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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 Γάζι 27-4-2011 

Αριθ.Πρωτ:9195 

 

Ταχ.Δ/νση :  Γάζι                                                          

Ταχ.Κώδ.  :71414   

Τηλέφωνο:  2813400634 

Πληρ. :  Μαρία Κρητσωτάκη  

 

  

ΠΡΟΣ:  Γ.Γ.  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

ΚΟΙΝ:  1.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

2.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  

ΣΧΕΤ:   

ΘΕΜΑ : Αποστολή αντιγράφου της  101/2011  απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου που αφορά:  

Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την 

15/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του  8/2011  πρακτικού συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είναι καταχωρημένη η 101/2011  απόφασή του, 

σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.  

Μαζί με το παραπάνω απόσπασμα πρακτικού σας στέλνουμε και αντίγραφο 

του αποδεικτικού δημοσίευσης της απόφασης ως και τα συνημμένα στο 

έγγραφο αυτό δικαιολογητικά.  

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΙΟΥΚΑ  

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  



 2 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                  Α.Δ.Α: 4ΑΓΤΩΛΣ-Δ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αριθμ. αποφ.:  101/2011 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY  8/2011  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  28 -03-2011 

Σήμερα την 28η  του μηνός Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια 

συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αριθμό πρωτ. 5866/24 -

3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα με αποδεικτικό 

στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να  ληφθούν αποφάσεις στα 

παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαμουλάκης 

Κωνσταντίνος έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Μακριδάκης Ιωάννης, Σαββάκης 

Φίλιππος,Τζαγκαράκης Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, 

Κληρονόμος Θεμιστοκλής,  Πετούσης Ζαχαρίας, Κύρκος Αθανάσιος, Σαμόλης 

Εμμανουήλ, Σαλούστρος Αριστομένης,  Μαματζάκη -  Αντωνάκη Άννα, 

Αεράκης Γεώργιος,  Λιαδάκης Αναστάσιος, Μαρής Δράκος,  Γωνιανάκη Μαρία, 

Περάκης Πέτρος, Ζερβός  Γεώργιος, Μαρκατάτος Γεώργιος, Ντουλάκης 

Ιωάννης, Βαμβακάς Λάμπρος, Χατζηδάκης Γεώργιος, Βίστης Βασίλειος,  

Καλησπεράκης Γεώργιος, Μαρκογιανάκης Γεώργιος, Παγωμένος  

Χαράλαμπος, Μαρκογιανάκης Ιωάννης,  Χουστουλάκης Μιχαήλ .  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του 

Δ.Σ. είναι παρόντα και τα είκοσι επτά (27) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την 

έναρξη της συνεδρίασης.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι  του Δήμου Παπαδάκης 

Στυλιανός  και Κρητσωτάκη Μαρία   για την τήρηση των πρακτικών.  
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Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ο υ  θέματος  της ημερήσιας διάταξης 

αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρής Δράκος χωρίς να ψηφίσει για το 

συγκεκριμένο θέμα.  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4 ο υ  θέματος  της ημερήσιας διάταξης 

αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Βαμβακάς Λάμπρος χωρίς να ψηφίσει για 

το συγκεκριμένο θέμα.  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7 ο υ  θέματος  της ημερήσιας διάταξης 

αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλησπεράκης Γεώργιος χωρίς να 

ψηφίσει για το συγκεκριμένο θέμα.  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ο υ  θέματος  της ημερήσιας διάταξης 

αποχώρησε η Δημοτικός Σύμβουλος Γωνιανάκη Μαρία χωρίς να ψηφίσει για 

το συγκεκριμένο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα 

με την 15/2011 απόφαση της Επι τροπής Ποιότητας Ζωής.  

Ο Αντιδήμαρχος Φασουλάκης Κωνσταντίνος  έλαβε το λόγο και σχετικά  με 

το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 73  του Ν.3852/2010 ,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και  το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 

82 του Ν. 3463/2006.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  79 του Ν. 3463/2006, ο ι δημοτικές και 

κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα τη ς αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας   

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,  με τις  οποίες  θέτουν κανόνες για την 

τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους 

χώρους της   εδαφικής τους περιφέρειας .  Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται 

από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

μελών τους.  

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθμό 15/2011 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , με την εισηγείται προς το Δ.Σ.,  την 

έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας ,  και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει 

σχετικά.  

Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χουστουλάκης Μιχαήλ, ο οποίος είπε 

ότι θα καταψηφίσει τον Κανονισμό Καθαριότητας για το λόγο ότι δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι ρυπάνσεις από βιομηχανίες πάσης φύσεως ή 
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ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και τα σχετικά επιβαλλόμενα πρόστιμα, ενώ 

δεν συμφωνεί με την επιβολή προστίμων στα νοικοκυριά και τις χαμηλές 

τάξεις.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και 

μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό  

και αφού  έλαβε υπόψη ,  το άρθρο 79 του Ν.3463/06 , την παρ .  1 περιπτ.  Βv 

του άρθρου 73 του ν.  3852/10 ,  την με  αριθμό 15/2011 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,  το σχέδιο του κανονισμού Καθαριότητας,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

23 ΥΠΕΡ –  1ΚΑΤΑ  

ΚΑΤΑ, ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χουστουλάκης Μιχαήλ για το λόγο που 

αναφέρθηκε παραπάνω.  

 

1.  Εγκρίνει τον Κανονισμό Καθαριότητας  του Δήμου Μαλεβιζίου κατά άρθρο, 

ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης ,  όπως ακριβώς διατυπώθηκε στην εισήγηση του Αντιδημάρχου 

Φασουλάκη Κωνσταντίνου .  

2 .  Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί  και να παραμείνει συνεχώς 

εκτεθειμένη, κατά το πλήρες κείμενό  της,  στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του 

Δημοτικού  Καταστήματος ,  σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται 

στο  άρθρο 284  του Ν.3463/2006.  

3 .  Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε  τοπική εφημερίδα  (ημερήσια ή  

εβδομαδιαία)  και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

4 .  Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για 

την όσο το δυνατόν  ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με 

οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  101/2011   

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ακριβές Απόσπασμα   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                             

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

 

Σήμερα την 30η του μήνα Μαρτίου 2011, η υπογεγραμμένη  Μαρία 

Κρητσωτάκη,  σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων   79 και 284 του Ν. 

3463/2006, τοιχοκόλλησα  στο Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος σε  πλήρες κείμενο την  υπ’  αριθμό 101/2011  απόφαση  του 

Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου που αφορά :   

Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την 

15/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής.  

Η τοιχοκόλληση έγινε με την παρουσία των μαρτύρων που υπογράφουν.  

1 .  Προκόπης Μπορμπαντωνάκης  

2 .  Στυλιανός Παπαδάκης  

Αφού συντάχθηκε το αποδεικτικό υπογράφεται.  

Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση.  

 

        ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ  

 

      1 .  

 

      2 .   

 

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΣ  

 

ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ  

 

 

 

 


