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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                       

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ.ΟΡΓΑΝΩΝ 

                    

 

                                                             

                                                                                                                     

      ΠΡΟΣ:  Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 
ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για το επιβληθέν πρόστιμο περί παράνομης κοπής 
     πεύκου επί της οδού Αντιγόνης 4 και Ισμήνης στον Άγιο Στέφανο». 
 
 

Σχετ:   
1)  Το κεφάλαιο Ε΄, άρθρο 15 του κανονισμού προστασίας περιβάλλοντος και 
      καθαριότητας του Δήμου Διονύσου, 203/2013 ΑΔΣ  
2)  Το κεφάλαιο ΙΣΤ΄, του κανονισμού προστασίας περιβάλλοντος και 
      καθαριότητας του Δήμου Διονύσου, 203/2013 ΑΔΣ  
3)   Η 93/2014 ΑΔΣ, Πρόστιμα και Τέλη, κατ’ άρθρου του κανονισμού 
      προστασίας περιβάλλοντος και καθαριότητας 203/2013 ΑΔΣ 
 
 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε΄, άρθρο 15 του κανονισμού προστασίας 
περιβάλλοντος και καθαριότητας, 203/2013 ΑΔΣ:  
 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΔΕΝΔΡΑ - ΦΥΤΑ 
 «....3. Κοπή δένδρων πέραν των εγκεκριμένων ή εσκεμμένη ή από αμέλεια καταστροφή 
αυτών με μηχανήματα τιμωρείται με πρόστιμο για κάθε πεύκο. Με πρόστιμο επίσης τιμωρείται 
όποιος θέτει σε κίνδυνο τα δένδρα τοποθετώντας επάνω τους πινακίδες, σύρματα, κλπ. Για 
την επιβολή του ως άνω προστίμου σαν δένδρα νοούνται μόνο τα πεύκα του δασικού 
περιβάλλοντος και όχι τα δένδρα που φυτεύουν οι ιδιοκτήτες στους κήπους τους. Πέραν του 
προστίμου, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να καλέσει τον ιδιοκτήτη να φυτεύσει ίσο αριθμό πεύκων 
με αυτά που κόπηκαν. Η επαναφύτευση αναγνωρίζεται σαν πράξη μερικής αποκατάστασης 
και αποτελεί λόγο ανάλογης μείωσης του προστίμου. 
4. Δεν επιτρέπεται η κοπή χλωρών και ξερών δένδρων εντός της ιδιοκτησίας χωρίς την 
σχετική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα δέντρα τα οποία 
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους και κρίνονται επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια. Η 
κοπή γίνεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σε περίπτωση που βρίσκονται 
εντός των ΓΠΣ, η κοπή θα γίνεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας) και έγκριση της ανωτέρω απόφασης από το Δασαρχείο...» 
 



Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΣΤ΄, του κανονισμού προστασίας περιβάλλοντος 
και καθαριότητας του Δήμου Διονύσου, 203/2013 ΑΔΣ:  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Κατά των επιβαλλομένων προστίμων, μπορεί να ασκηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, ένσταση και αίτηση συμβιβασμού. Για τη λήψη 
σχετικής απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Για πρόστιμα άνω των 500 ευρώ, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση των 3/5 του μπορεί να 
μειώσει ή εξαλείψει το επιβληθέν πρόστιμο. Πρόβλεψη για μείωση σε περίπτωση πληρωμής 
εντός 10 ημερών  
 

Σύμφωνα με την 93/2014 ΑΔΣ, Πρόστιμα και Τέλη, κατ’ άρθρου του 
κανονισμού προστασίας περιβάλλοντος και καθαριότητας 203/2013 ΑΔΣ στην 
οποία αναφέρεται ότι:  
 
Για τις περιπτώσεις επιβολής προστίμων λόγω παραβάσεων του Κανονισμού, εκτός της 
παράβασης του άρθρου 37 για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας,  το πρόστιμο μειώνεται κατά 
50% εάν καταβληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη επίδοσης της πράξης 
βεβαίωσης της παράβασης (έκθεσης ελέγχου)  
 
Με βάσει τα ανωτέρω, προτείνεται η εξέταση της υπ’ αρ. πρ. ΔΔ.5423/24-02-
2017 (ΔΑ.60) ένστασης του κ. Ανδρόνη Γεώργιου και η λήψη απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 
 
 
 

          Με Ε.Δ. 

                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

         

                                                                                        Χρηστάκης Μιχαήλ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Συνημμένα: 
1)  Η υπ’ αρ. πρ. ΔΔ.5423/24-02-2017 (ΔΑ.60) ένστασης του κ. Ανδρόνη Γεώργιου  
2)  Η υπ’ αρ. Πρ. ΔΔ.4372/14-02-17 (ΔΑ.50) Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας 
     Νο 02 
3) Το αποδεικτικό επίδοσης της Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας Νο 02 
4)  Η υπ’ αρ. πρ. ΔΑ.63  Έκθεσης Ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας 
5)  Φωτογραφικό υλικό της παράβασης 


