
 

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 04/2017 

Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 20 / 07 / 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

19:30 μ. μ. το Τοπικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο 

κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιάλειας 

κατά τα οριζόμενα του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της τακτικής 

συνεδρίασης.   

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Τοπικού 

συμβουλίου Σελιανιτίκων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών του Τοπικού 

συμβουλίου κατά τα οριζόμενα του άρθρου 89 παρ. 2 ήταν : 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ( Πρόεδρος )                                   Κανένας 

2. ΡΟΖΟΣ Γεώργιος ( Μέλος) 

3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος ( Μέλος) 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 03/2017 απόφασης περί εναπόθεσης κλαδιών 

και χόρτων σε δημοτικό χώρο στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων». 

 Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγείται το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και εκθέτει ότι: 

«Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου Αιγιάλειας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 22982/19-07-2017 

έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: «….όσον αφορά την εναπόθεση κλαδιών και 

χόρτων σε Δημοτικό χώρο σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 περ. 26 

του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄- Καλλικράτης απαγορεύεται η 



εναπόθεση ξερών χόρτων, κλαδιών και λοιπών εύφλεκτων υλικών εντός οικισμού 

και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια αυτών…..Ως εκ τούτου ο χώρος που 

έχει οριστεί για εναπόθεση κλαδιών και χόρτων στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων θα πρέπει 

να μην εμπίπτει στις ως άνω διατάξεις….». Επίσης, η αριθ. 03/2017 απόφασή 

μας είχε ως εξής «…Αποφασίζει Ομόφωνα…μόνο για τους κατοίκους της τοπικής 

κοινότητας Σελιανιτίκων την προσωρινή εναπόθεση των κλαδιών και χόρτων, 

προϊόντων κηπευτικών εργασιών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 9 του 

ισχύοντος κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Αιγιάλειας σε δημοτική έκταση 

που βρίσκεται εντός των ορίων δικαιοδοσίας της τοπικής κοινότητας 

Σελιανιτίκων……κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και δη του άρθρου 5 

της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄1459) να ζητηθεί αρμοδίως η 

απαραίτητη άδεια καύσης αυτών, αφού ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα και με 

την παρουσία πυροσβεστικού οχήματος…..». Επισημαίνεται, πως στην εν λόγω 

απόφαση ο προτεινόμενος δημοτικός χώρος για την εναπόθεση προϊόντων 

κηπευτικών εργασιών (κλαδιών, χόρτων) ήταν εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. 

Σελιανιτίκων.   

Γεώργιος Ρόζος: «Στο εν λόγω υπηρεσιακό έγγραφο προφανώς δεν έχει ληφθεί 

υπόψη ότι στην απόφασή μας μνημονεύεται ρητώς το άρθρο 5 της ισχύουσας 

Πυροσβεστικής Διάταξης υπ’ αριθ. 9/2000 (Β΄1459), λαμβανομένου υπόψη των 

περιπτώσεων που καθορίζονται ξεκάθαρα στο άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα, 

περί παράβασης διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά».     

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το 

Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  

                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την τροποποίηση της αριθ. 03/2017 απόφασής μας, κατόπιν του υπ’ αριθ. 

Πρωτ.  22982/19-07-2017 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιάλειας, ώστε να μην 

επιτρέπεται η προσωρινή εναπόθεση των ξερών χόρτων και κλαδιών στον 



υφιστάμενο δημοτικό χώρο που είχε υποδειχθεί με την ως άνω προηγούμενη 

απόφασή μας και που βρίσκεται σε θέση εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. 

Σελιανιτίκων. 

2. Στην περίπτωση 26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/10, στις αρμοδιότητες των 

Δήμων περιλαμβάνεται η μέριμνα - σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές 

διατάξεις - για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους 

ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων 

χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε 

απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση 

αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

των υπόχρεων.  

Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Αιγιάλειας που αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται, κατά λόγο αρμοδιότητας, 

όπως προβεί στις απαιτούμενες, κατά νόμο, ενέργειες, προκειμένου για την 

έγκαιρη αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης ξερών χόρτων, κλαδιών 

και εύφλεκτων υλικών στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων.  

3. Στην περίπτωση λήψης ενδεικνυόμενων μέτρων από πλευράς σας να μας 

κοινοποιηθούν εγγράφως, προκειμένου να σταθμίσουμε τυχόν δικές μας 

περαιτέρω ενέργειες, κατά λόγο τοπικής δικαιοδοσίας. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται 

ως έπεται:  

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                   ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

     


