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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ                                   

25
ης

  Μαρτίου 29 -145 74 Ροδόπολη                         

 
                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της 25-04-2016 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Απριλίου 

του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Μ.Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 33/21-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του 

Ν* 3852/2010, για συζήτηση & γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης : 

 
    ΘΕΜΑ  1ο : «Αίτηση κας Θεοτόκη Δήμητρας για διόρθωση – αλλαγή στον αριθμό 

παραχωρητηρίου τάφου διαρκούς   χρήσεως». 

    ΘΕΜΑ 2
ο
 : «Αίτηση κας Μάρα  - Καραγιαννοπούλου Μαρίας για αλλαγή σημείου 

οικογενειακού τάφου διαρκούς χρήσεως & αριθμού παραχωρητηρίου».   

    ΘΕΜΑ   3
ο
 : «Αίτηση κας Δανιά Μαρίας για παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσεως 

οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο Ροδόπολης».   
    ΘΕΜΑ   4

ο
 : «Πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 31 κεφ. ΙΔ΄ του Κανονισμού 

Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δ-Διονύσου (αρ.απόφ. Δ.Σ. 

203/2013)».   
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από τους κ.κ. 

Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης            

2] Ζορμπάς Ε. Απόστολος            1] Κλεφτάκης Βασίλειος. Αν και κλήθηκε  

3] Πολύζου Δήμητρα                                             νόμιμα, δεν παρέστη.   

 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης κος Κόκκαλης Εμμανουήλ καθώς και ο κος Κανατσούλης Ι., Δημοτικός 

Σύμβουλος Δ-Διονύσου. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4
o
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 

Συμβούλιο ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μας εστάλη από το γραφείο Δημάρχου μία 



τυποποιημένη επιστολή που αφορά τον καθαρισμό οικοπέδων την οποία αποστέλλουμε 

στους ιδιοκτήτες προκειμένου να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων 

χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι απόσταση 

100 μέτρων υποχρεούνται (σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη ΦΕΚ 724/87 τεύχος Β΄) 

στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών 

που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. 

Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο 

Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο και επιβάλλοντας χρέωση 

και πρόστιμο στους οικοπεδούχους για τον καθαρισμό και αποψίλωση των οικοπέδων τους, 

εφόσον οι ιδιοκτήτες δε φροντίζουν από μόνοι τους γι’ αυτό. 

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος στον Δήμο και στους περίοικους, η 

ειδοποίηση τοιχοκολλείται στην ιδιοκτησία και μετά την παρέλευση προθεσμίας 

εφαρμόζονται τα ανωτέρω. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.26 του Ν.3852/ 2010, 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. 

      Η σχετική λοιπόν δαπάνη για καθαρισμό οικοπέδου που έχει καθοριστεί από το 

Δήμο Διονύσου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 93/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι 3,75 

€/τ.μ.  

Επειδή όμως κάθε χρόνο παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί από τους ιδιοκτήτες να 

μην καθαρίζουν τα οικόπεδά τους είτε για οικονομικούς λόγους είτε διότι αδιαφορούν, κάτι 

το οποίο εγκυμονεί κινδύνους, προτείνουμε όπως τροποποιηθεί το ισχύον πρόστιμο για τον 

καθαρισμό οικοπέδων και από  3,75/τ.μ. να μειωθεί στα 0,50/τ.μ.  

    Επίσης, στα οικόπεδα που ο Δήμος για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει τη δυνατότητα να 

επέμβει, να επιβάλλεται πρόστιμο, χωρίς να το καθαρίσει, 0.50 λ/τ.μ. την 1
η
 φορά και σε 

περίπτωση που δεν συμμορφωθεί το πρόστιμο να διπλασιαστεί. 

    Η συμμόρφωσή του ή μη θα διαπιστώνεται μετά από έλεγχο που θα γίνεται από τη 

Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες. 

   Να σημειωθεί ότι η πρόταση των 0.50 λ/τ.μ. είναι ενδεικτική μιας και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε μία τεκμηριωμένη πρόταση. 

              Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση, 

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 

 

                                 Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Ο μ ό φ ω ν α 
     

             Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 7/2016 

   

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                             2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         3.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

                                                            

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  25  - 04  - 2016 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         


