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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε.
[Άρθρα 9, 10 και 15 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος]
Κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας
πραγματοποίησε αυτοψία (αριθμ. έκθεσης ελέγχου 0905) στις 30/10/2019 στην οδό
Ιδομενέως 118 όπου και διαπίστωσε έξω από τους μπλε κάδους ανακύκλωσης, άσπαστες
κούτες από χαρτόνι με την επωνυμία GOODY’S, σακούλες με απορρίμματα, κουτιά
συσκευασίας πλαστικά και μεταλλικά. Επίσης διαπιστώθηκαν εντός των κάδων ανακύκλωσης
άσπαστες κούτες. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν συνολικά τρείς (3) κάδοι
ανακύκλωσης, ένας (1) εκ των οποίων κατά την αυτοψία ήταν άδειος.
Σημειώνεται ότι στην πιο πάνω επιχείρηση έχουν γίνει προφορικές συστάσεις για
συμμόρφωση πλην όμως δεν ανταποκρίθηκε.
Στοιχεία εταιρίας: 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 παράγραφος 4 του ισχύοντος Κανονισμού Προστασίας του
Περιβάλλοντος «Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους καθορισμένους
κάδους μηχανικής αποκομιδής για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη
δημόσια υγεία. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που από 50 έως 100 ευρώ». Επίσης
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 «Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κλπ., οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν
προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει
τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κλπ. Στους μη συμμορφουμένους με τη διάταξη
αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ, διπλασιαζόμενο σε κάθε
υποτροπή». Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 15 εδάφια 1 & 2 «Οι υπεύθυνοι των
καταστημάτων υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με σάκους απορριμμάτων, οι οποίοι
φέρουν το όνομα του καταστήματος – επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η
εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής
αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες
επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ και σε κάθε υποτροπή
διπλασιάζεται.
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Αν ο όγκος των απορριμμάτων, που παράγονται από κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανικής
αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας
που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους
δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Επίσης οι υπεύθυνοι οφείλουν να
ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκης
μέσων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησής τους».
Επειδή το προβλεπόμενο πρόστιμο για τις πιο πάνω παραβάσεις είναι από 50 έως 200
ΕΥΡΩ
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνεται η επιβολή προστίμου από 50 έως 200 ΕΥΡΩ κατά την κρίση σας.

Συνημμένα:

1) Έκθεση ελέγχου 0905
2) Φωτογραφικό Υλικό

Η Αντιδήμαρχος Διαχείρισης
Απορριμμάτων, Πρασίνου
& Περιβάλλοντος

ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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