
Σελίδα 1 από 

 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..9η/2021.  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..29/6/2021.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης 44/2021. 
                      
ΘΕΜΑ 2ο: « ∆ιαβίβαση εισήγησης σχετικά µε την έγκριση της υπ’ αρ. 299/2021 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής με θέμα « Εισήγηση για την τροποποίηση του 
α/α 41 (άρθρο 31 § 2 του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας) 
του πίνακα επιβολής προστίμων και τελών που προβλέπονται από τον Κανονισμό 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου (ΑΔΣ 203/2013, ΑΔΣ 
93/2014)» καθώς και έγκριση ενεργειών των υπηρεσιών του ∆ήµου περί καθαρισµού 
ακάλυπτων ιδιωτικών χώρων προς αποφυγήν πρόκλησης πυρκαγιάς». 

                                                                                              
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 9ης /29-6-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..29 Ιουνίου 2021.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 20844/25-6-

2021.. πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. 
Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55Α/11-3-
20),  σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, 
τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, 
απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Προεδρεύων διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..27.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
2.  ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
3.  ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
4.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
5.  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
6.  ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
7.  ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
8.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
9.  ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 
10.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
11.  ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ). 
12.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
13.  ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
14.  ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
15.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
16.  ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. 
17.  ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
18.  ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. 
19.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος. 
2. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ). 
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ–ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

ΑΓΓΕΛΑ. 
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
8. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ. 
9. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
10. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ. 
11. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ. 
13. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

(ΜΠΑΜΠΗΣ). 
14. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση 
 
Απουσίες: 
Οι Δ.Σ. κ.κ. Καρυστινός Νικόλαος (δικαιολογημένη απουσία), Μαϊχόσογλου-Ψυχογυιού 
Αικατερίνη, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Δημητριάδης Σταμάτιος, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ 
(δικαιολογημένη απουσία), Αλεξανδρής Δημήτριος, απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  
Προσελεύσεις: 

 Οι  Δ.Σ. κ.κ.  Λακαφώση Παναγιώτα, Λαζαρίδης Χαράλαμπος και Πέππας Χρήστος 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Φώτος Βασίλειος και Πέππα Αγγελική προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 1ου θέματος. 
 Η Δ.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία προσήλθε πριν την ψηφοφορία του 2ου θέματος. 
 Η Δ.Σ. κ. Αγγελάκη Διακείμη Σοφία προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Μπάσης Αναστάσιος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος. 
 
Αποχωρήσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ.κ.  Κλήμης  Νικόλαος και Φέρμελη Λυδία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέματος. 

 Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ.κ.  Κρητικός Αθανασιάδης και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν κατά τη 

συζήτηση του 6ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος. 
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Φώτος Βασίλειος, Μπάσης Αναστάσιος, Ουσταμπασίδης Σταύρος και Λαζαρίδης 

Χαράλαμπος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος. 
  Ο Δ.Σ. κ. Τσεβάς Χρήστος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος. 
  Οι Δ.Σ. κ.κ. Λακαφώση Παναγιώτα και Στυλιανού Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 

του 12ου θέματος.  
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Κατσιακίδης Χαράλαμπος,  Αγγελάκη Διακείμη Σοφία 

και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος.  
 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 
..Αριθ. Απόφασης: 44/2021.. 
 

 ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιαβίβαση εισήγησης σχετικά µε την έγκριση της υπ’ αρ. 299/2021 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής με θέμα « Εισήγηση για την τροποποίηση του 
α/α 41 (άρθρο 31 § 2 του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας) 
του πίνακα επιβολής προστίμων και τελών που προβλέπονται από τον Κανονισμό 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου (ΑΔΣ 203/2013, 

20. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
21.  ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
22.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
23.  ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
25.  ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ. 
26.  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ. 
27.  ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
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ΑΔΣ 93/2014)» καθώς και έγκριση ενεργειών των υπηρεσιών του ∆ήµου περί 
καθαρισµού ακάλυπτων ιδιωτικών χώρων προς αποφυγήν πρόκλησης πυρκαγιάς». 

 

Ο Προεδρεύων μετά την εκφώνηση του ..2ου.. θέματος έδωσε το λόγο στον το λόγο στον 
Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Τσουδερό Ιωάννη  να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Τσουδερός Ιωάννης  έθεσε υπόψη του σώματος την  εισήγηση 
του θέματος. 
Έχοντας υπ’ όψιν:  
1. Τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 3852/2010 «Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου», όπως 
ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του αρ. 94, παρ.1, περίπτωση 26, του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» σύµφωνα µε την οποία: « …Η µέριµνα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισµού, από τους ιδιοκτήτες, 
νοµείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται 
εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όρια 
τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τους δήµους, σε περίπτωση 
µη συµµόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συµµορφώνονται επιβάλλεται 
πρόστιµο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό µέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και 
αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του 
δήµου προς καθαρισµό και υποβάλλεται µήνυση για το αδίκηµα του άρθρου 433 του Ποινικού 
Κώδικα»  
3. Το γεγονός ότι καταργείται το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα, Νόµος 4619/2019 – (ΦΕΚ 
95/Α/11-6-2019), σχετικά µε την υποβολή µήνυσης.  
4. Το µε αρ. πρωτ. 3752/25-5-2018 (Α∆Α: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) σχέδιο δράσης της ∆/νσης 
Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, της Γεν. Γραµµατείας Πολ. Προστασίας 
του ΥΠ.ΕΣ. µε θέµα «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση 
κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών»  
5. Την αρ. πρωτ. 3497/13-5-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας σύµφωνα µε την οποία δίνονται οδηγίες για τις εργασίες καθαρισµού της 
βλάστησης σε ιδιοκτησίες (οικόπεδα ιδιωτών κλπ) για λόγους προστασίας των κτισµάτων και 
στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι ιδιοκτήτες - νοµείς - επικαρπωτές ιδιωτικών χώρων.  
6. Την αρ. 175/2016 πράξη ελεγκτικού συνεδρίου σύµφωνα µε την οποία η συλλογή 
βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων δεν ανήκει στις υπηρεσίες συλλογής και µεταφόρτωσης 
στερεών αποβλήτων αλλά περιλαµβάνεται ως αναγκαίο παρακολούθηµα στις φυτωριακές 
εργασίες (ήτοι: βοτάνισµα, κοπή χόρτων, αποψίλωση κ.λ.π).  
7. Το Β.∆. ΦΕΚ Α΄171/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον Νόµου των 
ισχυούσων διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων»  
8. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 318 ΦΕΚ Α΄ 212/23.10.1969 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως 
των εσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
9. Τις διατάξεις του Ν. 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών 
της περί προσόδων των ΟΤΑ νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»  
10. Το ΦΕΚ Β’ τεύχος 1923/13.05.2021 µε θέµα «Έγκριση της υπ΄ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής 
διάταξης µε θέµα: Καθορισµός µέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών 
σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους»  
11. Τον ΟΕΥ του ∆ήµου µας  
12. Την τεράστια έκταση του ∆ήµου µας και τον µεγάλο αριθµό των ακάλυπτων χώρων του 
καθώς και την ύπαρξη ιδιαίτερα ευάλωτων πευκόφυτων περιοχών και περιοχών που 
γειτνιάζουν µε δασικές εκτάσεις  
13. Την ΑΔΣ 203-29/10/2013 «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 
Δήμου Διονύσου»  
14. Την ΑΔΣ 93-31/03/2014 «Επιβολή τελών και προστίμων που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»   
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15. Την ΑΔΣ 141-13/07/2016 «Εισήγηση για την τροποποίηση του α/α 41 του πίνακα 
«Πρόστιμα και Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας Δήμου (ΑΔΣ 203/2013)» που περιλαμβάνεται στην ΑΔΣ 93/2014 επιβολής 
τελών και προστίμων που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας Δήμου Διονύσου 
16. Την υπ’ αρ. 299/2021Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία τροποποιείται ο 
α/α 41 (άρθρο 31 § 2 του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας) του 
πίνακα επιβολής προστίμων και τελών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου (ΑΔΣ 203/2013, ΑΔΣ 93/2014) ως εξής: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 § 1 παρ. ιγ του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή 
(ΟΕ) εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου, 
με την επιφύλαξη της περ. v΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και 
εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) με την αριθ. 203/2013 απόφασή του την 29/10/2013 ψήφισε τον 
Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα 
πρόστιμα και τα τέλη λόγω παραβάσεων των άρθρων του Κανονισμού Καθαριότητας.  
Με την με αρ. 93/2014 διακριτή απόφασή του την 31/03/2014 ψήφισε την «Επιβολή τελών και 
προστίμων που προβλέπονται από τα άρθρα του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου».  
Τέλος με την με αρ. απ. 141/2016 Δημοτικού Συμβουλίου την 13/07/2016 έγινε τροποποίηση 
του α/α 41 (άρθρο 31 § 2 του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας) του 
πίνακα «Επιβολής τελών και προστίμων που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου». 
Κατά τα προεκτεθέντα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου αποφάσισε την 
τροποποίηση του α/α 41 του πίνακα «Πρόστιμα και Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισμού 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (ΑΔΣ 203/2013)» ως εξής: 

 
Επιπλέον σε περίπτωση υποτροπής του υπόχρεου στο άρθρο 31 να γίνεται διπλασιασμός του 
προστίμου. 
Προτείνουµε τα κάτωθι:  
1. Την έγκριση της υπ’ αρ. 299/2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
τροποποιείται ο α/α 41 του πίνακα «Πρόστιμα και Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισμού 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (ΑΔΣ 203/2013)». 
2. Την έγκριση των βημάτων επιβολής προστίμου παράβασης πυροσβεστικής διάταξης 
α) Αυτοψία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου και της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
σχετικά µε την ανάγκη καθαρισµού του οικοπέδου, συντάσσοντας σχετική έκθεση.  
β) Έρευνα για τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.  
γ) Έγγραφο προς τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, ώστε να 
προβεί σε άµεσο καθαρισµό του, εντός προθεσµίας, στο οποίο θα επισηµαίνονται οι κυρώσεις 
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.  
δ) Νέα αυτοψία από τον Πρόεδρο εκάστης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου και τους 
υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος σχετικά µε τον καθαρισµό του οικοπέδου, 
συντάσσοντας έκθεση, με περιγραφή της παράβασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
ε) Έκδοση Απόφασης ∆ηµάρχου ή αρµόδιου Αντιδηµάρχου για την επιβολή του προστίµου 
0,50 € ανά τετραγωνικό µέτρο. 
στ) Έγγραφη επίδοση ειδοποίησης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου της βεβαίωσης παράβασης  
η) Βεβαίωση των ανωτέρω ποσών εις βάρος του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.  

ΑΔΑ: ΨΞΙ5Ω93-ΝΗ1



Σελίδα 5 από 

 

Η ως άνω διαδικασία θα εφαρµόζεται και στους υπόχρεους οι οποίοι έχουν οικοπεδικούς 
χώρους (εντός ή εκτός σχεδίου πόλης) και είναι αγνώστων ή λανθασµένων στοιχείων. Οι 
δαπάνες και τα πρόστιµα θα βεβαιώνονται βάσει των σχετικών διατάξεων του ΚΕ∆Ε.  
3.Την έγκριση των ενεργειών των υπηρεσιών του ∆ήµου περί καθαρισµού ακάλυπτων 
ιδιωτικών χώρων προς αποφυγήν πρόκλησης πυρκαγιάς ως εξής:  
α) Η ∆/νση Περιβάλλοντος να δηµοσιοποιεί ανακοίνωση, πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής 
περιόδου µε κάθε πρόσφορο µέσο (τοπική εφηµερίδα, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, πίνακας 
ανακοινώσεων κλπ) για την υποχρέωση των ιδιοκτητών να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδά 
τους και να αποστέλλει προσωπικές ειδοποιήσεις µέσω ταχυδροµείου στους υπόχρεους περί 
καθαρισµού των οικοπεδικών τους χώρων και αποµάκρυνσης κάθε είδους αποβλήτου µε ιδία 
µέσα τάσσοντας προθεσµία 15 ηµερών.  
β) Καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων 
και οι υπάλληλοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος, να διενεργούν αυτοψίες αυτεπάγγελτα ή κατόπιν 
καταγγελιών, για να εντοπίσουν τους επικίνδυνους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους για 
πρόκληση ή επέκταση πυρκαγιάς για τους χώρους που χρήζουν καθαρισµού.  
γ) Η ∆/νση Περιβάλλοντος ελέγχει αν στους µη συµµορφούµενους είχε αποσταλεί προσωπική 
ειδοποίηση:  
i) αν είχε αποσταλεί, µεριµνά για τον καθαρισµό του οικοπέδου τους και την επιβολή 
προστίµου και δαπάνης καθαρισµού, σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην 
συνέχεια.  
ii) αν δεν είχε αποσταλεί προσωπική ειδοποίηση, η ∆/νση Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε 
την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, µεριµνά για την εύρεση του ιδιοκτήτη µέσω των 
κτηµατολογικών γραφείων και την αποστολή ειδοποίησης τάσσοντας 15νθήµερη προθεσµία 
συµµόρφωσης.  
δ) Μετά την 15νθήµερη προθεσµία οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων και οι υπάλληλοι 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος προβαίνουν σε νέα αυτοψία για να διαπιστωθεί αν ο χώρος 
καθαρίστηκε και αν τα απόβλητα καθαρισµού αποµακρύνθηκαν. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης (είτε γιατί ο χώρος δεν καθαρίστηκε, είτε γιατί τα απόβλητα καθαρισµού δεν 
αποµακρύνθηκαν), συντάσσεται έκθεση και η ∆/νση Περιβάλλοντος µεριµνά για τον καθαρισµό 
του οικοπέδου, την αποµάκρυνση των αποβλήτων καθαρισµού και την επιβολή προστίµου 
παράβασης του κανονισμού και  της δαπάνης καθαρισµού του οικοπέδου.  
ε) Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι άγνωστος ή απεβίωσε, η ∆/νση 
Περιβάλλοντος καλεί τον ενδιαφερόµενο, νοµέα της ιδιοκτησίας αναρτώντας στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου την διεύθυνση του οικοπέδου καθώς και το ΚΑΕΚ, προκειµένου να προβεί στον 
καθαρισµό του εντός 15νθήµερης προθεσµίας. Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία, ο 
∆ήµος προχωρά σε ενέργειες που ορίζονται στο αρ. 94 του Ν. 3852/2010.  
στ) Η ∆/νση Περιβάλλοντος αν έχει την δυνατότητα (προσωπικό και µέσα) προβαίνει σε 
έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας όπου απαιτείται ή αυτεπάγγελτα, ώστε να επιτραπεί η 
είσοδός της στον ιδιωτικό χώρο που χρήζει καθαρισµού και επιβάλλεται το προβλεπόμενο 
από τον Κανονισμό Καθαριότητας τέλος. Αν δεν έχει την δυνατότητα, δύναται να αναθέτει τις 
εργασίες καθαρισµού ιδιωτικών χώρων και αποµάκρυνσης των αποβλήτων καθαρισµού σε 
ιδιώτη (πράξη 175/2016 ελεγκτικού συνεδρίου). Οι ιδιωτικοί χώροι θα καθαρίζονται µε σειρά 
προτεραιότητας που θα καθορίζεται από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου µας 
και όχι µε σειρά παλαιότητας της καταγγελίας. 
η) Για τους οικοπεδικούς χώρους αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη 
αυτού.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου να προχωρήσει α) στην 
έγκριση της υπ’ αρ. 299/2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, β) στην έγκριση των 
βημάτων επιβολής προστίμου και γ) στην έγκριση των ενεργειών των υπηρεσιών του ∆ήµου 
περί καθαρισµού ακάλυπτων ιδιωτικών χώρων προς αποφυγήν πρόκλησης πυρκαγιάς.  
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Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Προεδρεύων  κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί 
στην  ψήφιση του εν λόγω θέματος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 94, 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95  του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 
τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 Τις διατάξεις του Ν. 1080/1980. 
 Το ΦΕΚ Β’ τεύχος 1923/13.05.2021. 
 Το Β.∆. ΦΕΚ Α΄171/20.10.1958. 
 Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 318 ΦΕΚ Α΄ 212/23.10.1969. 
 Την αρ. 175/2016 πράξη ελεγκτικού συνεδρίου. 
 Το γεγονός ότι καταργείται το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα, Νόµος 4619/2019 – (ΦΕΚ 

95/Α/11-6-2019), σχετικά µε την υποβολή µήνυσης.  
 Το µε αρ. πρωτ. 3752/25-5-2018 σχέδιο δράσης της ∆/νσης Σχεδιασµού και 

Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, της Γεν. Γραµµατείας Πολ. Προστασίας του ΥΠ.ΕΣ. 
 Την αρ. πρωτ. 3497/13-5-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας. 
 Τις ΑΔΣ 203-29/10/2013, 93-31/03/2014  και 141-13/07/2016 . 
 Την υπ’ αρ. 299/2021Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά).                                                                                                
                                                               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ Ι     ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                                              Με ψήφους 21 Υπέρ και 4 Κατά 
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ζαμάνη  Διονυσίου, Ουσταμπασίδη Σταύρου, Παντελόγλου 
Τεύκρου και Πανάγου Παναγιώτη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτηση τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
                       
Εγκρίνει: 
Α) την υπ’ αρ. 299/2021 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά την τροποποίηση 
του α/α 41 του πίνακα «Πρόστιμα και Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισμού Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (ΑΔΣ 203/2013)» και την υποβάλλει προς ψήφιση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, ως εξής:  
 
 

Πρόστιμα και Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας  
(203/2013 ΑΔΣ) 

α/α 
Άρθρο & 
Παράγρα
φος 

Περιγραφή Χρέωση (€) Παρατηρήσεις 

0,50 € / τ.μ. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 94 παράγραφος 
26 του Ν.3852/10. 41. 

Άρθρ. 31 § 
2 

Παράβαση πυροσβεστικής διάταξης για 
διατήρηση οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων 
εντός ή πλησίον (έως 100 μ.) κατοικημένων 
περιοχών καθαρών και αποψιλωμένων για 
αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς  

1,00 € / τ.μ. 
Χρέωση για καθαρισμό 
οικοπέδου από το Δήμο 

 
  Σε περίπτωση υποτροπής του υπόχρεου στο άρθρο 31 να γίνει διπλασιασμός του 
προστίμου. 
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Β) τα  βήματα επιβολής προστίμου και  
Γ) τις ενέργειες των υπηρεσιών του ∆ήµου περί καθαρισµού ακάλυπτων ιδιωτικών χώρων 
προς αποφυγήν πρόκλησης πυρκαγιάς.  
 
Η απόφαση αυτό να δημοσιευτεί: 
1) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006 
2) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
3) περίληψη αυτής να σταλεί προς δημοσίευση σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα. 

                                       
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ   

                                                                       ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                       ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.                                                           
                                                                       ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
                                                                       ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
                                                                       ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                       ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
                                                                       ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                       ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 
                                                                       ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 
                                                                       ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                       ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
                                                                       ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. 
                                                                       ΚΑΤΣΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                       ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
                                                                       ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                       ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
                                                                       ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
                                                                       ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                       ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                         
 
 Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. 

- -  Διεύθυνση Περιβάλλοντος.  
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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