
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 25η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  268/2019                                                                       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ επιβολή̋ προστίμου στην εταιρεία 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε. 

 

Σήμερα την 2α Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, μετά τη ματαίωση των κατά των 

19.11.2019 & 28.11.2019 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τι̋ υπ’ αριθμ. 

58065/14.11.2019 & 60272/22.11.2019 αντίστοιχε̋ προσκλήσει̋, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, στο 

Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

61966/28.11.2019 πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε 

στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ 

Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  28.11.2019. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 38, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋,  κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 20ου θέματο̋ τη̋ 

ημερήσια̋ διάταξη̋ 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φεγγερό̋ Β., Γραμμένου Μ., Αυγουλά̋ Ε., Τσακανίκα̋ Α. 

Γεωργαντά Χ. αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ διατάξεω̋ και 

μέχρι πέρατο̋ αυτή̋. 

                 ******************* 

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 20ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση̋ 

επιβολή̋ προστίμου στην εταιρεία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 57617/13.11.2019 έγγραφο του Τμήματο̋ 

Δημοτική̋ Αστυνομία̋, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Κατόπιν αιτήματο̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋, η υπηρεσία τη̋ Δημοτική̋ 

Αστυνομία̋ πραγματοποίησε αυτοψία (αριθμ. έκθεση̋ ελέγχου 0905) στι̋ 30.10.2019 στην οδό 

Ιδομενέω̋ 118 όπου και διαπίστωσε έξω από του̋ μπλε κάδου̋ ανακύκλωση̋, άσπαστε̋ 

κούτε̋ από χαρτόνι με την επωνυμία GOODY’S, σακούλε̋ με απορρίμματα, κουτιά συσκευασία̋ 

πλαστικά και μεταλλικά. Επίση̋ διαπιστώθηκαν εντό̋ των κάδων ανακύκλωση̋ άσπαστε̋ 

κούτε̋. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν συνολικά τρεί̋ (3) κάδοι ανακύκλωση̋, ένα̋ (1) εκ 

των οποίων κατά την αυτοψία ήταν άδειο̋. 

   Σημειώνεται ότι στην πιο πάνω επιχείρηση έχουν γίνει προφορικέ̋ συστάσει̋ για 

συμμόρφωση πλην όμω̋ δεν ανταποκρίθηκε. 

   Στοιχεία εταιρία̋: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΥΠ/ΜΑ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 118 & ΘΗΒΩΝ – ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13121 ΕΔΡΑ: Δ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – 

ΚΤΙΡΙΟ 14Β ΑΦΜ: 099875954 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

   Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφο̋ 4 του ισχύοντο̋ Κανονισμού Προστασία̋ του 

Περιβάλλοντο̋ «Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από του̋ καθορισμένου̋ 

κάδου̋ μηχανική̋ αποκομιδή̋ για λόγου̋ που σχετίζονται με την αισθητική τη̋ πόλη̋ και τη 

δημόσια υγεία. Στου̋ παραβάτε̋ επιβάλλεται πρόστιμο που από 50 έω̋ 100 ευρώ». Επίση̋ 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφο̋ 2 «Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κλπ., οι 

υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάση̋ φύσεω̋ απορρίμματα συσκευασία̋, που τοποθετούν προ̋ 

αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ.) να έχουν προηγουμένω̋ ελαχιστοποιήσει τον 

όγκο του̋ δια πιέσεω̋, περιδέσεω̋ κλπ. Στου̋ μη συμμορφουμένου̋ με τη διάταξη αυτή ο 

Δήμο̋ επιβάλλει πρόστιμο από 50 έω̋ 200 ευρώ, διπλασιαζόμενο σε κάθε υποτροπή». 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 15 εδάφια 1 & 2 «Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων 
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υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με σάκου̋ απορριμμάτων, οι οποίοι φέρουν το όνομα του 

καταστήματο̋ – επιχείρηση̋. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων 

ή συσκευασιών έξω από του̋ κάδου̋ ή τα άλλα μέσα προσωρινή̋ αποθήκευση̋ και ιδιαιτέρω̋ 

των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στου̋ παραβάτε̋ επιβάλλεται κάθε φορά 

πρόστιμο από 50 έω̋ 200 ευρώ και σε κάθε υποτροπή διπλασιάζεται. 

Αν ο όγκο̋ των απορριμμάτων, που παράγονται από κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντο̋ είναι μεγάλο̋ και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανική̋ 

αποκομιδή̋, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάση̋ φύσεω̋ απορρίμματα και υλικά συσκευασία̋ 

που τοποθετούν προ̋ αποκομιδή, να έχουν προηγουμένω̋ ελαχιστοποιήσει τον όγκο του̋ δια 

συμπιέσεω̋ ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Επίση̋ οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνουν την 

αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητα̋ και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκη̋ μέσων για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών τη̋ επιχείρησή̋ του̋». 

Επειδή το προβλεπόμενο πρόστιμο για τι̋ πιο πάνω παραβάσει̋ είναι από 50 έω̋ 200 ΕΥΡΩ  

                                         Για του̋ λόγου̋ αυτού̋ 

        Προτείνεται η επιβολή προστίμου από 50 έω̋ 200 ΕΥΡΩ κατά την κρίση σα̋.» 

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

 

 

         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επιβάλει πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100,00 € στην εταιρεία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ/ΜΑ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 118 & ΘΗΒΩΝ – ΙΛΙΟΝ 

Τ.Κ. 13121 ΕΔΡΑ: Δ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΚΤΙΡΙΟ 14Β ΑΦΜ: 099875954 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ, διότι διαπιστώθηκε έξω από του̋ μπλε κάδου̋ ανακύκλωση̋, άσπαστε̋ κούτε̋ από 

χαρτόνι με την επωνυμία GOODY’S, σακούλε̋ με απορρίμματα, κουτιά συσκευασία̋ πλαστικά 

και μεταλλικά. Επίση̋ διαπιστώθηκαν εντό̋ των κάδων ανακύκλωση̋ άσπαστε̋ κούτε̋. Στο 

συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν συνολικά τρεί̋ (3) κάδοι ανακύκλωση̋, ένα̋ (1) εκ των οποίων 

κατά την αυτοψία ήταν άδειο̋ 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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