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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 8ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 9ο: «Σχετικά με τη μεταφορά αδρανών υλικών και 
εκτέλεση εργασιών εντός οικισμού Ερμιόνης».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:48/2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  21η Ιoυνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 634/17.06.2011 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Ιωάννη Κρητσωτάκη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο δεκατριών (5) Συμβούλων ήταν 
παρόντες και οι τέσσερις (4):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Αντιπρόεδρος: Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
4. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

 1. Σύμβουλος: Δρουγκάνης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη 
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Eντός του  οικισμού της Ερμιόνης έχει παρατηρηθεί ότι μεταφέρονται 
οικοδομικά υλικά σε οικοδομές με οχήματα τύπου «κλαρκ». Αυτό έχει 
ως συνέπεια τη φθορά και μερικές φορές την καταστροφή του 
παραδοσιακού πλακόστρωτου στο κέντρο της Ερμιόνης.
 Θα αναφέρω τα άρθρα 8 και 18 του Κανονισμού Καθαριότητας του 
Δήμου Ερμιόνης:
Άρθρο 8
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Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων.
Για τα απορρίμματα, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2γ του παρόντος 
κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά), που προέρχονται 
από εκσκα�φές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κλπ.) 
με�ταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών σε 
συνεννόηση με τον Δήμο, στο τηλ.: 27540 - 32160 & 31322 στη 
χωματερή (σκουπιδότοπος). α) Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του 
πεζοδρο�μίου για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών θεωρούνται 
ότι καταλαμβάνουν Δημοτικό κοινόχρη�στο χώρο και οι υπεύθυνοι 
υποχρεούνται στην κατα�βολή εκτός του ειδικού τέλους του Ν. 1080/1980 
και πρόστιμο ύψους 60 ΕΥΡΩ (εξήντα). β) Στην περίπτωση, που αυτά 
επιρρίπτονται σε ακά�λυπτους χώρους, όπως οικόπεδα , χείμαρρους, 
ρέματα, πάρκα, άλση, δάση, εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές 
εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον, 
γι' αυτό τέτοιες ενέργει�ες ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ. Στους 
παραβάτες της διάταξης αυτής , εκτός από τις ποινές του άρθρου 119 του 
Ν.1892/1990 "απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριμμάτων σε δάση και 
δασικές εκτάσεις" και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις, ο Δήμος 
επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται από 150 - 600 ΕΥΡΩ, ανάλογα με 
τον όγκο των επιρριπτομένων αδρανών και την σοβαρότητα της 
ρύπανσης. Σε περίπτωση δε επανάληψης, πρόστιμο μέχρι και στο 
10πλάσιο του επιβληθέντος προστίμου.
Άρθρο 18
Υπαίθρια αποθήκευση υλικών.
Η εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη οικοδομικών  υλικών κ.λ.π. 
προκαλεί ρύπανση από τον διασκορπι�σμό των υλικών αυτών στο 
περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του 
πεζοδρομίου ή του κοινοχρήστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση 
ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών,  πρέπει  υποχρεωτικά  να  
αναγράφονται  τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με νάιλον, 
μουσαμά κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε 
κίνδυνος διασκορπισμού τους. Στους μη συμμορφούμενους με την 
διάταξη αυτή επι�βάλλεται πρόστιμο ύψους 60 ΕΥΡΩ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω όλοι οι πολίτες πρέπει να συμμορφώνονται με 
τον κανονισμό, η μη συμμόρφωση έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή 
προστίμων.
Προτείνω την απαγόρευση της χρήσης οχημάτων τύπου «κλαρκ» επί του 
παραδοσιακού πλακόστρωτου στο κέντρο της Ερμιόνης και την επιβολή 
προστίμων στη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Καθαριότητας.

Το Τοπικό Συμβούλιο καλείται  να αποφασίσει σχετικά.



ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ   48/2011 

Συνεδρίαση 8η – Τρίτη 21.06.2011

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Ομόφωνα:
Α. Απαγορεύεται η  χρήση οχημάτων τύπου «κλαρκ» επί του 
παραδοσιακού πλακόστρωτου στο κέντρο της Ερμιόνης 
Β. Μέχρι την ψήφιση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου  
Ερμιονίδας,  ισχύει ο παρόν του Δήμου Ερμιόνης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 48/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αραπάκης 
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Χρήστος Δάγκλης, Παναγιώτης 
Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


