
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 20η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋ του Δημοτικού  

                                                  Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋  210/2019                                                                       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφαση̋ επιβολή̋ προστίμου στην 

εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Τ.Ε. 

 

Σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48410/11.10.2019 πρόσκληση του  

Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την  

11.10.2019. 

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: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

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

βρέθηκαν παρόντα 41 ο Πρόεδρο̋ κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋  και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ με πρότασή του και 

σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 

§ 6 του Ν. 4555/2018, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2ο θέμα εκτό̋ 

ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την «Λήψη απόφαση̋ επιβολή̋ προστίμου στην εταιρεία ΙΛΙΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», το θέμα έχει επείγοντα χαρακτήρα, διότι λόγω εργασιών 

τη̋ εν λόγω εταιρεία̋ υπήρχαν διάσπαρτα χώματα, χαλίκια καθώ̋ και έλλειψη ασφαλτόστρωση̋ 

με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνο̋ για του̋ διερχομένου̋ αλλά και του̋ κατοίκου̋. 

Η Δ.Σ. κ. Κυριακοπούλου Π. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματο̋ τη̋ ημερήσια̋ 

διάταξη̋ και μέχρι πέρα̋ τη̋ συνεδρίαση̋.  

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

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την λήψη απόφαση̋ 

επιβολή̋ προστίμου στην εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 49757/17.10.2019 σχετικό έγγραφο του 

Τμήματο̋ τη̋ Δημοτική̋ Αστυνομία̋  του Δήμου μα̋, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

Στι̋ 10.05.2019 η υπηρεσία τη̋ Δημοτική̋ Αστυνομία̋ πραγματοποίησε από κοινού 

αυτοψία με την Τεχνική Υπηρεσία στι̋ οδού̋ Κρήτη̋ (από Θηβών έω̋ Παξών), Παξών (από 

Κρήτη̋ έω̋ Άρεω̋), Άρεω̋ (από Παξών έω̋ Μεθοδίου) και Μεθοδίου (από Άρεω̋ έω̋ Μ. 

Ψελλού) και διαπίστωσαν ότι λόγω εργασιών που είχε πραγματοποιήσει η κατασκευάστρια 

εταιρεία με την επωνυμία ΙΛΙΟΝ Ελληνική Κατασκευαστική Α.Τ.Ε., Αγ. Γεωργίου 29 & Αν. 

Παπανδρέου, τηλ. 2105752749, fax 2105751196, υπήρχαν διάσπαρτα χώματα, χαλίκια καθώ̋ 

και έλλειψη ασφαλτόστρωση̋ με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνο̋ για του̋ διερχομένου̋ 

αλλά και για του̋ κατοίκου̋ που γειτνιάζουν με του̋ δρόμου̋, αφού οι ρύποι από σκόνη 

καθιστούσαν δύσκολη την παραμονή του̋ στι̋ κατοικίε̋. 

    Σε μετέπειτα αυτοψίε̋ από την υπηρεσία μα̋ τι̋ ημερομηνίε̋ 22.05.2019, 27.05.2019, 

29.05.2019, 06.06.2019, 10.06.2019 με τελευταία την 26.09.2019 εξακολουθούσε να μην 

υπάρχει καμία αλλαγή σχετικά με την ύπαρξη χωμάτων, χαλικιών, την έλλειψη 

ασφαλτόστρωση̋ και περαιτέρω με την ολοκλήρωση των έργων. 

    Επιπροσθέτω̋ η ρύπανση (με χαλίκια, σκόνη, άμμο, λάσπη κλπ) επεκτάθηκε και στου̋ 

κάθετου̋ δρόμου̋ των έργων και συγκεκριμένα επί των οδών Λ. Θηβών, Λακωνία̋, Αντιπαξών, 

Γαλερίου. Δηλαδή σε όλο το οδικό δίκτυο του δήμου Ιλίου που ήταν σε συνάρτηση με την εξέλιξη 

του έργου που είχε αναλάβει η εταιρεία ΙΛΙΟΝ Ελληνική Κατασκευαστική Α.Τ.Ε., η οποία δεν είχε 

λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα με αποτέλεσμα τη ρύπανση και τον κίνδυνο των διερχομένων. 

   Επομένω̋ κατά την επιβολή του προστίμου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι 
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αναφερόμενοι δρόμοι στι̋ εκθέσει̋ ελέγχου αλλά και αυτοί που βρίσκονται σε εξάρτηση από το 

όλο έργο. 

   Σημειώνεται ότι στην πιο πάνω εταιρεία έχουν γίνει επανειλημμένα προφορικέ̋ και 

γραπτέ̋ συστάσει̋ για συμμόρφωση πλην όμω̋ μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίθηκε στη λήψη 

των αναγκαίων μέτρων προ̋ αποφυγή του ενδεχόμενου κινδύνου που τυχόν θα προκύψει. 

   Επειδή οι παραβάσει̋ τη̋ πιο πάνω εταιρεία̋ προβλέπονται και τιμωρούνται από το 

άρθρο 7 παράγραφο̋ 3 του ισχύοντο̋ Κανονισμού Προστασία̋ του Περιβάλλοντο̋ «Η ρύπανση 

ή καταστροφή μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων, λοιπών δημοσίων χώρων, κτιρίων 

και σχολείων αποτελεί παράβαση κα επισύρει πρόστιμο» σε συνδυασμό με το άρθρο 25 

παράγραφο̋ 1 όπου αναφέρεται επί λέξη «Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων 

οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα υγιεινή̋ και ασφάλεια̋ των διερχομένων καθώ̋ και τα μέτρα 

ασφαλεία̋ των οχημάτων, να μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν 

προβλήματα στη λειτουργεία τη̋ πόλη̋ και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγή̋ 

κινδύνου διασπορά̋ ή διαφυγή̋ στο περιβάλλον δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδου̋ 

άχρηστων αντικειμένων και αποβλήτων».  

    Επειδή το προβλεπόμενο πρόστιμο για τι̋ πιο πάνω παραβάσει̋ είναι από 100 έω̋ 

1000 ΕΥΡΩ ανά περίπτωση. 

                                         Για του̋ λόγου̋ αυτού̋ 

Προτείνεται η επιβολή προστίμου από 100 έω̋ 1000 ΕΥΡΩ ανά περίπτωση κατά την 

κρίση σα̋.» 

  προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010 και όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 

Β. Επιβάλει πρόστιμο συνολικού ποσού 8.000,00 € (1.000,00 € χ 8  δρόμοι = 8.000,00 €), σύμφωνα 

με το άρθρο 7 και το άρθρο 25 του Κανονισμού Προστασία̋ του Περιβάλλοντο̋, στην εταιρεία 

«ΙΛΙΟΝ Ελληνική Κατασκευαστική Α.Τ.Ε.» Αγ. Γεωργίου 29 & Αν. Παπανδρέου, τηλ. 2105752749, 

fax 2105751196, διότι υπήρχαν διάσπαρτα χώματα, χαλίκια καθώ̋ και έλλειψη 

ασφαλτόστρωση̋ με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνο̋ για του̋ διερχομένου̋ αλλά και 

για του̋ κατοίκου̋ που γειτνιάζουν με του̋ δρόμου̋, αφού οι ρύποι από σκόνη καθιστούσαν 

δύσκολη την παραμονή του̋ στι̋ κατοικίε̋, ω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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