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       Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: 219/2017 
 
 
ΘEMA: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας. (Αρ. Αποφ. 
Ε.Π.Ζ. 42/2017)». 

  

Α Π  Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό  10/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

        Σήμερα την 26-04-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, (αίθουσα συνεδριάσεων «Αθανάσιος 
Τσακάλωφ»), ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ. οικ. 24896/2793/21-04-2017 πρόσκληση του 
Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού, (Άρθρα 65 & 67 του N. 3852/2010 - ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τεύχος Α', άρθρα 95 & 96 του Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ Α' 114/08-06-2006 και άρθρα 3 & 6 του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Ο κ. Δήμαρχος είναι παρών. 
       Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο σαράντα πέντε (45) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Παπαδιώτης Γεώργιος Πρόεδρος 20. Μπρέχας Χαράλαμπος 
2. Βλέτσας Βασίλειος   Αντιπρόεδρος 21. Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα 
3. Παππάς Δημήτριος Γραμματέας 22. Μπακόλα Ντίνα 
4. Βίνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 23. Γιώτη Γεωργία 
5. Γκόλας Νικόλαος » 24. Καλούδης Βασίλειος 
6. Μανταλόβας Αθανάσιος » 25. Γκέκας Κωνσταντίνος 
7. Κατηρτσίδης Δημήτριος » 26. Γκόντας Νικόλαος 
8. Λιόντος Ιωάννης » 27. Κοσμάς Βασίλειος 
9. Γιωτίτσας Θωμάς » 28. Μάντζιος Στέφανος 

10. Μέγα Βασιλική » 29. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων 
11. Βασιλείου Ελένη » 30. Τσόλης Νικόλαος 
12. Νάστος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος 31. Μακόπουλος Νικόλαος 
13. Αρλέτος Ηλίας » 32. Λισγάρας Γεώργιος 
14. Τσουμάνης Φίλιππος » 33. Τζίμας Λάμπρος 
15. Τσίλη Παρασκευή » 34. Νάτσης Λάζαρος 
16. Χρυσοστόμου Ευθύμιος » 35. Καραμπίνας Ευάγγελος 
17. Γκόγκος Κωνσταντίνος » 36. Μπαρτζώκας Αριστείδης 
18. Δοβανάς Ελευθέριος » 37. Κυριαζής Κωνσταντίνος 
19. Τσαμπαλάς Βασίλειος » 38. Μαλάμος Σωτήριος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κολόκας Παντελής  2. Βαρτζιώτη Ειρήνη 3. Σαρακατσάνος Νικόλαος 

4. Λαόσογλου Κωνσταντίνος  5. Γκίκας Γρηγόριος 6. Εμμανουηλίδης Ιωάννης 
  7. Τασιούλας Δημήτριος      

       Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Χρήστος Βαγγελής, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση 
των πρακτικών. 
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        Μετά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαπίστωση της 
απαρτίας, κατά την προ ημερησίας συζήτηση διαφόρων θεμάτων του Δήμου, είχαν προσέλθει 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Σαρακατσάνος Νικόλαος και Λαόσογλου Κωνσταντίνος.  
        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Παπαδιώτης στο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας. 
(Αρ. Αποφ. Ε.Π.Ζ. 42/2017)» δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Γκόλα, ο οποίος 
εισηγείται το θέμα και μεταξύ άλλων λέει: «Κύριοι Σύμβουλοι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου με την υπ΄αριθμ. 42/2017 απόφασή της, η οποία σας διανεμήθηκε προκειμένου να λάβετε 
γνώση αποφάσισε ομόφωνα τα κατωτέρω: 
1. Εγκρίνει την τροποποίηση της παραγράφου 27.2 του κανονισμού καθαριότητας, ως εξής: 

«27.2. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που 
βρίσκονται εντός της πόλης και των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, 
υποχρεούνται (σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010 και τις ισχύουσες 
πυροσβεστικές διατάξεις) στην αποψίλωση αυτών από ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν 
εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης 
πυρκαγιάς. Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους 
ιδιοκτήτες και υπευθύνους του οικοπέδου και παρέχει 15ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν 
παρέλθει η προθεσμία και οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην 
συμμορφώνονται, ο Δήμος προχωρά αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό, βεβαιώνει εις βάρος τους τη 
δαπάνη καθαρισμού και τους επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του 
χώρου. Ακολούθως, υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα». 
2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη οριστικής απόφασης». 
        Παρακαλώ το σώμα να προβεί σε έκφραση γνώμης και στη λήψη απόφασης. 

           Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως φαίνεται στο 
απομαγνητοφωνημένο 10 πρακτικό της  26-04-2017 συνεδρίασης από την οποία διαπιστώνεται ότι 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία την διατυπωθείσα εισήγηση. Από τη 
διεξαχθείσα ψηφοφορία προκύπτει ότι με τη διατυπωθείσα εισήγηση τάχθηκαν όλοι οι παρόντες  
Δημοτικοί Σύμβουλοι.    

          Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν. 3852/2010,  

 
 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα     

 

 
        Αποδέχεται την υπ΄αριθμ. 42/2017 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και 
εγκρίνει την τροποποίηση της παραγράφου 27.2 του κανονισμού καθαριότητας, ως εξής: 
«27.2. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που 
βρίσκονται εντός της πόλης και των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά 
τους, υποχρεούνται (σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010 και τις ισχύουσες 
πυροσβεστικές διατάξεις) στην αποψίλωση αυτών από ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν 
εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης 
πυρκαγιάς. Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους 
ιδιοκτήτες και υπευθύνους του οικοπέδου και παρέχει 15ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν 
παρέλθει η προθεσμία και οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην 
συμμορφώνονται, ο Δήμος προχωρά αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό, βεβαιώνει εις βάρος τους τη 
δαπάνη καθαρισμού και τους επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο 
του χώρου. Ακολούθως, υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού 
Κώδικα. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  219/2017. 
Aφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 

 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                              Ακριβές  Αντίγραφο  
                        
 
 
 
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
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