ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης/26-05-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 50/2020
ΘΕΜΑ:

Λήψη απόφασης σχετικά µε την επιβολή προστίμου κατά των υπόχρεων για
τον καθαρισµό από το ∆ήµο των οικοπεδικών τους και λοιπών ακάλυπτων
χώρων, που βρίσκονται στους οικισμούς εντός των ορίων του ∆ήµου
Βελβεντού εφόσον δεν καθαριστούν από τους ίδιους.

Στο Βελβεντό, στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00, τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε
συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1258/20-05-2020 πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μυλωνά Κατίνα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία είχε
αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:
Στους οικισμούς του ∆ήµου Βελβεντού υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί χώροι, οι
οποίοι δεν έχουν κτιστεί και καλύπτονται από αυτοφυή βλάστηση. Το γεγονός αυτό
προκαλεί διαµαρτυρίες των περίοικων δηµοτών σε σχέση µε την εστία µόλυνσης που
δηµιουργούν οι παραπάνω χώροι (ανάπτυξη εντόµων, ποντικιών κ.λ.π.) αλλά και σε
σχέση µε τον κίνδυνο πυρκαγιάς που εγκυμονούν.
Εξ’ άλλου σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 4/2012 πυροσβεστική διάταξη, άρθρο 1
προβλέπεται ότι: «Οι 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 όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών
από τα ξερά χόρτα και στην αποµάκρυνσή τους, την αποµάκρυνση τυχόν άλλων
εγκαταλελειµµένων καυστών ή εκρήξιµων υλικών ή αντικειµένων που βρίσκονται µέσα
σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής
της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση µέτρου που αποβλέπει στην
αποφυγή αιτίων και τη µείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».
Επίσης µε τον Ν. 3852/2010 πρόγραµµα Καλλικράτης κεφάλαιο ΣΤ΄
µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες σε ∆ήµους, άρθρο 94, παρ (πρόσθετες αρµοδιότητες
∆ήµων) παράγραφος 1 αριθµός 26 σύµφωνα µε το οποίο: «Η µέριµνα , σύµφωνα µε
τις ισχύουσας 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 όριά τους, καθώς και η
υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τους ∆ήµους, 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 ∆ήµου προς καθαρισµό και υποβάλλεται µήνυση για το
αδίκηµα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».
Ο ∆ήµος Βελβεντού και συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος, τηρώντας τις παραπάνω διατάξεις, αποστέλλει ήδη ενηµερωτικές
επιστολές στους ιδιοκτήτες (στο µέτρο που είναι δυνατή η εύρεσή τους) σχετικά µε τις
υποχρεώσεις τους.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη την ανταπόκριση των
υπόχρεων στην επιστολή που λαµβάνει από το ∆ήµο διακρίνουµε δύο περιπτώσεις:
α) Η περίπτωση να µην ανταποκριθεί ο υπόχρεος στην επιστολή που λαµβάνει:
σ’ αυτήν την περίπτωση κρίνεται σκόπιµο να του επιβληθεί το πρόστιµο που προβλέπει
ο Ν. 3852/2010 και επιπλέον η δαπάνη καθαρισµού του οικοπέδου.
β) Η περίπτωση να ανταποκριθεί ο υπόχρεος στην σχετική επιστολή που
λαµβάνει, ζητώντας να φροντίσει ο ∆ήµος για την καθαριότητα του οικοπέδου: σ’
αυτήν την περίπτωση θα του επιβληθεί η σχετική δαπάνη καθαρισµού του οικοπέδου.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ :
1. Ν. 3852/2010 άρθρο 94, παρ 26.
2. Υπ’ αριθ. 4/2012 πυροσβεστική διάταξη
3. Το Α.Π. 2850/18-4-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας περί του «Σχεδιασμού και δράσεων της Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Εφόσον οι ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτάσεων που έχουν ειδοποιηθεί είτε με
προσωπική επιστολή είτε με ανακοινώσεις στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου,
δεν συμμορφωθούν και δεν προβούν στον καθαρισμό τους, η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου συντάσσει κατάσταση με τους υπόχρεους και υπολογίζει το κόστος καθαρισμού
ενός εκάστου χώρου με βάση την έκταση όπως προκύπτει από τον κτηματολογικό
πίνακα.
Ο κατάλογος των υπόχρεων εισάγεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη
απόφασης επιβολής των προστίμων και χρέωσή τους στους υπόχρεους.
Μετά από αυτά παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει τη σχετική
κανονιστική απόφαση.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση, τις ανωτέρω
διατάξεις, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο
συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την επιβολή προστίμου κατά των υπόχρεων για τον καθαρισµό από το
∆ήµο των οικοπεδικών τους και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται στους
οικισμούς εντός των ορίων του ∆ήµου Βελβεντού εφόσον δεν καθαριστούν από τους
ίδιους.
Την εισήγηση καταψήφισε η επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κ.
Γκαμπράνη Ειρήνη, αναφέροντας πως δεν συμφωνεί με την πρόταση στην παρούσα
χρονική στιγμή και προτείνει να εξαντληθούν όλες οι παράμετροι πριν προχωρήσουμε
στην επιβολή προστίμου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 27 Μαΐου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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