Θρακομακεδόνες 03.06.21
Αρ. πρωτ. 04
Δήμο Αχαρνών
1. Δήμαρχο κ. Σπύρο Βρεττό
2. Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Σιδηρόπουλο
3. Αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Βρεττό
4. Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Ξαγοράρη
5. Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Κωφό.

Θέμα:
«Καθαρισμός οικοπέδων περιοχής Θρακομακεδόνων προς αποφυγή πρόκλησης ή
επέκτασης πυρκαγιάς» .
Αξιότιμοι κύριοι,
Καταρχάς θα θέλαμε να εξάρουμε την σοβαρή προσπάθεια, αν και καθυστερημένη που έγινε
στην περιοχή μας για την περισυλλογή των κλαδιών. Επιτέλους, μετά από 10 χρόνια,
λειτούργησαν οι Υπηρεσίες του Δήμου και έκανα την δουλειά τους, για την οποία άλλωστε έχουν
εκλεγεί από τους Δημότες.
Ωστόσο, η ανησυχία , η αγωνία και η ανασφάλειά των κατοίκων , με τόσες πρόσφατες οδυνηρές
μνήμες από καταστροφικές πυρκαγιές γύρω μας (Μάτι – Κινέττα – Γεράνεια ΌρηΘρακομακεδόνες 2004 – καταστροφή της Πάρνηθας το 2007), παραμένει γιατί τα προβλήματα
δεν λύνονται με κατά περίπτωση κατασταλτικές δράσεις, αλλά με πάγιο θεσμοθετημένο και
πλήρως οργανωμένο σχεδιασμό.
Η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της
περιοχής μας. Καλύτερα να γίνονται ενέργειες πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης ή επέκτασης
πυρκαγιάς, παρά να προσπαθούμε να σβήσουμε μια πυρκαγιά.

Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίσαμε και την απόφαση με αριθμό 179/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αχαρνών « έγκριση επιβολής προστίμου και την δαπάνη καθαρισμού στους υπόχρεους των
ιδιωτικών οικοπέδων από αυτοφυή επικίνδυνη βλάστηση από το έτος 2021 & εφεξής»
Αυτή σας η απόφαση στηρίχθηκε στις διατάξεις του αρ. 94, παρ.1, περίπτωση 26, του Ν.3852/2010 της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 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 όρια τους, καθώς και η
υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των
υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών,
ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου,
βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται
μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα» 3.
Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να αποτρέψουμε ένα νέο «Μάτι», παρακαλούμε για την
ανάληψη της υποχρέωσής σας αυτεπάγγελτου καθαρισμού των άκτιστων οικοπέδων, σε περιπτώσεις
μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ιδιοκτητών τους και αν αυτό δεν είναι δυνατόν από τις Υπηρεσίες του
Δήμου, λόγω του επείγοντος, την ανάθεση καθαρισμού τους σε ιδιώτη , όπως έγινε και με την
περισυλλογή των κλαδιών. Λάθη και αστοχίες επαναλαμβανόμενες, δε λογίζονται τελικά ως τέτοια,
αποτελούν συνειδητές παραλείψεις, αδιαφορία, ολιγωρία και αναποτελεσματικότητα με ολέθρια
αποτελέσματα.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος
Αναστασία Στεφανάτου

Η Γραμματέας
Ελένη Τζίνη

Κοινοποίηση:
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ: Νικόλαος Χαρδαλιάς
Περιφέρεια Αττικής
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής.
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
Δασαρχείο Πάρνηθας.
Πρόεδρο & μέλη Τοπικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων.
Πρόεδρο και μέλη Συνεταιρισμού « Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

