
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.  19ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  124/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 85393/18.11.2022                       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος 

 
      Σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση (Δια Ζώσης & Τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα 

την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 81382/04.11.2022 

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 

04.11.2022. 

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: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ 

– ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ 

ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,  ΚΑΒΟΥΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.:ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

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

παρόντα 39, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, Αλεβίζου Ανδριάνα, Δρακόπουλος Νικόλαος, 

Γκόγκος Κωνσταντίνος, Μηλιώνη Παναγιώτα, Γκιόκας Ιωάννης, αποχώρησαν πριν από τη συζήτηση των 

θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το 

κατεπείγον 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας 

του Περιβάλλοντος, ο επείγοντος χαρακτήρας του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι εταιρεία θα 

πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των διερχομένων 

οχημάτων και πολιτών αφού οι βροχοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιουργούν ανάλογα 

προβλήματα. 

 

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

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης επιβολής προστίμου 

στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού 

Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 82820/10.11.2022 έγγραφο της Δημοτικής 

Αστυνομίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Στις 06.11.2022 και περί ώρα 04:00 π.μ. διαπιστώθηκε τόσο από τα αστυνομικά όργανα όσο 

και  από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου ότι επί της οδού Ιδομενέως και στη συμβολή αυτής με 

την οδό Θερσίτου το οδόστρωμα είχε υποστεί καθίζηση λόγω κακοτεχνίας της αποκατάστασης του 

έργου που είχε αναλάβει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος είχαν πέσει ένα δίκυκλο και 

ένα όχημα εντός αυτού. 

Ο Δήμος Ιλίου προέβη σε άμεση προσωρινή αποκατάσταση προκειμένου να αποφευχθούν 

περαιτέρω ατυχήματα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος όπου: 

«Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας υποχρεούται αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών 

εργασιών να επαναφέρουν τον κοινόχρηστο χώρο στην προτέρα του κατάσταση. Σε αντίθετη 

περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για την πρόκληση της φθοράς και επιπλέον, μετά από 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προστίθεται και το κόστος αποκατάστασης». 

Επίσης «Σε περίπτωση μη λήψης των αναγκαίων μέτρων κατ ‘ άρθρο 25 του παρόντος 

Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο έως 2.000 ευρώ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους ή 
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υποτροπής διπλασιάζεται». 

Σύμφωνα με το από 08.11.2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, η προσωρινή 

αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνσή της και το κόστος ανέρχεται στα 1500 ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. (χωρίς να έχει υπολογιστεί το κόστος ασφαλτομείγματος). 

Επομένως το ποσό προστίμου βάσει του άρθρου 26 του Κανονισμού Προστασίας του 

Περιβάλλοντος είναι 2500 ευρώ που αναλύεται ως εξής: 500 ευρώ για μη επαναφορά του 

κοινόχρηστου χώρου στην προτέρα του κατάσταση και 2000 ευρώ για μη λήψη των 

αναγκαίων προστατευτικών μέτρων κατ’ άρθρο 25 του Κανονισμού. Επιπροσθέτως 1500 

ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για τη δαπάνη αποκατάστασης. 

Στοιχεία ΕΥΔΑΠ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ – 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Τηλ.: 210-2144565/66. 

Ο επείγοντας χαρακτήρας του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι η εταιρία θα πρέπει να 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των διερχομένων οχημάτων και 

πολιτών αφού οι βροχοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα δημιουργούν ανάλογα 

προβλήματα. 

Έτσι λοιπόν με βάση τα παραπάνω, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26, παρακαλούμε για τις 

ενέργειές σας σχετικά με την επιβολή ή μη του σχετικού προστίμου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

       ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 § 7 του Ν. 4555/2018 

2. Επιβάλλει στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατ’ άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος, 

πρόστιμο: 

Α) 500,00 ευρώ για μη επαναφορά του κοινόχρηστου χώρου στην προτέρα του κατάσταση,  

Β) 2000,00 ευρώ για μη λήψη των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων και  

γ) Επιπροσθέτως 1500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για τη δαπάνη αποκατάστασης,  

για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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