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 Αριθµ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 37835/24-07-2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 15
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 223/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίµου στην Ε.Υ.∆.Α.Π. 

Α.Ε., για εκσκαφές από οργανισµούς κοινής ωφελείας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Κανονισµού Προστασίας του 

Περιβάλλοντος 

 

Σήµερα στις 19 Ιουλίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθµ. 36035/13-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  13-07-2012      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΤΣΙΤΣΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

               

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. 
 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Παπαδογιαννάκη Α., Βλάχου Β., Τριανταφύλλου Ν., Κόχυλα Κ., 
Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερησίας 
διατάξεως. 
Ο ∆.Σ. κος Κακούρης Κ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 6ου θέµατος εκτός ηµερησίας 
διατάξεως. 
Ο ∆.Σ. κος Φεγγερός Β. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 8ου θέµατος εκτός ηµερησίας 
διατάξεως 
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 Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος 

∆ηµήτριος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη 
κατά πλειοψηφία, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 8ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Λήψη 
απόφασης για επιβολή προστίµου στην Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε., για εκσκαφές από οργανισµούς κοινής 
ωφελείας, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Κανονισµού Προστασίας του Περιβάλλοντος» λόγω του 
επείγοντος του θέµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης. 

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

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 8ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για επιβολή 
προστίµου στην Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε., για εκσκαφές από οργανισµούς κοινής ωφελείας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 26 του Κανονισµού Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 37202/19-07-2012 σχετικό έγγραφο της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Κατόπιν αυτοψίας που ενήργησε η υπηρεσία µας µε αριθµό έκθεσης ελέγχου 0530 
διαπιστώθηκε ότι η Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. µε Α.Φ.Μ. 094079101, ∆.Ο.Υ., ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, διεύθυνση 
ΩΡΩΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 11146 και τηλ. 210-2144056, πραγµατοποίησε εκσκαφή για 
αποκατάσταση βλάβης δικτύου στη συµβολή των οδών ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετά το πέρας των εργασιών και πέραν του τετραηµέρου δεν  αποµακρύνθηκαν 
τα προϊόντα εκσκαφής (τα οποία παραµένουν στο οδόστρωµα), µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν τα 
διερχόµενα οχήµατα µε ατύχηµα και πρόκληση ζηµιών. Το πρόστιµο που προβλέπεται ανέρχεται 
στο ποσό των 1.500,00 € για τη µη αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής.» 
  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
   ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 
 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επιβάλει πρόστιµο στην Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. µε Α.Φ.Μ. 094079101, ∆.Ο.Υ., ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, 
διεύθυνση ΩΡΩΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 11146 και τηλ. 210-2144056, διότι πραγµατοποίησε 
εκσκαφή για αποκατάσταση βλάβης δικτύου στη συµβολή των οδών ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετά το πέρας των εργασιών και πέραν του τετραηµέρου δεν  αποµακρύνθηκαν 
τα προϊόντα εκσκαφής (τα οποία παραµένουν στο οδόστρωµα), µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν τα 
διερχόµενα οχήµατα µε ατύχηµα και πρόκληση ζηµιών, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Κανονισµού 
Προστασίας του Περιβάλλοντος  του ∆ήµου Ιλίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των  1.500,00 

ΕΥΡΩ, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 
 

   
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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