
  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
 

 
 

 
Αριθ. Πρωτ. :20585/10398/3-11-2015 
Αριθ. Απόφασης 214/2015 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Για «Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 

276/2003 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την 
αναπροσαρμογή τιμών απομάκρυνσης 

αδρανών υλικών». 
 
Στο Πέραμα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., σήμερα την 21η του μήνα Οκτωβρίου του 

έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, ήλθε σε Συνεδρίαση το 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, κατόπιν της από 15/10/2015 εγγράφου πρόσκλησης του 

Προέδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, του αρ.67 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι με σύνολο 27 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 20. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΕΛΗ: ΑΡΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΤΥ), ΑΥΤΙΑ-ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΖΑΚΟΥ - ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΚΑΚΑΡΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ), ΚΕΦΕΡΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΜΕΛΕΪΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ - ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΝΔΡΑΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα. 
 
Κληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, εισηγούμενος το 8ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, αφού ανακοινώνει στο Σώμα ότι απεχώρησαν οι κ.κ. Θεοδωρολέας 
Δημήτριος, Καζάκου- Σαροπούλου Μαργαρίτα, Λαγουδάκος Ιωάννης, Βοϊδονικόλα Παναγιώτα, 

Τερζής Θεόδωρος, θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 
 
Την από 12/10/2015 εισήγηση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας 

Ζωής κ. Μουστάκης Απόστολος, με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 276/2003 
απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την αναπροσαρμογή τιμών- απομάκρυνσης αδρανών υλικών», 

η οποία έχει ως εξής:  
  

Α)  «Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ άριθμ 276/2003 απόφασή του είχε προσδιορίσει τα 

παρακάτω: 

ΑΔΑ: Ω1Α3ΩΞΔ-ΨΗ2



«Η σκάφη αποκομιδής μπαζών αναπροσαρμόζεται στην τιμή των 100€ ανά περίπτωση 
περισυλλογής (βούτα). Οι δωρεάν ημέρες παραμονής ορίζονται σε 3. Μετά το πέρας των 3 

ημερών η χρέωση ορίζεται σε 2€ ανά ημέρα, ενώ η τελική παραμονή σε 10 ημέρες όπου και 
γίνεται η οριστική απομάκρυνσή της. Για την αποκομιδή μπαζών σε σακούλες η τιμή ορίζεται 
σε 0,5€ ανά σακούλα. Τέλος η απομάκρυνση μπαζών σε χύμα μορφή ορίζεται σε 150€ το 

φορτηγό μαζί με τον εκσκαφέα.» 

Παράλληλα με την απόφαση με αριθμ 60/2012 (ΑΔΑ Β4ΩΧΩΞΔ-ΛΕΠ) εγκρίνεται ο κανονισμός 

καθαριότητας του Δήμου απαγορεύεται η απόρριψη χύδην ή σε συσκευασία των υλικών αυτών 
επί του πεζοδρομίου και επιβάλλονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση πρόστιμα. Η οποιαδήποτε 
απόρριψη αυτών των υλικών προβλέπεται ύστερα από άδεια που εκδίδεται από την Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών –Τμήμα Εσόδων μετά από την άδεια κατεδάφισης που εκδίδει η 
Τεχνική Υπηρεσία ή η αντίστοιχη Πολεοδομία.  

Επειδή: 

1.  η πρακτική που ακολουθείται σήμερα είναι πολύ διαφορετική από τις αποφάσεις που 
έχουν ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και ελάχιστοι είναι εκείνοι οι 

πολίτες που πριν προβούν σε αντίστοιχες οικοδομικές εργασίες ή στην απομάκρυνση 
αδρανών υλικών από το σπίτι τους ή το οικόπεδό τους επικοινωνούν με την Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και καταβάλλουν το αναλογούν τέλος για την 
χορήγηση ανοικτής σκάφης (βούτας), ώστε να απομακρύνουν τα μπάζα και τα ογκώδη 
αντικείμενα  

2. σύμφωνα με το Εναλλακτικό Σχέδιο Διαχείρισης αδρανών υλικών που έχει εγκριθεί και 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ είμαστε υποχρεωμένοι ως Δήμος να συμπράξουμε 

με αδειοδοτημένες τέτοιες εταιρείες όσον αφορά στην διαχείριση των οικοδομικών 
υλικών, αλλά και για την διαχείριση των ογκωδών μέσω συμβάσεων με τον ΕΔΣΝΑ,  

3. υπάρχει αυξημένη δαπάνη ως προς την διαχείριση των ογκωδών και μπαζών που 

επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τόσο ως δαπάνη εναπόθεσης όσο και ως 
δαπάνη περισυλλογής  

παρακαλούμε για την Τροποποίηση της με αριθμό 276/2003 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως εξής: 

- Το κόστος τοποθέτησης σκάφης για την περισυλλογή των ογκωδών και αδρανών 
υλικών ορίζεται στα 80€. Η σκάφη θα τοποθετείται μετά από αυτοψία και σύμφωνη 
γνώμη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και θα απομακρύνεται σε εύλογο χρονικό 

διάστημα που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες. 
- Το κόστος περισυλλογής ογκωδών χύμα συσκευασμένων σε σακούλες, ορίζεται σε 

0,50€/σακούλα για τα οικοδομικά υλικά, εφόσον οι σακούλες είναι σακούλες για 
μεταφορά μπαζών και δεν μπορεί να είναι πάνω από 10 και στα 1€/κυβικό μέτρο για 
μικρούς όγκους  ογκωδών τα οποία δεν θα υπερβαίνουν όμως τα 5 κυβικά μέτρα.  

- Το κόστος για την απομάκρυνση χύδην ογκωδών και μπαζών ορίζεται στα 150 
€/φορτηγό και δεν μπορεί να είναι πάνω από ένα φορτηγό. 

Όλα τα προηγούμενα ισχύουν μόνο για τις ανάγκες των πολιτών του Δήμου και για μικρές 
επισκευές. Δεν ισχύουν για καθαρισμό οικοπέδων ή για οικοδομικές εργασίες μεγάλης 
έκτασης, όπου εκεί ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να φροντίζει μόνος του, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, για την ασφαλή απομάκρυνση των οικοδομικών μπαζών και των ογκωδών.  

Παράλληλα προτείνουμε την εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας, όπως αυτός ισχύει 

σήμερα και την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων από την αντίστοιχη υπηρεσία εσόδων του 
Δήμου μας, ώστε να διασφαλισθεί η μη απόρριψη των ογκωδών που σε καθημερινή πλέον 
βάση εναποτίθενται επί των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων, ακόμα και σε σημεία που η 

Υπηρεσία μας έχει την προηγούμενη καθαρίσει τους χώρους, επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι 
εφικτό να γίνεται σε μόνιμη βάση από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος», 
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Β)Την 232/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής τα οποία σας επισυνάπτουμε.  
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις πιο πάνω διατάξεις, 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Ομόφωνα 

Την τροποποίηση της με αρ. 276/2003 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την αναπροσαρμογή 

τιμών- απομάκρυνσης αδρανών υλικών, ως εξής: 

- Το κόστος τοποθέτησης σκάφης για την περισυλλογή των ογκωδών και αδρανών 
υλικών ορίζεται στα 80€. Η σκάφη θα τοποθετείται μετά από αυτοψία και σύμφωνη 

γνώμη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και θα απομακρύνεται σε εύλογο χρονικό 
διάστημα που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες. 

- Το κόστος περισυλλογής ογκωδών χύμα συσκευασμένων σε σακούλες, ορίζεται σε 

0,50€/σακούλα για τα οικοδομικά υλικά, εφόσον οι σακούλες είναι σακούλες για 
μεταφορά μπαζών και δεν μπορεί να είναι πάνω από 10 και στα 1€/κυβικό μέτρο για 

μικρούς όγκους  ογκωδών τα οποία δεν θα υπερβαίνουν όμως τα 5 κυβικά μέτρα.  
- Το κόστος για την απομάκρυνση χύδην ογκωδών και μπαζών ορίζεται στα 150 

€/φορτηγό και δεν μπορεί να είναι πάνω από ένα φορτηγό. 

Όλα τα προηγούμενα ισχύουν μόνο για τις ανάγκες των πολιτών του Δήμου και για μικρές 
επισκευές. Δεν ισχύουν για καθαρισμό οικοπέδων ή για οικοδομικές εργασίες μεγάλης 

έκτασης, όπου εκεί ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να φροντίζει μόνος του, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, για την ασφαλή απομάκρυνση των οικοδομικών μπαζών και των ογκωδών.  

Παράλληλα θα γίνει εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας, όπως αυτός ισχύει σήμερα και 
την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων από την αντίστοιχη υπηρεσία εσόδων του Δήμου μας, 
ώστε να διασφαλισθεί η μη απόρριψη των ογκωδών που σε καθημερινή πλέον βάση 

εναποτίθενται επί των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων, ακόμα και σε σημεία που η 
Υπηρεσία μας έχει την προηγούμενη καθαρίσει τους χώρους, επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι 

εφικτό να γίνεται σε μόνιμη βάση από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στη πιο πάνω εισήγηση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής κ. Μουστάκης Απόστολος και στην με αριθ. 232/2015 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 214/2015. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΡΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΤΥ), ΑΥΤΙΑ-

ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΚΑΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, 
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΣΤΑΘΗΣ), 
ΚΕΦΕΡΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΛΕΪΣΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΙΜΕΡΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 

ΠΕΡΑΜΑ,21/10/2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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