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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Εκ της υπ' αριθμ. 15 της 06/05/2015 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

276/2015 
4ο θέμα εκτός Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
(ΕΗΔ)Τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 6η Μαϊου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 
και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Κλέαρχος 
Αλ. Χρύσης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 30/04/2015, που δόθηκε σε κάθε 
σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Χρύσης Αλ. Κλέαρχος             2 Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος (1)       
 3 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας (5)        4 Γαβαλάς Π. Ιωάννης (4)         
 5 Γδύσης Ν. Ευστράτιος (1)        6 Ζώας Σ. Γεώργιος               
 7 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία (5)       8 Καράλης Ι. Δημήτριος           
 9 Καραμανής Κ. Γεώργιος           10 Καρασούλης Γ. Νικόλαος         

 11 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος           12 Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ (1)        
 13 Μπουμπάρης Ν. Αντώνιος          14 Νεαμονίτης Ν. Παντελής         
 15 Παππής Ν. Παναγιώτης (4)        16 Ποταμούση Η. Παρασκευή         
 17 Πυργάρης Ο. Λεωνίδας (3)        18 Συριώδης Γ. Σωκράτης           
 19 Τζιώτης Γ. Απόστολος            20 Τσάκος Σ. Γεώργιος             
 21 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος            22 Λαμπρινούδης Πολύδωρος (1)(7)  
 23 Αποστολίδης Ε. Παντελής (8)     24 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος (4)     
 25 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος (6)       26 Καμπούρης Ι. Στυλιανός (1)(6)  
 27 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος (6)        28 Μυριαγκός Π. Βασίλειος (2)(6)  
 29 Νύκτας Α. Νικόλαος (1)          30 Στεφάνου Σ. Παντελής (6)       
 31 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη             32 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα           

    
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης           2 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος          
 3 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος        4 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας           
 5 Κλεισσάς Κ. Ηλίας               6 Κοντούδης Σ. Μιχαήλ            
 7 Λιγνός Ε. Γεώργιος              8 Φυτούσης Χ. Μιχαήλ             
 9 Σκούφαλος Ι. Μάρκος                   

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 
 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (24 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές  που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
 
(1)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης των ερωτήσεων μετά την έναρξη της συνεδρίασης 
(2)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  του 3ου θέματος των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
(3)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  του 5ου θέματος των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
(4)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 4ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΔΑ: Ω1ΛΒΩΗΝ-ΤΗΕ



Σελίδα 2 από 6 
 

(5)   Ήταν απών κατά την διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 5,6 και 7 της Ημερήσιας Διάταξης 
(6)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 
(7)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 10ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 
(8)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 16ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 
 
 
Τέθηκαν -13- θέματα για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης:  
1ο:Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου "Μαυροκορδάτικο". 
2ο:Πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων πυροφύλαξης με δίμηνη σύμβαση για την αντιπυρική περίοδο.  
3ο:Τροποποίηση του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων.  
4ο:Τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας.  
5ο:Τροποποίηση σχεδίου ροών μονοετούς επιχειρησιακού προγράμματος ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου.  
6ο:Έγκριση για τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων στις παιδικές χαρές.  
7ο:Παραχώρηση λεωφορείου στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.  
8ο:Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Βελτίωση περιφερειακού δρόμου Οινουσσών". 
9ο:Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση κτηρίων οδού Δημοκρατίας". 
10ο.Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Εξωραϊσμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 
Αναβάτου". 
11ο.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Αντιπλημμυρική προστασία παραλιακού 
οικισμού Λιθίου". 
12ο.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Καρδαμύλων". 
13ο.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εδάφους "Αστικές αναπλάσεις οικισμού Φρουρίου". 
 
Ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν με την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι:  
Για το 1ο θέμα: Η εκμίσθωση του Μαυροκορδάτικου πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό για να είναι έτοιμο 
προς εκμετάλλευση από τον ανάδοχο τη θερινή περίοδο.  
Για το 2ο θέμα: Η διαδικασία πρόσληψης πρέπει να αρχίσει άμεσα για να είναι οι πυροφύλακες στη θέση τους με 
την έναρξη της θερινής περιόδου.  
Για το 3ο θέμα: Πρέπει άμεσα να διευθετηθεί το θέμα της διαχείρισης της παραλίας της Αγ. Φωτεινής ενόψει της 
θερινής περιόδου.  
Για το 4ο θέμα: Ενόψει της δύσκολης θερινής περιόδου που γίνεται ακόμα δυσκολότερη λόγω της 
υποστελέχωσης της υπηρεσίας, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός καθαριότητας και να εξορθολογιστούν τα 
πρόστιμα για να μπορεί να εφαρμοστεί ευκολότερα.  
Για το 5ο θέμα: Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει ανάγκη άμεσης και τακτικής χρηματοδότησης από το Δήμο, αφού καμία 
χρηματοδότηση δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Πολιτισμού και η Π.Σ. δεν έχει υπογραφεί ακόμα.  
Για το 6ο θέμα: Ο Δήμος έχει επείγουσα υποχρέωση να τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες για λόγους 
ασφαλείας των γονέων και των παιδιών που επισκέπτονται τις παιδικές χαρές μέχρι να γίνει πιστοποίησή τους.  
Για το 7ο θέμα: Επειγόντως πρέπει να γίνει η παραχώρηση του λεωφορείου για να χρησιμοποιηθεί για τις 
ανάγκες των παράτυπων μεταναστών που εισέρχονται αθρόα στο νησί.  
Για το 8ο-13ο θέμα: Είναι άμεση ανάγκη να συγκροτηθούν οι επιτροπές για να επιστραφούν οι εγγυητικές 
επιστολές στους αναδόχους και να εκδοθούν οι λογαριασμοί πληρωμής των αναδόχων, λαμβάνοντας υπόψη την 
άσχημη οικονομική κατάσταση, ειδικότερα στο χώρο της οικοδομής. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
Δ.(ΕΗΔ)Τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας. 
 
Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής :  
"Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται  υποχρεωτικά και όλα τα 
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή 
ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει  δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του 
προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι  ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια 
διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια  πλειοψηφία, πριν από την 
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των 
θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα αναγραφόμενα στην με αριθμ.πρωτ. 14383/2015 πρόσκληση.  Εν τω 
μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά την ''Τροποποίηση του 
κανονισμού καθαριότητας.'' Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να διευθετηθεί το θέμα της 
διαχείρισης της παραλίας της Αγ. Φωτεινής ενόψει της θερινής περιόδου.  
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του προέδρου, την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το 
περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά 
προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.  
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Τη συζήτηση και  λήψη απόφασης σχετικής με την ''Τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας". 
 
Υπόψη του Συμβουλίου τέθηκε η αριθ. 270/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 270/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 
αριθ. 512/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, (άρθρο 79) και 
3852/2010 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δ. Χίου και την αριθ. 512/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, (Νόμιμη 11602/392/2012),μ ως προς το άρθρο -41- το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:  
 
Άρθρο 41 Επιβολές προστίμων 
Όσες παραβάσεις εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 1650/1986 και του Ν. 3010/2002, Ν.1080/80 και 
επισύρουν  την επιβολή προστίμου, επιβάλλονται κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου από 
την Υπηρεσία Περιβάλλοντος  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Όσες παραβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα αντίστοιχα πρόστιμα   επιβάλλονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες  
Αστυνομικές Αρχές.   Όσες παραβάσεις εμπίπτουν σε  ειδικές διατάξεις και επισύρουν  επιβολή προστίμου, θα 
γίνεται από τις εκάστοτε αρμόδιες  αρχές.  
Για τις λοιπές παραβάσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό και δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω 
περιπτώσεις,  επιβάλλονται τα πρόστιμα με απόφαση Δημάρχου ή από όποιον εκχωρήσει ο Δήμαρχος την εν 
λόγω αρμοδιότητα, όπως παρακάτω: 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΑ 

1 Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο 50 ευρώ 20,25,27,40 
2 Σακούλες εκτός κάδων 20 ευρώ 10,27,40 
3 Χύμα σκουπίδια εκτός κάδων 30 ευρώ 7,20,26,27,40 
4 Απόρριψη ασυμπίεστων χαρτοκιβωτίων (ατακτοποίητα –

αδεματοποίητα) 20 ευρώ 21,22,27,40 

5 Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το 
Δήμο 30 ευρώ 8§5, 21,22§2, 

27, 40 
6 Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, 

θάμνοι κλπ. που απορρίπτονται ασυσκεύαστα 30 ευρώ 21§4, 27, 40 

7 Εγκατάλειψη μπαζών  – αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις, 
εκσκαφές κλπ. και ρύπανση πεζοδρομίων, δρόμων με 
χώματα, λάδια κ.λ.π. ή  ακόμα και απόρριψη αυτών εντός 
των κάδων 

200 ευρώ 
5, 22§6, 27, 

 
 

8 Φθορά κοινόχρηστου εξοπλισμού του Δήμου και εξοπλισμού 
καθαριότητας (όπως κάδους, καλαθάκια,  containers, 
παγκάκια, όργανα παιδικών χαρών κ.λ.π.) 

200 ευρώ 22§6, 27 
 

9 Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη επαρκών και κατάλληλων 
δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους. 
Σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας. 

50 ευρώ 8,27 

10 Κατάληψη χώρου από περιπτερά 100 % επί της 
τιμής μονάδος 8 § 10 

11 Εγκατάλειψη απορριμμάτων στάσιμου και πλανόδιου  ή 
παραβίαση ωραρίου. Σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση της 
άδειας. 
Άσκηση στάσιμου εμπορίου σε μη εγκεκριμένο χώρο 
Άσκηση πλανόδιου εμπορείου στην ζώνη εμφάνισης της 
πόλης. 

30ευρώ 16,27,40 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΑ 
12 Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη 

εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. 40  ευρώ 12,27,40 

13 Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών  χώρων (παρκινγκ, 
πρασιές, παλιές οικίες, κλπ.). 40 ευρώ 9,27,40 

14 Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, οχήματα κάθε τύπου και 
κυβισμού, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή 
εγκαταλελειμμένα, όπως αυτά χαρακτηρίζονται  και 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004 

30 ευρώ 9,27,40 

15 Εγκαταλελειμμένες μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα κάθε 
τύπου και κυβισμού,  καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή 
εγκαταλελειμμένα, όπως αυτά χαρακτηρίζονται  στο άρθρο 2 
του Π.Δ. 116/2004 

30 ευρώ 
5.3.β9, 15, 

27, 40 
 

16 Παρκάρισμα σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι 
θα καθαριστεί 40 ευρώ 6§5, 27,30§2,  

40§20ε 
17 Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων 

υλικών από οργανισμούς κοινής ωφέλειας 100 ευρώ 27,38,39,40 

18 Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών 
χαρών, πρασίνου, Δημαρχιακού Μεγάρου κλπ.  Το πρόστιμο 
φθάνει μέχρι του ποσού της δαπάνης αποκατάστασης, αν έχει 
συντελεστεί η καταστροφή των χώρων αυτών. 

200 ευρώ 9§2, 27, 40 

19 Εργασίες κάθε φύσης που εκτελούνται από Δημόσιους 
Οργανισμούς ή Εργολάβους, σε χώρους και δρόμους που 
υπάρχουν δημοτικά δίκτυα χωρίς την χορήγηση άδειας από 
το Δήμο 

100 ευρώ  

20 Ρύπανση με περιττώματα κατοικίδιων ζώων των πάρκων, 
οδών και άλλων κοινοχρήστων χώρων 20 ευρώ 18,27 

21 Εγκατάλειψη ή ρίψη σε κάδους νεκρών ζώων 40 ευρώ 5,18,27 
22 Τοποθέτηση άλλων απορριμμάτων στους ειδικούς κάδους 

διαλογής ανακύκλωσης υλικών 20 ευρώ 5,27,45,47 

23 Ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα – λασπόνερα) σε δημ. 
κοινόχρηστους χώρους (παιδικές χαρές, αλσύλια, δημ. 
ακίνητα κ.λ.π.). 

30 ευρώ 27, 33§5 
 

24 Μη τήρηση υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση εργασιών 20  ευρώ  
25 Εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών απορριμμάτων  (καμένα 

λάδια, λίπη κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους  χώρους και κάδους 
απορριμμάτων 

40 ευρώ 27, 33§4 

26 Εναπόθεση σκουπιδιών έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε 
ελεύθερους χώρους, το κρέμασμα σάκων απορριμμάτων σε 
κολώνες, δέντρα, ξένα σπίτια, κ.λ.π.) 

20 ευρώ 27, 33§6 

27 Ρίψη σε δρόμους, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους 
σκουπιδιών, μικροαπορριμμάτων (τσιγάρων, χαρτιών, 
μπουκαλιών, κυτίων καφέ κ.λ.π.) 

20 ευρώ 
27, 7§1, 33§8 

 
 

28 Κάθε μορφή ρύπανσης και η ρίψη σκουπιδιών, 
μικροαπορριμμάτων (τσιγάρων, χαρτιών, μπουκαλιών, 
κυτίων καφέ κ.λ.π.) στο Δημαρχιακό Μέγαρο (σκαλοπάτια, 
οπίσθια πλευρά, εσωτερικοί χώροι κ.λ.π.), καθώς και κάθε 
δημοτικού ακινήτου, κοινόχρηστου χώρου κ.λ.π. 

20 ευρώ 27, 7§1, 33§7 
 

29 Διέλευση τροχοφόρων από χαρακτηρισμένους δρόμους ή 
πεζοδρόμους.(με εξαίρεση τις ώρες 07:00 με 10:00, όπου 
επιτρέπετε ο ανεφοδιασμός καταστημάτων με ευθύνη των 
οδηγών). 

200 ευρώ 33§ 8 

30 Μη φύλαξη των  προς αποκομιδή απορριμμάτων σε 
κατάλληλους χώρους των αντίστοιχων ιδιοκτησιών, σε 
περίπτωση απεργίας της υπηρεσίας καθαριότητας ή όταν 
γενικά δεν εκτελείται για ικανό χρονικό διάστημα η 
προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων  λόγω 
ανωτέρας βίας (μετά από ενημέρωση των κατοίκων με 
ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε.). 

20 ευρώ 6§7, 27 
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31 Για συνεργεία και λοιπές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες 

σε δρόμους, πεζοδρόμια, πεζόδρομους κοινόχρηστους 
χώρους. 

50 ευρώ  

32 Παρεμπόδιση τοποθέτησης μέσων μηχανικής αποκομιδής και 
λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και 
μικροαπορριμμάτων. Παρεμπόδιση κατασκευής εσοχών, 
τοποθέτησης προστατευτικών μέσων. Μετακίνηση όλων των 
παραπάνω μέσων, αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών ‘π’, 
κολονακίων και κιγκλιδωμάτων σε πεζοδρόμια. Εσκεμμένη 
φθορά όλων των ανωτέρω μέσων. 

50 ευρώ  

33 Μη ελαχιστοποίηση του όγκου των πάσης φύσεως 
απορριμμάτων και συσκευασιών, δια συμπιέσεως ή άλλου 
πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κλπ.) που προέρχονται από 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές 
επιχειρήσεις, super-market κλπ. ‘η μη συμμόρφωση με τη 
διαδικασία που προβλέπεται. 

20 ευρώ  

34 Ανάμειξη με οικιακά απορρίμματα ειδικών και επικινδύνων 
απορριμμάτων, από Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές ή άλλες 
επιχειρήσεις ή ιδιώτες. 

Για μη 
επικίνδυνα 
300ευρώ 

 
Για 

επικίνδυνα 
1000 ευρώ 

 
Για 

μολυσμένα 
2000 ευρώ 

 

35 Αμέλεια ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων άμεσου 
καθαρισμού του περιβάλλοντος από περιττώματα των ζώων 
τους. 
***Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε 
παιδική χαρά, ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί 
παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών 
σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια 
και αρχαιολογικούς χώρους. 

20 ευρώ  

36 Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέι βολάν, συνθήματα κτλ., με 
εξαίρεση την πολιτική δραστηριότητα. 

Για αφίσες  
100 ευρώ 

 
Για αεροπανό 

100 ευρώ 
 

Για βαφή ή 
άλλα υλικά 
300 ευρώ 

 

37 Πλαίσια ή διαφημίσεις που τοποθετούνται αυθαίρετα σε 
δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. 100 ευρώ  

38 Ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο 
κοινόχρηστο χώρο, διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών 
αντικειμένων που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος 
ή ιδιωτικού χώρου. 

50 ευρώ  

39 Ρύπανση χώρων κεντρικής αγοράς, λαϊκών αγορών και 
χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορείου. 50 ευρώ  

40 Καταστροφή ή αποκόλληση του ειδικού σήματος για τα 
εγκαταλειμμένα οχήματα. 30 ευρώ  

41 Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη 
ιδιοκτησία ή κρέμασμα των σάκων σε δέντρα, κολώνες ή 
οπουδήποτε αλλού ή ρίψη των απορριμμάτων στο δρόμο η το 
πεζοδρόμιο από μπαλκόνια. 

20 ευρώ  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΑ 
42 Απαγορεύεται η ρύπανση τοίχων, δημοσίων κτιρίων, 

μνημείων, ιστορικών χώρων, δημοτικών και ιδιωτικών 
χώρων, κτιρίων και οικοπέδων. 

100 ευρώ  

43 Ο καθαρισμός και η ευπρεπής εμφάνιση των ακάλυπτων 
χώρων και των οικοπέδων είναι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών 
τους. 

30 ευρώ  

44 Απαγορεύεται η ρύπανση των ποταμών με απόρριψη 
οικοδομικών υλικών, υλικών κατεδάφισης ή διαφόρων 
ογκωδών αντικειμένων γενικότερα κλαδιών ή άλλων 
προϊόντων που προέρχονται από γεωργικές χρήσεις. 

300 ευρώ  

45 Το στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται να ασκείται μόνο σε 
ειδικούς χώρους, οι οποίοι καθορίζονται κατ’ έτος, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή 
απαγορεύεται σε μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών η 
ρίψη στο οδόστρωμα ή πεζοδρόμιο υπολειμμάτων των 
προϊόντων τους ή άδειων συσκευασιών. 

Από 50  έως 
500 ευρώ με 

Απόφαση 
Δημάρχου. 

 

Ν.2323/95, 
Ν.3190/03 

 

46 Για φορτηγά  που μεταφέρουν αδρανή υλικά χωρίς σκέπασμα 
και βρέξιμο. 
Για πλύσιμο αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος 
(μπετονιέρες), καθώς και  αυτά της εκτόξευσης 
σκυροδέματος (πρέσες), σε μη επιτρεπόμενο σημείο 

250 ευρώ 17 

47 Για τους οικισμούς στους οποίους δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση σε απορριμματοφόρο και γενικά για τις περιοχές 
όπου η περισυλλογή των απορριμμάτων δεν είναι δυνατή με 
τροχοφόρο, τα απορρίμματα θα μεταφέρονται σε κάδους που 
βρίσκονται περιμετρικά των οικισμών 

20 ευρώ 
7§1, 27 

 
 

* Σε  κάθε περίπτωση υποτροπής, εντός του ίδιου έτους, το εκάστοτε πρόστιμο αυξάνεται επιπλέον κατά  
50% σε σχέση με το προηγούμενο, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα 
του  παρόντος κανονισμού (άρθρα π.χ. 8.2, 16.3, 29 κ.α.)  
* Τα ποσά των προστίμων δύναται ο Δήμος να τα αναπροσαρμόζει με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η αριθ. 512/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει 
τροποποιηθεί. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μαζί με την αριθ. 270/2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και στις Δ/νσεις του Δ. Χίου.  
Να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου. 
 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 276/2015 
O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 

Υπογραφή                                                       υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

Χίος 11/05/2015 
Η επί των πρακτικών 

 
Κούτσουρα Νίκη 
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