    απορρίµµατα   που προέρχονται από 

φορτοεκφόρτωση      εµπορευµάτων 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

31 Φορτηγά   Ι.Χ. και  ∆.Χ.    που αδειάζουν απορρίµµατα   –   µπάζα , 

λύματα κ.λ.π.   σε   δρόµους   ,   πλατείες   , ποταµούς ρέµατα κ.λ.π.   

500,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το κόστος αποκατάστασης 

32 Ρύπανση ή  καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, ιστοί 

ηλεκτροφωτισμού, πινακίδες σήμανσης, κλπ 

200,00  € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το Κόστος αποκατάστασης 

 Το τέλος αποκομιδής ογκωδών και κλαδεμάτων- χόρτων  ορίζεται στα 20€ ανά μ3. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 19/2020 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Προτείνει την έγκριση των τελών και προστίμων του Κανονισμού Καθαριότητας 

σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 

74 του Ν.4555/2018, την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική  συζήτηση. 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

Εγκρίνει και καθορίζει τα τέλη και τα πρόστιμα του Κανονισμού Καθαριότητας ως 

εξής : 
                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1. Ρύπανση  µνηµείων,  αγαλμάτων, αρχαιολογικών  χώρων   και   

λοιπών δηµοσίων  κτιρίων. 

   500,00 €  

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή και το 

κόστος αποκατάστασης 

2. Κοπή  δέντρων, μερική  ή  ολική σε πεζόδροµους  και λοιπούς 

κοινόχρηστους  χώρους    

 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

3 Παρεµπόδιση  τοποθέτησης  κάδων, προστατευτικών µέσων , 

µετακίνηση κάδων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π» , 
φθορά των παραπάνω µέσων  

 100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

4 Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιµο συνθημάτων σε  κάδους  ή 

άλλα µέσα αποθήκευσης απορριμμάτων  

 100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

5 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση 

απορριµµάτων χωρίς  την  κατάλληλη  συσκευασία και   τοποθέτηση   

εντός  των  κάδων µαγειρικών ή µηχανικών ελαίων επί του 

οδοστρώµατος, πεζοδροµίων ή άλλων  κοινόχρηστων χώρων  

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

6 Τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία , κρέµασµα 

απορριµµάτων  σε  δέντρα  ή  ρήψη τους στο δρόµο και στο 

πεζοδρόµιο  

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

7 Μη    ελαχιστοποίηση   του    όγκου πάσης  φύσεως   απορριμμάτων  

που προέρχονται     από     καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές  επιχειρήσεις,  super market  , 

εµπορικά καταστήµατα , οικίες κ.α. 

100,00  €  

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

8 Απορρίµµατα  από  κουζίνα εστιατορίων, µαγειρείων καφενείων, 

ουζερί , fast food κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιµελώς   

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

9 Εναπόθεση  των  ανωτέρω απορριµµάτων  σε   οικόπεδα   ή   σε 

ακάλυπτους χώρους  

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

10 Εναπόθεση       απορριµµάτων      σε κάδους ανακύκλωσης  100,00 - € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
11 Εναπόθεση     υλικών    συσκευασίας εµπορευµάτων    ή   

ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής  

απορριµµάτων   

100,00 € 
∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

12 Κλαδοκάθαρα   που    εναποτίθενται χύµα  και  χωρίς  την διαδικασία 

των ογκωδών   αντικειµένων   

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
13 Εναπόθεση   τοξικών αποβλήτων  σε κοινόχρηστους  χώρους    500,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
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14 Ανάµειξη   οικιακών  απορριµµάτων µε επικίνδυνα       – τοξικά ή 

µολυσµατικά απορρίµµατα Νοσοκοµείων ή άλλων επιχειρήσεων 

ιδιωτών  

500,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

15 Απόρριψη    χαρτιών,   πακέτων , µικροαντικειµένων σε  πεζοδρόµια, 

κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους  (πλατείες , πάρκα , παιδικές 
χαρές κ.λ.π.)  

50,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

16 Απόρριψη   αναµµένων  τσιγάρων  , εύφλεκτων ή χηµικών υλικών 

στους κάδους και στα καλαθάκια απορριµµάτων . Αποτσίγαρα σε κ.χ 

και παραλίες 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το Κόστος αποκατάστασης 

 17 Ρύπανση  οδοστρωµάτων πεζοδροµίων ή άλλων  κοινόχρηστων 

χώρων µε µηχανέλαια οχηµάτων  

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
18 Ρύπανση από περιττώµατα κατοικίδιων ζώων  100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
19 Σταυλισµός, εκτροφή και  περιφορά ζώων    κοντά  ή μέσα   σε     

κατοικημένες περιοχές  

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 
20 Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων 

ουσιών που δηµιουργούν αφρό π.χ. πλύσιµο οχηµάτων και ρύπανση 

από ρίψη  ακάθαρτων  νερών προερχόµενα από οικοδοµικές 

εργασίες». κ.λ.π. 

 

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

21 Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες , φέιγ- βολάν ,  φυλλάδια    ,    εναέριες 

επιγραφές  

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

22 Εγκατάλειψη  υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και 

γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους  

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

23 Εναπόθεση από καταστήµατα  υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
υπολειµµάτων τροφών έξω από κάδους  

200,00- € 
∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

24 Ρύπανση  από καταστήµατα υγειονοµικού  ενδιαφέροντος      , 

περιπτέρων , κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση 

προσφεροµένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά ,  πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.)  

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

25 Ρύπανση  οδών  ,  πεζοδροµίων  και κοινοχρήστων χώρων από 

προϊόντα καθαρισµού καταστηµάτων ή ιδιωτικών χώρων  

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
26 Αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή  ιδιωτικών      χώρων   (χώροι 

τραπεζοκαθισµάτων – αποθήκες  – πάρκιγκ   κ.α.)   δίπλα  σε  

σχολεία   , κατοικίες κ.α. 

200,00 €    

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

27 Πραγµατοποίηση  εργασιών  χωρίς άδεια σε πεζοδρόµια – δρόµους 

από καταστήµατα ή συνεργεία ιδιωτικά ή Δημοσίων Οργανισμών ή 

Δημοσίων Έργων , που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους  

χώρους , προκαλούν φθορές στα δίκτυα υποδομής κλπ Μη λήψη των 

μέτρων ασφαλείας 

300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

28 Απόρριψη σε κάδους  απορριµµάτων , υπόνοµους    ή   δίκτυα  

απορροής µηχανέλαιων από  συνεργεία οχηµάτων ή µαγειρικών 

ελαίων και λιπών από καταστήµατα εστίασης  

500,00  € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

29 Τοποθέτηση  ογκωδών  αντικειµένων σε  πεζοδρόµια  και   

κοινόχρηστους χώρους και έξω από  κάδους µηχανικής αποκοµιδής  

100,00 - € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

30 Ρύπανση    από    απορρίµµατα   που προέρχονται από 

φορτοεκφόρτωση      εµπορευµάτων  

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

31 Φορτηγά   Ι.Χ. και  ∆.Χ.    που αδειάζουν απορρίµµατα   –   µπάζα , 

λύματα κ.λ.π.   σε   δρόµους   ,   πλατείες   , ποταµούς ρέµατα κ.λ.π.   

500,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το κόστος αποκατάστασης 

32 Ρύπανση ή  καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι, ιστοί 

ηλεκτροφωτισμού, πινακίδες σήμανσης, κλπ 

200,00  € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το Κόστος αποκατάστασης 

 Το τέλος αποκομιδής ογκωδών και κλαδεμάτων- χόρτων  ορίζεται στα 20€ ανά μ3 

Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη κυρίως η 

σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής 

των προστίμων αρχίζει  μετά από  επτά  εργάσιμες (7) ημέρες στην  Υπηρεσία που 

βεβαίωσε την παράβαση (άρθρ. 6 παρ. 2 Ν. 2690/99) με την βεβαίωση της 

παράβασης από το αρμόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης μπορεί να 

υποβάλλει τις απόψεις του μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες . 

Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα παρόντα πρόστιμα, επιτρέπεται 
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προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα 

κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα πρόστιμα που προβλέπονται επιβάλλονται 

ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). 

.  

  

Αυτή  η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2020 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 

Η Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη 

       Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΜΙΤΣΗ 
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