
 

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  013/2022 

Αριθμ. Πρωτ.:  8062/02.02.2022       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρεία ΕΔΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (άρθρα 25 & 26 του Κανονισμού Προστασίας 

του Περιβάλλοντος) 

Σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

4692/21.01.2022 πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους την  10.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 

παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: 

(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 

1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση 

για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): 

Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 

19515/12.10.2021). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
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ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 37, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 9ου  θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης 

επιβολής προστίμου στην εταιρεία ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (άρθρα 25 & 26 του Κανονισμού 

Προστασίας του Περιβάλλοντος). 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου  το υπ’ αριθμ. 91271/10.12.2021 έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομιας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η υπηρεσία μας στις 18.10.2021 πραγματοποίησε από κοινού αυτοψία με την 

Τεχνική Υπηρεσία στην οδό Αργυροκάστρου 95 όπου είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες 

νέας σύνδεσης φυσικού αερίου. Κατά την αυτοψία η Τεχνική Υπηρεσία, ως αρμόδια 

υπηρεσία, διαπίστωσε ότι τα μέτρα προστασίας που είχαν ληφθεί από τον υπεύθυνο για 

τις εργασίες εργολάβο ήταν ανεπαρκή (δεν υπήρχαν φωσφορούχοι αναλάμποντες, τα 

πλαστικά πλέγματα δεν ήταν φωσφορούχα, δεν υπήρχαν επαρκείς πινακίδες σήμανσης 

καθώς επίσης και η προσωρινή επανεπίχωση ορύγματος τομής οδοστρώματος ήταν 

ανεπαρκής) με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων 

και να διακυβεύεται η ασφάλεια τόσο των οχημάτων όσο και των διερχομένων πεζών.  

Σημειώνεται ότι στον υπεύθυνο για τις εργασίες φορέα στάλθηκε έγγραφο κλήσης 

σε ακρόαση στις 03.11.2021. Στοιχεία εταιρίας: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α.Ε.», Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, ΤΗΛ. 21030882000.  

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ισχύοντος Κανονισμού Προστασίας του 

Περιβάλλοντος «Σε περίπτωση μη λήψης των αναγκαίων μέτρων κατ΄άρθρο 25 του 

παρόντος Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο έως 2000 ευρώ και σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσής τους ή υποτροπής διπλασιάζεται».  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την επιβολή ή μη του σχετικού 

ΑΔΑ: ΨΚΔΓΩΕΒ-42Σ



 
3 

προστίμου.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

 

         ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επιβάλει πρόστιμο ποσού 2.000,00 € στην εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11, Λυκόβρυση, Τ.Κ. 14123, ΤΗΛ. 21030882000, διότι 

διαπιστώθηκε ότι στην οδό Αργυροκάστρου 95, είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες νέας 

σύνδεσης φυσικού αερίου και τα μέτρα προστασίας που είχαν ληφθεί από τον υπεύθυνο για 

τις εργασίες εργολάβο ήταν ανεπαρκή (δεν υπήρχαν φωσφορούχοι αναλάμποντες, τα 

πλαστικά πλέγματα δεν ήταν φωσφορούχα, δεν υπήρχαν επαρκείς πινακίδες σήμανσης 

καθώς επίσης και η προσωρινή επανεπίχωση ορύγματος τομής οδοστρώματος ήταν 

ανεπαρκής) με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων και 

να διακυβεύεται η ασφάλεια τόσο των οχημάτων όσο και των διερχομένων πεζών, σύμφωνα 

με τα άρθρα 25 & 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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