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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της  2
ης 

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αργοστολίου την  29
η
 Ιανουαρίου  2020.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  5  /2020 

Καθορισμός προστίμων ανά είδος παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας του 

Δήμου Αργοστολίου. 

 

Στο Αργοστόλι σήμερα  την  29
η
  Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 

12:00  συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου (Πλατεία 

Βαλλιάνου) η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.  1313/24-01-2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19 -07-2018). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 όπως  

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε  σύνολο επτά (7) 

μελών ευρέθησαν παρόντες τα   πέντε  (5) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                             1. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

2.ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                              2. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3.ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                        3. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 

4. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό Μέλος ) 

5.ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΠΑΡΩΝ από την 7/2020 απόφαση  έως και την 16/2020) 

6. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ  (Αναπληρωματικό Μέλος-ΠΑΡΩΝ από τη 

4/2020 απόφαση έως και την 9/2020). 
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Στην συνεδρίαση παρίσταται  ο επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για 

όλους» κ. Αλέξανδρος Παντελειός και επίσης  παρευρίσκεται ο  Γενικός Γραμματέας του 

Δήμου κ. Νικόλαος Φραντζής.                                 

 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  συνεχίζοντας την συνεδρίαση  

εισηγούμενος  το  1o θέμα  εκτός  ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός προστίμων ανά 

είδος παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αργοστολίου» όπως 

εγκρίθηκε η συζήτηση της με την 4/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

θέτει υπόψη της Επιτροπής τα ακόλουθα : 

 

 Με την 155/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αργοστολίου 

καταρτίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αργοστολίου . 

Ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να καθορίσουν το ύψος των προστίμων ανά είδος 

παράβασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1. Ρύπανση  µνηµείων,  αγαλµάτων, αρχαιολογικών  

χώρων   και   λοιπών δηµοσίων  κτιρίων. 

300,00 - 1.000,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

2. Κοπή  δέντρων, µερική  ή  ολική σε πεζόδροµους  

και       λοιπούς κοινόχρηστους  χώρους    

300,00 – 500,00 € 

∆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 

ΑΔΑ: ΨΥ2146ΜΓΤΤ-ΡΝΜ



7 Μη    ελαχιστοποίηση   του    όγκου πάσης  φύσεως   

απορριµµάτων  που προέρχονται     από     

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

χονδρεµπορικές  επιχειρήσεις,  super market  , 

εµπορικά καταστήµατα κ.α. 

100,00 – 300,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

8 Βρώµικοι   κάδοι    ,   συµπιεστές , καλάθια    ιδιωτών  

ή   επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ακάλυπτους 

χώρους  

100,00 – 200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

9 Απορρίµµατα  από  κουζίνα εστιατορίων, 

µαγειρείων καφενείων, ουζερί , fast food κ.α. που 

δεν έχουν στραγγιστεί επιµελώς   

200,00 – 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

10 Εναπόθεση  των  ανωτέρω απορριµµάτων  σε   

οικόπεδα   ή   σε ακάλυπτους χώρους  

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
11 Εναπόθεση       απορριµµάτων      σε κάδους 

ανακύκλωσης  

100,00 - 200,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

12 Εναπόθεση     υλικών    συσκευασίας εµπορευµάτων    

ή   ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους µηχανικής 

αποκοµιδής  απορριµµάτων   

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

13 Κλαδοκάθαρα   που    εναποτίθενται χύµα  και  χωρίς  

την διαδικασία των ογκωδών   αντικειµένων   

100,00 - 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

14 Εναπόθεση   τοξικών αποβλήτων  σε κοινόχρηστους  

χώρους    

500,00 – 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

15 Ανάµειξη   οικιακών  απορριµµάτων µε επικίνδυνα      

– τοξικά ή µολυσµατικά απορρίµµατα 

Νοσοκοµείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών  

500,00 – 1.000,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

16 Καταστήµατα  γενικού ενδιαφέροντος  που δεν  

έχουν σάκους   µε   την  επωνυµία   τους  

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
17 Απόρριψη    χαρτιών,   πακέτων , µικροαντικειµένων 

σε  πεζοδρόµια , κοινόχρηστους και δηµόσιους 

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

50,00 - 100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

18 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 
19 Ρύπανση  οδοστρωµάτων πεζοδροµίων ή άλλων  

κοινόχρηστων χώρων µε µηχανέλαια οχηµάτων  

200,00 - 500,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

20 Ρύπανση από περιττώµατα κατοικίδιων ζώων  100,00 - 200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
21 Σταυλισµός, εκτροφή και  περιφορά ζώων    κοντά  

ή μέσα   σε     κατοικημένες περιοχές  

300,00 - 500,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
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22 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 – 200,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

23 Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες , φέιγ- βολάν ,  

φυλλάδια    ,    εναέριες επιγραφές  

300,00 – 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
24 Εγκατάλειψη  υπολειµµάτων διαφηµιστικών 

πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους 

χώρους  

300,00 – 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

25 Εναπόθεση από καταστήµατα  υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος υπολειµµάτων τροφών έξω από 

κάδους  

200,00- 500,00 € 

Σε    υποτροπή αφαίρεσης            

της αδείας 

τραπεζοκαθισµάτων 
26 Ρύπανση  από καταστήµατα υγειονοµικού  

ενδιαφέροντος      , περιπτέρων , κυλικείων κ.α. από 

επιτόπια κατανάλωση προσφεροµένων ειδών (καφέ, 

αναψυκτικά ,  πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.)  

100,00 –  200,00€ 

Σε  υποτροπή αφαίρεσης            

της αδείας 

τραπεζοκαθισµάτων 

27 Ρύπανση  οδών  ,  πεζοδροµίων  και κοινοχρήστων 

χώρων από προϊόντα καθαρισµού καταστηµάτων ή 

ιδιωτικών χώρων  

100,00 – 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

28 Ρύπανση  από διαφηµιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες 

διαφηµίσεις σε δηµοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους  

300,00 - 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
29 Αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή  ιδιωτικών      

χώρων   (χώροι τραπεζοκαθισµάτων – αποθήκες  – 

πάρκιγκ   κ.α.)   δίπλα  σε  σχολεία   , κατοικίες κ.α. 

100,00 – 500,00 €    

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

30 Εναπόθεση  σε πεζοδρόµιο, οδόστρωµα ή πλατεία, 

χωρίς άδεια οποιουδήποτε αντικείµενου ή υλικού 

από καταστήµατα (ψυγεία , πάγκοι, προθήκες, 

στέγαστρα, ζαρντινιέρες , κιβώτια ποτών, μηχανές, 

100,00- 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

31 Αµέλεια   καθαρισµού  µισθωµένων χώρων και 

ρύπανση        από διασκορπισµό των απορριµµάτων  

100,00 - 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

32 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 

300,00 – 500,00€ 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

33 Εναπόθεση    πάσης   φύσης   υλικών συσκευασίας  

έξω από τον χώρο των περιπτέρων  

100,00 – 300,00€ 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

34 Απόρριψη σε κάδους  απορριµµάτων , υπόνοµους    ή   

δίκτυα  απορροής µηχανέλαιων από  συνεργεία 

οχηµάτων ή µαγειρικών ελαίων και λιπών από 

καταστήµατα εστίασης  

300,00 – 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
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35 Τοποθέτηση  ογκωδών  αντικειµένων σε  πεζοδρόµια 

και   κοινόχρηστους χώρους και έξω από  κάδους 

µηχανικής αποκοµιδής  

100,00 -  300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

36 Μη χρησιµοποίηση  ειδικού προστατευτικού 

καλύµµατος από φορτηγά που µεταφέρουν υλικά ή 

διάφορες  συσκευασίες  

Κ.Ο.Κ 

37 Ρύπανση    από    απορρίµµατα   που προέρχονται από 

φορτοεκφόρτωση      εµπορευµάτων  

100,00 – 200,00€ 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

38 Φορτηγά   Ι.Χ. και  ∆.Χ.    που αδειάζουν 

απορρίµµατα   –   µπάζα κ.λ.π.   σε   δρόµους   ,   

πλατείες   , ποταµούς ρέµατα κ.λ.π.   

300,00 – 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

Και το κόστος 
39 Ρύπανση  χώρων  λαϊκών   αγορών  ή χώρων άσκησης  

υπαιθρίου  εµπορίου  

100,00 – 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

40 Μη    καθαρισµός  χώρου     λαϊκής αγοράς και µη 

αποµάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής  

100,00 – 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

41 Μη κλάδεμα δένδρων, φυτών κλπ που εξέχουν σε 

κ.χ 

50.00 - 200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

42 Αποθήκευση σε ιδιωτικούς χώρους παλαιών 

μετάλλων , άλλων άχρηστων υλικών, παλαιών 

οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ή άλλων 

ανακυκλώσιμων υλικών (Σκραπ) χωρίς την 

απαιτούμενη άδεια 

200,00 – 500,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

43 Ρύπανση ή  καταστροφή αστικού εξοπλισμού 

(παγκάκια, κάδοι, ιστοί ηλεκτροφωτισμού, 

πινακίδες σήμανσης, κλπ 

100,00 – 500,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το Κόστος 

αποκατάστασης 
 

Κατά των επιβαλλοµένων χρηµατικών προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών 

του παρόντος Κανονισµού  επιτρέπεται  η άσκηση  των προβλεποµένων από τον 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων, µε αίτηµα 

συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόµενης από το άρθρο 7 

παράγραφος 8 του Ν.2307/1995 Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών  

του ∆ήµου  Αργοστολίου . Με  τον  πιο   πάνω   κανονισµό   της  Υπηρεσίας  

Καθαριότητας   δεν   προκαλείται επιβάρυνση  στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

 

Τα πρόστιμα, τα τέλη και οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Δημάρχου και 

εισπράττονται με βάση τις διατάξεις περί βεβαιώσεων και εισπράξεων τελών του 

Δήμου. Η κλιμάκωση των προστίμων από το κατώτερο ως το ανώτερο όριο σχετίζεται με 

τον όγκο των απορριμμάτων, το βαθμό, την έκταση, την επικινδυνότητα  και τη 

σοβαρότητα της ρύπανσης και με τη συχνότητα επανάληψης των παραβάσεων. Τα 

έσοδα από πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, θα 

κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και ενισχύουν τους κωδικούς του προϋπολογισμού 

του Δήμου. Από τα έσοδα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν καμπάνιες επικοινωνίας, 
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ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και να ενισχυθούν με τα απαραίτητα μέσα 

ομάδες εθελοντισμού για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος – Σπαθής Σταύρος - 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Ματιάτος Σπυρίδων  &  Βαλλιανάτος Ανδρόνικος Νικόλαος. 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

 Την 155/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου 

 Την  παραπάνω εισήγηση  του Προέδρου : 

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωμοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό  του 

ύψους  των προστίμων ανά είδος παράβασης του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου 

Αργοστολίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1. Ρύπανση  µνηµείων,  αγαλµάτων, αρχαιολογικών  

χώρων   και   λοιπών δηµοσίων  κτιρίων. 

300,00 - 1.000,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

2. Κοπή  δέντρων, µερική  ή  ολική σε πεζόδροµους  

και       λοιπούς κοινόχρηστους  χώρους    

300,00 – 500,00 € 

∆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 
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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 κ.α. 

100,00 – 300,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

8 Βρώµικοι   κάδοι    ,   συµπιεστές , καλάθια    

ιδιωτών   ή   επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 

ακάλυπτους χώρους  

100,00 – 200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

9 Απορρίµµατα  από  κουζίνα εστιατορίων, 

µαγειρείων καφενείων, ουζερί , fast food κ.α. που 

δεν έχουν στραγγιστεί επιµελώς   

200,00 – 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

10 Εναπόθεση  των  ανωτέρω απορριµµάτων  σε   

οικόπεδα   ή   σε ακάλυπτους χώρους  

200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
11 Εναπόθεση       απορριµµάτων      σε κάδους 

ανακύκλωσης  

100,00 - 200,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

12 Εναπόθεση     υλικών    συσκευασίας εµπορευµάτων    

ή   ανακυκλώσιµων υλικών σε κάδους µηχανικής 

αποκοµιδής  απορριµµάτων   

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

13 Κλαδοκάθαρα   που    εναποτίθενται χύµα  και  χωρίς  

την διαδικασία των ογκωδών   αντικειµένων   

100,00 - 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

14 Εναπόθεση   τοξικών αποβλήτων  σε κοινόχρηστους  

χώρους    

500,00 – 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

15 Ανάµειξη   οικιακών  απορριµµάτων µε επικίνδυνα      

– τοξικά ή µολυσµατικά απορρίµµατα 

Νοσοκοµείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών  

500,00 – 1.000,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

16 Καταστήµατα  γενικού ενδιαφέροντος  που δεν  

έχουν σάκους   µε   την  επωνυµία   τους  

100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
17 Απόρριψη    χαρτιών,   πακέτων , 

µικροαντικειµένων σε  πεζοδρόµια , κοινόχρηστους 

και δηµόσιους χώρους  (πλατείες , πάρκα , παιδικές 

χαρές κ.λ.π.)  

50,00 - 100,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

18 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 
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19 Ρύπανση  οδοστρωµάτων πεζοδροµίων ή άλλων  

κοινόχρηστων χώρων µε µηχανέλαια οχηµάτων  

200,00 - 500,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

20 Ρύπανση από περιττώµατα κατοικίδιων ζώων  100,00 - 200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
21 Σταυλισµός, εκτροφή και  περιφορά ζώων    κοντά  

ή μέσα   σε     κατοικημένες περιοχές  

300,00 - 500,00 €  

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
22 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 – 200,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

23 Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες , φέιγ- βολάν ,  

φυλλάδια    ,    εναέριες επιγραφές  

300,00 – 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
24 Εγκατάλειψη  υπολειµµάτων διαφηµιστικών 

πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους 

χώρους  

300,00 – 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

25 Εναπόθεση από καταστήµατα  υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος υπολειµµάτων τροφών έξω από 

κάδους  

200,00- 500,00 € 

Σε    υποτροπή αφαίρεσης            

της αδείας 

τραπεζοκαθισµάτων 
26 Ρύπανση  από καταστήµατα υγειονοµικού  

ενδιαφέροντος      , περιπτέρων , κυλικείων κ.α. από 

επιτόπια κατανάλωση προσφεροµένων ειδών 

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

100,00 –  200,00€ 

Σε  υποτροπή αφαίρεσης            

της αδείας 

τραπεζοκαθισµάτων 

27 Ρύπανση  οδών  ,  πεζοδροµίων  και κοινοχρήστων 

χώρων από προϊόντα καθαρισµού καταστηµάτων ή 

ιδιωτικών χώρων  

100,00 – 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

28 Ρύπανση  από διαφηµιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες 

διαφηµίσεις σε δηµοτικούς ή κοινόχρηστους 

χώρους  

300,00 - 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 
29 Αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή  ιδιωτικών      

χώρων   (χώροι τραπεζοκαθισµάτων – αποθήκες  – 

πάρκιγκ   κ.α.)   δίπλα  σε  σχολεία   , κατοικίες κ.α. 

100,00 – 500,00 €    

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

30 Εναπόθεση  σε πεζοδρόµιο, οδόστρωµα ή πλατεία, 

χωρίς άδεια οποιουδήποτε αντικείµενου ή υλικού 

από καταστήµατα (ψυγεία , πάγκοι, προθήκες, 

στέγαστρα, ζαρντινιέρες , κιβώτια ποτών, μηχανές, 

100,00- 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

31 Αµέλεια   καθαρισµού  µισθωµένων χώρων και 

ρύπανση        από διασκορπισµό των απορριµµάτων  

100,00 - 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 
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32 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 

300,00 – 500,00€ 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

33 Εναπόθεση    πάσης   φύσης   υλικών συσκευασίας  

έξω από τον χώρο των περιπτέρων  

100,00 – 300,00€ 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

34 Απόρριψη σε κάδους  απορριµµάτων , υπόνοµους    ή  

δίκτυα  απορροής µηχανέλαιων από  συνεργεία 

οχηµάτων ή µαγειρικών ελαίων και λιπών από 

καταστήµατα εστίασης  

300,00 – 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

35 Τοποθέτηση  ογκωδών  αντικειµένων σε  πεζοδρόµια 

και   κοινόχρηστους χώρους και έξω από  κάδους 

µηχανικής αποκοµιδής  

100,00 -  300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

36 Μη χρησιµοποίηση  ειδικού προστατευτικού 

καλύµµατος από φορτηγά που µεταφέρουν υλικά ή 

διάφορες  συσκευασίες  

Κ.Ο.Κ 

37 Ρύπανση    από    απορρίµµατα   που προέρχονται από 

φορτοεκφόρτωση      εµπορευµάτων  

100,00 – 200,00€ 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

38 Φορτηγά   Ι.Χ. και  ∆.Χ.    που αδειάζουν 

απορρίµµατα   –   µπάζα κ.λ.π.   σε   δρόµους   ,   

πλατείες   , ποταµούς ρέµατα κ.λ.π.   

300,00 – 1.000,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

Και το κόστος 
39 Ρύπανση  χώρων  λαϊκών   αγορών  ή χώρων άσκησης  

υπαιθρίου  εµπορίου  

100,00 – 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται σε υποτροπή 

40 Μη    καθαρισµός  χώρου     λαϊκής αγοράς και µη 

αποµάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής  

100,00 – 300,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε 

υποτροπή 

41 Μη κλάδεμα δένδρων, φυτών κλπ που εξέχουν σε 

κ.χ 

50.00 - 200,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

42 Αποθήκευση σε ιδιωτικούς χώρους παλαιών 

μετάλλων , άλλων άχρηστων υλικών, παλαιών 

οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ή άλλων 

ανακυκλώσιμων υλικών (Σκραπ) χωρίς την 

απαιτούμενη άδεια 

200,00 – 500,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

43 Ρύπανση ή  καταστροφή αστικού εξοπλισμού 

(παγκάκια, κάδοι, ιστοί ηλεκτροφωτισμού, 

πινακίδες σήμανσης, κλπ 

100,00 – 500,00 € 

∆ιπλασιάζεται  σε υποτροπή 

Και το Κόστος 

αποκατάστασης 
 

Κατά των επιβαλλοµένων χρηµατικών προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών 

του παρόντος Κανονισµού  επιτρέπεται  η άσκηση  των προβλεποµένων από τον 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων, µε αίτηµα 
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συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόµενης από το άρθρο 7 

παράγραφος 8 του Ν.2307/1995 Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών  

του ∆ήµου  Αργοστολίου. Με  τον  πιο   πάνω   κανονισµό   της  Υπηρεσίας  

Καθαριότητας   δεν   προκαλείται επιβάρυνση  στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

 

Τα πρόστιμα, τα τέλη και οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Δημάρχου και 

εισπράττονται με βάση τις διατάξεις περί βεβαιώσεων και εισπράξεων τελών του 

Δήμου. Η κλιμάκωση των προστίμων από το κατώτερο ως το ανώτερο όριο σχετίζεται με 

τον όγκο των απορριμμάτων, το βαθμό, την έκταση, την επικινδυνότητα  και τη 

σοβαρότητα της ρύπανσης και με τη συχνότητα επανάληψης των παραβάσεων. Τα 

έσοδα από πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, θα 

κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και ενισχύουν τους κωδικούς του προϋπολογισμού 

του Δήμου. Από τα έσοδα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν καμπάνιες επικοινωνίας, 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και να ενισχυθούν με τα απαραίτητα μέσα 

ομάδες εθελοντισμού για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Πιστό Αντίγραφο 

 

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

Δήμαρχος Αργοστολίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Οικονομική Επιτροπή 

Πληρ: Αγγελική Πεφάνη 

Ταχ Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 

ΤΚ 28100 Αργοστόλι 

Τηλ: 2671360154 

Φαξ: 2671022572 

 

 

 

 

Αργοστόλι 29/01/2020 

                      Αριθμ. Πρωτ.  

 

ΠΡΟΣ : 

 
Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 

Θ Ε Μ Α : 

 

Καθορισμός   τέλους διαμονής παρεπιδημούνταν οικ. Έτους 2020 ( άρθρο 6 του Ν 

1080/1980 και άρθρο 27 παρ. 10 του Ν 2130/1993). 

 

  

 

 Σας διαβιβάζουμε την /2020 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αργοστολίου.  

 

                                         

 Ο Δήμαρχος 

Με εντολή του 

 

Αγγελική Πεφάνη 

       
Κοιν. 

Γενικός Γραμματέας 

Οικονομική Υπηρεσία 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 

 

 

Στο Αργοστόλι σήμερα την 29η Ιανουαρίου  του έτους 2020, ο υποφαινόμενος 

Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά παραγγελία του Δημάρχου 

Αργοστολίου, δημοσίευσα έξω από το Δημοτικό Κατάστημα το αρ.  /2020 Απόσπασμα 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου. 

 

 

Ο Δημοσιεύσας 

 

 

Οι Μάρτυρες 

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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