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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασµα της 

Αριθµ. Συνεδρίασης:   32 / 18-12-2013

Αριθµ. Απόφασης:       886 / 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονισµού  χρέωσης και επιβολής προστίµου για τον καθαρισµό

οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισµού. 

 

    Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την  18η του µηνός  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του

έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ.  32/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του

Προέδρου  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  τους  ∆ηµοτικούς

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-

6-2010  τ.Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

παρ.  2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου  ότι σε σύνολο  41 ∆ηµοτικών

Συµβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.) Μερετούδης ∆ηµήτριος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία

Αναστασιάδης Ηλίας Μπόικος Αθανάσιος

Αραµπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος

Αρναούτογλου Φωτεινή Νεράντζης Βασίλειος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γκότσης Ηλίας Σούζας Ζαχαρίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

∆ηµητρίου Ευστράτιος

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Στεργίου Νικόλαος

∆ήµου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος

∆ούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής

Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος

Ίντος ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.  Αγοραστός  Αγοραστός,  2.  Αναστασιάδης  Αντώνιος,  3.  Βαλτσάνης

∆ηµήτριος, 4. ∆ρίγκα Χρυσούλα, 5. Νιζάµης ∆ηµήτριος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή,

7. Σαραντίδου Ερµοφύλη.
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    Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες

ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθηµανή και Τσίµας Θωµάς.   

  Ο  Πρόεδρος  του  ∆.Σ.,  µετά  την  διαπίστωση  απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη  του

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν απών ο ∆ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν

και κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.   

  

   Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

• Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος. 

• Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος.  

• Κατιρτζόγλου Βασίλειος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 10ου θέµατος

και αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 13ου. 

• Χασαπίδης Κων/νος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 13ου θέµατος. 

• Αρναούτογλου Φωτεινή και Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν κατά τη

διάρκεια συζήτησης του 18ου θέµατος. 

• Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησαν

κατά την έναρξη συζήτησης του 23ου θέµατος.   

 

  Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του,  στο  24ο θέµα  της

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 76995/28-11-2013 εισήγηση του Τµ.

Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, που έχει ως εξής:

« Κύριε ∆ήµαρχε, 

λαµβάνοντας υπόψη:

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  94  παρ1-26  του  Ν.  3852/2012  ¨Πρόγραµµα

Καλλικράτης¨  βάσει  των  οποίων:  ¨η  µέριµνα,  σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες

πυροσβεστικές διατάξεις, για  την  τήρηση  των υποχρεώσεων καθαρισµού, από  τους

ιδιοκτήτες,  νοµείς  και  επικαρπωτές  των  οικοπεδικών  κλπ  ακάλυπτων  χώρων,  που

βρίσκονται  εντός  πόλεων,  κωµοπόλεων  και  οικισµών  και  σε  απόσταση  µέχρι  100

µέτρων από  τα  όριά του, 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 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¨.

2.  Τις  διατάξεις  των  άρθρων  1,  2 και  3 της  4/2012 Πυροσβεστικής  διάταξης  περί

¨καθορισµού  προληπτικών  µέτρων  πυροπροστασίας  οικοπεδικών  κλπ  ακάλυπτων

χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών¨.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα όπου ορίζεται ότι µε κράτηση

µέχρι  τριών  µηνών  ή  µε  πρόστιµο  τιµωρείται,  αν  άλλη  διάταξη  δεν  επιβάλλει

βαρύτερη  ποινή  όποιος:  α) κάνει  απερίσκεπτη  και  αµελή  χρήση  της φωτιάς  ή  των

µέσων  φωτισµού,  κατά  τρόπο  που  να  µπορεί  να  προκύψει  από  αυτήν  βλάβη  σε

άνθρωπο  ή σε ξένο πράγµα  και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρµόδια

αρχή και ιδίως η αστυνοµική για την αποτροπή του κινδύνου εµπρησµού.

4. Τις διατάξεις:

- Ν. 1080/1980 ¨Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί

των προσόδων των ΟΤΑ νοµοθεσίας κ.λ.π.¨.

- Β.∆. 24.9/20.10.1958 ¨Περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων¨.
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5.  Το  γεγονός  ότι  υφίσταται  ανάγκη  τήρησης  των  υποχρεώσεων  καθαρισµού  των

οικοπεδικών κλπ ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και

οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους.

6. Την αριθµ. 80/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την ψήφιση του παρόντος κανονισµού ως κατωτέρω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείµενο του Κανονισµού.

 Ο παρών Κανονισµός έχει το εξής αντικείµενο:

α) Ρυθµίζει  τις  υποχρεώσεις  και  τα  δικαιώµατα  των  δηµοτών  και  του  ∆ήµου,  που

αφορούν την τήρηση της καθαριότητας για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, την

πρόληψη πυρκαγιών και την καλαισθησία της πόλης εν γένει.

β)  Αποσκοπεί  στην  ενηµέρωση  και  συµµόρφωση  του  κοινού  µε  τις  σχετικές

δηµοτικές διατάξεις.

γ)  Επιβολή  χρηµατικών  προστίµων,  διοικητικών  µέτρων  και  υποβολή  µηνύσεων

στους παραβάτες.

ΑΡΘΡΟ 2 – Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού.

• Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού ανήκει

στην  ∆ηµοτική  Αρχή,  η  οποία  εξουσιοδοτεί  τα  αρµόδια  όργανα  του  Αυτοτελούς

Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας,  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και  της Νοµικής

Υπηρεσίας  (προϊσταµένους  κ.λ.π.)  για  τη  διαπίστωση  των  παραβάσεων,  την

υποχρέωση  του  αυτεπάγγελτου  καθαρισµού  σε  περίπτωση  µη  συµµόρφωσης  των

υπόχρεων, την επιβολή των προβλεπόµενων χρεώσεων και χρηµατικών προστίµων ή

άλλων  διοικητικών  µέτρων  και  τέλος  την  υποβολή  µηνύσεων  σε  βάρος  των

παραβατών.

•  Ο  παρών  κανονισµός  έχει  πρωτίστως  «παιδευτικό  χαρακτήρα» παρά  το  ότι,  στο

πλαίσιο  των  διατάξεων  του,  ως  αποτρεπτικό  µέσο,  προβλέπει  κυρώσεις.  Τα

κατασταλτικά µέτρα που προβλέπονται στον κανονισµό είναι το τελευταίο µέσον που

θα  χρησιµοποιήσει  η  ∆ηµοτική  Αρχή  και  µόνο  εκεί  που  θα  αποτύχει  η

«συνεννόηση» .

•Οι ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών κλπ ακάλυπτων χώρων, που

βρίσκονται  εντός  πόλεων,  κωµοπόλεων  και  οικισµών  και  σε  απόσταση  µέχρι  100

µέτρων  από  τα  όριά  του  οφείλουν  να  τα  διατηρούν  πάντοτε  καθαρά.  Επίσης

οφείλουν  να  τα  περιφράξουν  (σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  ΓΟΚ)  και  να

προβαίνουν  σε  περιοδική  αποψίλωση-  καθαριότητα  προς  αποφυγή  των

δυσάρεστων συνεπειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Την  χρέωση  και  την  επιβολή  προστίµου  στους  υπόχρεους  για  τον  καθαρισµό  των

ιδιωτικών οικοπέδων κλπ ακάλυπτων χώρων από επικίνδυνη αυτοφυή βλάστηση, από

το  έτος  2013  και  εφεξής,  στην  περίπτωση  παράβασης  του  παρόντος  κανονισµού.

Προτείνουµε  η  χρέωση  να  γίνεται  µε  το  σύστηµα  µέτρησης  της  επιφανείας

καθαρισµού όπως παρουσιάζεται στις τρεις παρακάτω κατηγορίες: 
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Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ποώδη Βλάστηση)

Η  κατηγορία  αυτή  αφορά  τον  καθαρισµό  οικοπέδων  όπου η  αυτοφυή  βλάστηση  έχει

ύψος έως τα εβδοµήντα  (ή και παραπάνω) εκατοστά και µε βλαστό µη ξυλοκοπηµένο.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Αυτοψία,  µετακίνηση  και

επίβλεψη,  καθαρισµού  καθώς

και  η διεκπεραίωση  εγγράφων

(Αλληλογραφία,  αποφάσεις,

κλπ) από υπάλληλο

1 τµ 0,50€ 0,50€

2 Καθαρισµός ποώδους βλάστη-

σης  µε  χρήση  βενζινοκίνητου

χορτοκοπτικού ή καταστροφέα

αναρτώµενου  σε  γεωργικό

ελκυστήρα  και  µεταφορά

προϊόντων καθαρισµού.

1 τµ € €

3 Πρόστιµο Ν. 3852/2010 1 τµ 0,50€ 0,50€

Σύνολο δαπάνης καθαρισµού ανά τετραγωνικό µέτρο

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (θαµνώδης βλάστηση)

Η κατηγορία αυτή αφορά τον καθαρισµό οικοπέδων όπου η αυτοφυή βλάστηση χωρίς

κεντρικό  κορµό  και  βλαστό  µικρό  ξυλώδη  που  διακλαδίζεται  από  το  επίπεδο  του

εδάφους (βάτα, καλάµια, δάφνες, αγριοτριανταφυλλιές κλπ). 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Αυτοψία,  µετακίνηση  και

επίβλεψη,  καθαρισµού  καθώς

και  η διεκπεραίωση  εγγράφων

(Αλληλογραφία,  αποφάσεις,

κλπ) από υπάλληλο

1 τµ 0,50€ 0,50€

2 Καθαρισµός θαµνών µε χρήση

βενζινοκίνητου  αλυσοπρίονου

ή  καταστροφέα  αναρτώµενου

σε  γεωργικό  ελκυστήρα  και

µεταφορά προϊόντων καθαρισ-

µού.

1 τµ € €

3 Πρόστιµο Ν. 3852/2010 1 τµ 0,50€ 0,50€

Σύνολο δαπάνης καθαρισµού ανά τετραγωνικό µέτρο
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Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (δενδρώδη βλάστηση)

Η  κατηγορία  αυτή  αφορά  τον  καθαρισµό  οικοπέδων  µε  αυτοφυή  δένδρων  µε  ένα

αυτοστηριζόµενο  ξυλώδη  κορµό  και  βλαστούς  (ακακίες,  συκιές,  αείλανθοι,  ή

βρωµοκαρυδιές κλπ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Αυτοψία,  µετακίνηση  και

επίβλεψη,  καθαρισµού  καθώς

και  η διεκπεραίωση  εγγράφων

(Αλληλογραφία,  αποφάσεις,

κλπ) από υπάλληλο

1 τµ 0,50€ 0,50€

2 Καθαρισµός  δένδρων  µε

χρήση  βενζινοκίνητου

αλυσοπρίονου και µεταφορά

προϊόντων καθαρισµού.

1 τµ € €

3 Πρόστιµο Ν. 3852/2010 1 τµ 0,50€ 0,50€

Σύνολο δαπάνης καθαρισµού ανά τετραγωνικό µέτρο

Η χρέωση θα είναι ανάλογη µε την βλάστηση και το εµβαδόν που περιλαµβάνει

µέσα στο οικόπεδο, δηλαδή σε ένα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 500 τµ µπορεί τα

100  να  αντιστοιχούν  στην  χρέωση  της  ποώδους  βλάστησης,  τα  διακόσια  στην

κατηγορία της θαµνώδους βλάστησης και τα 200 στη δενδρώδη βλάστηση.  

Βήµατα επιβολής προστίµου

1.  ∆ιαπίστωση της  αρµόδιας  υπηρεσίας  (π.χ.  Τµήµα   Πολιτικής  Προστασίας  &

Τµήµα  Πρασίνου,   κλπ)  του  δήµου,  σχετικά  µε  την  ανάγκη  καθαρισµού  του

οικοπέδου.

2.  Έρευνα µέσω  της  τεχνικής  και  της  νοµικής  υπηρεσίας  του  ∆ήµου  για  την

αναζήτηση του ιδιοκτήτη.

3.  Έγγραφο  προς  τον  ιδιοκτήτη του  οικοπέδου  ώστε  να  προβεί  σε  άµεσο

καθαρισµό,  εντός  συγκεκριµένης  προθεσµίας,  στο  οποίο  θα  επισηµαίνονται  και  οι

κυρώσεις που θα έχει εάν δε συµµορφωθεί.

4.  Έκθεση  της  αρµόδιας  υπηρεσίας του  ∆ήµου,  που  περιγράφει  τη  σχετική

παράβαση.

5. Απόφαση ∆ηµάρχου (ή του αρµόδιου αντιδηµάρχου) για την επιβολή προστίµου.

6.  Έκθεση  του  αρµοδίου  τµήµατος (πχ  Τµήµα  Πρασίνου  & Τµήµα   Πολιτικής

Προστασίας κλπ) µε την οποία θα προσδιορίζεται η σχετική δαπάνη του δήµου προς

καθαρισµό.

7. Βεβαίωση των ανωτέρω ποσών (προστίµου και δαπάνης για τον καθαρισµό) εις

βάρος του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

8.  Έγγραφη  επίδοση  ειδοποίησης στον  ιδιοκτήτη  του  οικοπέδου  της  βεβαίωσης

παράβασης.

▪  Κατά  της  βεβαίωσης  παράβασης  του  παρόντος  κανονισµού  και  για  ποσά  που

ξεπερνούν τα 60 € κάθε φορά, χωρεί ένσταση εντός πέντε εργασίµων ηµερών από

την  ηµεροµηνία  παραλαβής  της  ειδοποίησης,  για  την  οποία  αποφασίζει

τελεσίδικα η τριµελής επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών του ∆ήµου Σερρών.
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• Η Επιτροπή δύναται να προβεί στην µείωση του επιβληθέντος προστίµου µέχρι και

50 %, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις. Σε καµία περίπτωση η µείωση του προστίµου

δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη του ελάχιστου προστίµου (60 €). 

Στην Επιτροπή δεν γίνονται δεκτά αιτήµατα που αφορούν παραπτώµατα επιβολής του

ελάχιστου προστίµου (60 €).

▪  Σε καµία περίπτωση η επιβολή προστίµου δεν απαλλάσσει τον παραβάτη του

κόστους απορρύπανσης ή της τυχόν βλάβης που θα προκύψει από την ενέργεια

του.

Για την επιβολή των προβλεπόµενων νοµίµων προστίµων µετά την σχετική έκθεση

βεβαίωσης  των  παραβάσεων  από  τα  εξουσιοδοτηµένα  όργανα,  είναι  αρµόδιος

σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 1080/80 καθώς και άλλων νόµων ο

∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας.

• Τα πρόστιµα αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

9. Απόφαση  ∆ηµάρχου προς την  Νοµική  Υπηρεσία  για  υποβολή  Μήνυσης για  το

αδίκηµα 433 του Ποινικού κώδικα.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την χρέωση και

επιβολή  προστίµου  για  τον  καθαρισµό  οικοπέδων  και  λοιπών  ακάλυπτων  χώρων

εντός και εκτός οικισµού », 

και σχετική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       

 Ψηφίζει  τον  Κανονισµό  χρέωσης  και  επιβολής  προστίµου  για  τον  καθαρισµό

οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισµού, ως ακολούθως:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείµενο του Κανονισµού.

 Ο παρών Κανονισµός έχει το εξής αντικείµενο:

α) Ρυθµίζει  τις  υποχρεώσεις  και  τα  δικαιώµατα  των  δηµοτών  και  του  ∆ήµου,  που

αφορούν την τήρηση της καθαριότητας για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, την

πρόληψη πυρκαγιών και την καλαισθησία της πόλης εν γένει.

β)  Αποσκοπεί  στην  ενηµέρωση  και  συµµόρφωση  του  κοινού  µε  τις  σχετικές

δηµοτικές διατάξεις.

γ)  Επιβολή  χρηµατικών  προστίµων,  διοικητικών  µέτρων  και  υποβολή  µηνύσεων

στους παραβάτες.

ΑΡΘΡΟ 2 – Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού.

• Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού ανήκει

στην  ∆ηµοτική  Αρχή,  η  οποία  εξουσιοδοτεί  τα  αρµόδια  όργανα  του  Αυτοτελούς

Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας,  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και  της Νοµικής

Υπηρεσίας  (προϊσταµένους  κ.λ.π.)  για  τη  διαπίστωση  των  παραβάσεων,  την

υποχρέωση  του  αυτεπάγγελτου  καθαρισµού  σε  περίπτωση  µη  συµµόρφωσης  των

υπόχρεων, την επιβολή των προβλεπόµενων χρεώσεων και χρηµατικών προστίµων ή

άλλων  διοικητικών  µέτρων  και  τέλος  την  υποβολή  µηνύσεων  σε  βάρος  των

παραβατών.

•  Ο  παρών  κανονισµός  έχει  πρωτίστως  «παιδευτικό  χαρακτήρα» παρά  το  ότι,  στο

πλαίσιο  των  διατάξεων  του,  ως  αποτρεπτικό  µέσο,  προβλέπει  κυρώσεις.  Τα
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κατασταλτικά µέτρα που προβλέπονται στον κανονισµό είναι το τελευταίο µέσον που

θα  χρησιµοποιήσει  η  ∆ηµοτική  Αρχή  και  µόνο  εκεί  που  θα  αποτύχει  η

«συνεννόηση» .

•Οι ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών κλπ ακάλυπτων χώρων, που

βρίσκονται  εντός  πόλεων,  κωµοπόλεων  και  οικισµών  και  σε  απόσταση  µέχρι  100

µέτρων  από  τα  όριά  του  οφείλουν  να  τα  διατηρούν  πάντοτε  καθαρά.  Επίσης

οφείλουν  να  τα  περιφράξουν  (σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  ΓΟΚ)  και  να

προβαίνουν  σε  περιοδική  αποψίλωση-  καθαριότητα  προς  αποφυγή  των

δυσάρεστων συνεπειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Την  χρέωση  και  την  επιβολή  προστίµου  στους  υπόχρεους  για  τον  καθαρισµό  των

ιδιωτικών οικοπέδων κλπ ακάλυπτων χώρων από επικίνδυνη αυτοφυή βλάστηση, από

το  έτος  2013  και  εφεξής,  στην  περίπτωση  παράβασης  του  παρόντος  κανονισµού.

Προτείνουµε  η  χρέωση  να  γίνεται  µε  το  σύστηµα  µέτρησης  της  επιφανείας

καθαρισµού όπως παρουσιάζεται στις τρεις παρακάτω κατηγορίες: 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ποώδη Βλάστηση)

Η  κατηγορία  αυτή  αφορά  τον  καθαρισµό  οικοπέδων  όπου η  αυτοφυή  βλάστηση  έχει

ύψος έως τα εβδοµήντα  (ή και παραπάνω) εκατοστά και µε βλαστό µη ξυλοκοπηµένο.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Αυτοψία,  µετακίνηση  και

επίβλεψη,  καθαρισµού  καθώς

και  η διεκπεραίωση  εγγράφων

(Αλληλογραφία,  αποφάσεις,

κλπ) από υπάλληλο

1 τµ 0,50€ 0,50€

2 Καθαρισµός ποώδους βλάστη-

σης  µε  χρήση  βενζινοκίνητου

χορτοκοπτικού ή καταστροφέα

αναρτώµενου  σε  γεωργικό

ελκυστήρα  και  µεταφορά

προϊόντων καθαρισµού.

1 τµ € €

3 Πρόστιµο Ν. 3852/2010 1 τµ 0,50€ 0,50€

Σύνολο δαπάνης καθαρισµού ανά τετραγωνικό µέτρο

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (θαµνώδης βλάστηση)

Η κατηγορία αυτή αφορά τον καθαρισµό οικοπέδων όπου η αυτοφυή βλάστηση χωρίς

κεντρικό  κορµό  και  βλαστό  µικρό  ξυλώδη  που  διακλαδίζεται  από  το  επίπεδο  του

εδάφους (βάτα, καλάµια, δάφνες, αγριοτριανταφυλλιές κλπ). 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Αυτοψία,  µετακίνηση  και

επίβλεψη,  καθαρισµού  καθώς

και  η διεκπεραίωση  εγγράφων

(Αλληλογραφία,  αποφάσεις,

κλπ) από υπάλληλο

1 τµ 0,50€ 0,50€

2 Καθαρισµός θαµνών µε χρήση

βενζινοκίνητου  αλυσοπρίονου

ή  καταστροφέα  αναρτώµενου

σε  γεωργικό  ελκυστήρα  και
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µεταφορά προϊόντων καθαρισ-

µού.
1 τµ € €

3 Πρόστιµο Ν. 3852/2010 1 τµ 0,50€ 0,50€

Σύνολο δαπάνης καθαρισµού ανά τετραγωνικό µέτρο

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (δενδρώδη βλάστηση)

Η  κατηγορία  αυτή  αφορά  τον  καθαρισµό  οικοπέδων  µε  αυτοφυή  δένδρων  µε  ένα

αυτοστηριζόµενο  ξυλώδη  κορµό  και  βλαστούς  (ακακίες,  συκιές,  αείλανθοι,  ή

βρωµοκαρυδιές κλπ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Αυτοψία,  µετακίνηση  και

επίβλεψη,  καθαρισµού  καθώς

και  η διεκπεραίωση  εγγράφων

(Αλληλογραφία,  αποφάσεις,

κλπ) από υπάλληλο

1 τµ 0,50€ 0,50€

2 Καθαρισµός  δένδρων  µε

χρήση  βενζινοκίνητου

αλυσοπρίονου και µεταφορά

προϊόντων καθαρισµού.

1 τµ € €

3 Πρόστιµο Ν. 3852/2010 1 τµ 0,50€ 0,50€

Σύνολο δαπάνης καθαρισµού ανά τετραγωνικό µέτρο

Η χρέωση θα είναι ανάλογη µε την βλάστηση και το εµβαδόν που περιλαµβάνει

µέσα στο οικόπεδο, δηλαδή σε ένα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 500 τµ µπορεί τα

100  να  αντιστοιχούν  στην  χρέωση  της  ποώδους  βλάστησης,  τα  διακόσια  στην

κατηγορία της θαµνώδους βλάστησης και τα 200 στη δενδρώδη βλάστηση.  

Βήµατα επιβολής προστίµου

1.  ∆ιαπίστωση της  αρµόδιας  υπηρεσίας  (π.χ.  Τµήµα   Πολιτικής  Προστασίας  &

Τµήµα  Πρασίνου,   κλπ)  του  δήµου,  σχετικά  µε  την  ανάγκη  καθαρισµού  του

οικοπέδου.

2.  Έρευνα µέσω  της  τεχνικής  και  της  νοµικής  υπηρεσίας  του  ∆ήµου  για  την

αναζήτηση του ιδιοκτήτη.

3.Έγγραφο προς τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου ώστε να προβεί σε άµεσο καθαρισµό,

εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, στο οποίο θα επισηµαίνονται και οι κυρώσεις που

θα έχει εάν δε συµµορφωθεί.

4.Έκθεση  της  αρµόδιας  υπηρεσίας του  ∆ήµου,  που  περιγράφει  τη  σχετική

παράβαση.

5.Απόφαση ∆ηµάρχου (ή του αρµόδιου αντιδηµάρχου) για την επιβολή προστίµου.

6.Έκθεση  του  αρµοδίου  τµήµατος (πχ  Τµήµα  Πρασίνου  &  Τµήµα   Πολιτικής

Προστασίας κλπ) µε την οποία θα προσδιορίζεται η σχετική δαπάνη του δήµου προς

καθαρισµό.

7.Βεβαίωση των ανωτέρω ποσών (προστίµου και δαπάνης για τον καθαρισµό) εις

βάρος του ιδιοκτήτη του οικοπέδου.

8.  Έγγραφη  επίδοση  ειδοποίησης στον  ιδιοκτήτη  του  οικοπέδου  της  βεβαίωσης

παράβασης.

▪  Κατά  της  βεβαίωσης  παράβασης  του  παρόντος  κανονισµού  και  για  ποσά  που

ξεπερνούν τα 60 € κάθε φορά, χωρεί ένσταση εντός πέντε εργασίµων ηµερών από
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την  ηµεροµηνία  παραλαβής  της  ειδοποίησης,  για  την  οποία  αποφασίζει

τελεσίδικα η τριµελής επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών του ∆ήµου Σερρών.

• Η Επιτροπή δύναται να προβεί στην µείωση του επιβληθέντος προστίµου µέχρι και

50 %, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις. Σε καµία περίπτωση η µείωση του προστίµου

δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη του ελάχιστου προστίµου (60 €). 

Στην Επιτροπή δεν γίνονται δεκτά αιτήµατα που αφορούν παραπτώµατα επιβολής του

ελάχιστου προστίµου (60 €).

▪  Σε καµία περίπτωση η επιβολή προστίµου δεν απαλλάσσει τον παραβάτη του

κόστους απορρύπανσης ή της τυχόν βλάβης που θα προκύψει από την ενέργεια

του.

Για την επιβολή των προβλεπόµενων νοµίµων προστίµων µετά την σχετική έκθεση

βεβαίωσης  των  παραβάσεων  από  τα  εξουσιοδοτηµένα  όργανα,  είναι  αρµόδιος

σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 1080/80 καθώς και άλλων νόµων ο

∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας.

•Τα πρόστιµα αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

9. Απόφαση  ∆ηµάρχου προς την  Νοµική  Υπηρεσία  για  υποβολή  Μήνυσης για  το

αδίκηµα 433 του Ποινικού κώδικα.

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

     ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                  ΧΟΥΡΟΥΖΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

     

                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                               Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

       Σέρρες 09-01-2014

       Πιστό Αντίγραφο

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ   

   Μ. Ε. ∆.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.           

                

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
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