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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό 15 της  03/11/2020 

  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ 

Αριθμ.Απόφασης  202/2020 

                                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                                     
 
Επιβολή μέτρων για την καταπάτηση δημοτικών εκτάσεων και αγροτικών δρόμων 
 

Στη Νίκαια και στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ σήμερα στις 03 του μηνός 

Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 19.30 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο Κιλελέρ  σε συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 27398/2020 έγγραφη πρόσκληση 

 του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε στον καθένα από τους Δημοτικούς 

 Συμβούλους και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου κατόπιν των όσων 

 προβλέπονται από το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του 

 ν. 4555/2018, β. Το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

 (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

 κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του(άρθρο 10) (ΦΕΚ Α΄ 55) και 

  γ. την με αρ. Πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

 Εσωτερικών, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:        
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Βαρδακούλης Αχιλλεύς 1. Νανούλης Θεοφάνης 

2.- Χλιάπη Γκουνιαρούδη Βασιλική 2.Φασφαλής Αντώνιος 
3.- Καλέτσιος Σπυρίδων  

4.- Χατζούλης Αχιλλέας  

5.- Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος  

6.- Χονδρονάσιος Αλέξανδρος  

7.- Πινάκα Ιωάννα  

8. Χατζούλης Χρήστος  

9. Νταφόπουλος Σωτήριος  

10. Φιλιππούλης Κων/νος  

11.- Μπακαλόπουλος Ιωάννης  

12. Ρεντζιάς Αντώνιος  

13- Τσινούλης Τριαντάφυλλος  

14. Κουκούτσης Ιωάννης  

15. Ζωιοπούλου Χριστοδουλου Ελένη  

16.- .Καρυούδης Γεώργιος  

17.- Μούσιος Απόστολος  

18. Μούσιος Αθανάσιος  

19. Ακριβούλης Γεώργιος  

20. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή  

21.- Χατζούλης Βασίλειος  

22.Ζαχαριάς Ιωάννης  
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23. Μακρόπουλος Αθανάσιος  

24.-Αγγελουσόπουλος Αθανάσιος  

25.Σταμουλάκης Βασίλειος  

Επίσης δήλωσαν τηλεφωνικά συμμετοχή όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος 

Επίσης παρίσταντο και ο Τσιγάρας Αθανάσιος και Βησσαρόπουλος Βασίλειος  υπάλληλοι του Δήμου 

υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: 

1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την 

κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. 

2. Η ακίνητη περιουσία των Δήμων και των Κοινοτήτων προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο ή κοινοτικό συμβούλιο, ενώ το 

σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητας. 

 Με το Ν.Δ 31/1968 «Περί προστασίας της περιουσίας των ΟΤΑ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 2307/1995, επεκτάθηκε η εφαρμογή του Α.Ν. 1539/1938 «Περί προστασίας των 

δημοσίων κτημάτων» και στους ΟΤΑ. 

 Στο άρθρο 2 του ΑΝ 263/1968, Τροποποίηση νομοθεσίας περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, 

ορίζονται τα εξής: «Κατά του αυτογνωμόνως επιλαμβανομένου οιουδήποτε δημοσίου κτήματος 

συντάσσεται παρά του αρμοδίου Οικονομικού εφόρου Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, 

κοινοποιούμενον προς τον καθ’ ου απευθύνεται». 

 Με την παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2307/1995 ορίζεται ότι: «Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του αν 263/1968, προκειμένου περί δημοτικών και 

κοινοτικών κτημάτων συντάσσεται από το Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας ύστερα από απόφαση 

του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 263/1968 (ΦΕΚ 12/23-1-1968 τ.Α.) ο καταπατητής δημόσιου 

κτήματος διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και με την 

καταβολή χρηματικού προστίμου. 

Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο καταπατητής που ενώ αναγνωρίζει την κυριότητα του δημόσιου, 

δεν παραδίδει το κτήμα ή δεν εγκαταλείπει την κατοχή του κτήματος ή το εκμισθώνει σε τρίτο (άρθρο 

23 του Α.Ν. 1539/1938 ΦΕΚ 488/29-12-1938 τ.Α.) 

Σύμφωνα με άρθρον 19 του Β.Δ. 19.12.1955) το Κώδικας περί Εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 

171 Α /20.10.1958 ) 

1. Εις τους ποιουμένους χρήσιν δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών ο δήμος ή η 

κοινότης, δικαιούται να επιβάλη τέλη ή δικαιώματα, οριζόμενα δι’ αποφάσεως του συμβουλίου 

5. Εις τους ποιουμένους παράνομον χρήσιν δημοτικού ή κοινοτικού κτήματος, έργου ή υπηρεσίας, 

εκτός της υποχρεώσεως ην υπέχει ο δήμος ή η κοινότης διά την ποινικήν αυτών δίωξιν, έχει το 

δικαίωμα να επιβάλει μέχρι του διπλασίου τα διά την γενομένην χρήσιν αναλογούντα τέλη ή 

δικαιώματα. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.Δ. 703/1970 (ΦΕΚ 219 Α/ 18.19.70) ” Τα κατά τας διατάξεις του 

παρόντος άρθρου τέλη ή δικαιώματα επί των ποιουμένων χρήσιν δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων 

και οσάκις εκ της αυθαιρέτου καταλήψεως των εν λόγω κτημάτων ή έργων, παρακωλύεται ή 

αποκλείεται η κοινή χρήσις αυτών” 

Είναι απαραίτητο, συνέχισε ο κ. Δήμαρχος, να λάβουμε δραστικά μέτρα σύμφωνα με το ανωτέρω 

Νομοθετικό Πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου καταπάτησης αγροτικών δρόμων και 

δημοτικών εκτάσεων, το οποίο φαίνεται ότι προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που δυσκολεύονται να φτάσουν με τα μηχανήματά τους στις ιδιοκτησίες 

τους είναι πάρα πολλοί. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιλελέρ, πρέπει να παρέμβει, αρχικώς με τη συνεργασία του 

δήμου με τοπογράφο, και στη συνέχεια με την έγκριση κανονιστικής απόφασης, που θα δίνει λύσει 

στο χρόνιο πρόβλημα. 
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Η εξασφάλιση βατότητας και ομαλής προσπέλασης των αγροτών με τα γεωργικά τους μηχανήματα 

στα αγροτεμάχιά τους, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη διενέργεια των καλλιεργητικών 

φροντίδων και την απρόσκοπτη διακίνηση των αγροτικών τους προϊόντων. Για το σκοπό αυτό θα 

πρέπει όλοι οι δρόμοι των αναδασμών και όχι μόνο να είναι ανοιχτοί και καθαροί, σύμφωνα με τα 

σχέδια της Τοπογραφικής Υπηρεσίας. 

Σε πολλά σημεία των αναδασμών, η υφιστάμενη κατάσταση απέχει παρασάγγας από το αρχικό 

σχέδιο. Οι ιδιοκτήτες πολλών αγροτεμαχίων δυσκολεύονται να πάνε με τα μηχανήματά τους στις 

ιδιοκτησίες τους διότι οι δρόμοι εμφανίζονται στενότεροι λόγω καταπάτησής τους, ή ακόμα 

παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένοι δρόμοι να μην υφίστανται πλέον, γιατί κάποιοι τους 

καλλιεργούν. 

Επειδή το φαινόμενο αυτό έχει γίνει πια ανεξέλεγκτο, και στο προσωπικό του δήμου δεν υπάρχει η 

ειδικότητα του τοπογράφου μηχανικού, το σώμα πρέπει να εγκρίνει τη συνεργασία του δήμου με 

ιδιώτη τοπογράφο μηχανικό. 

Σε περίπτωση καταγγελίας για καταπάτηση δρόμου, ο ιδιώτης τοπογράφος θα ελέγχει τα όρια των 

ιδιοκτητών και αν προκύπτει καταπάτηση, ο καταπατητής θα πληρώνει στο δήμο πρόστιμο και τέλη 

παράνομης χρήσης - καταπάτησης δημοτικής έκτασης, ανάλογα με το τμήμα που κατέλαβε και 

ειδικότερα πρόστιμο 250,00 ευρώ /στρέμμα σε περίπτωση καταπάτησης δημοτικής οδού και 

πρόστιμο 150,00 ευρώ/στρέμμα σε περίπτωση καταπάτησης δημοτικού κτήματος. Παράλληλα δε θα 

επανατοποθετεί τα όριά της ιδιοκτησίας του στη σωστή θέση. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προτείνω το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.    

Ο καταπατητής θα επιβαρύνεται και με το κόστος της εργασίας του Τοπογράφου στον οποίο θα 

αναθέσει ο Δήμος την διερεύνηση της καταγγελίας της καταπάτησης. 

Να επισημανθεί ότι η κείμενη νομοθεσία προβλέπει για τις καταπατήσεις δημοσίων χώρων 

Διοικητικής αποβολής (Α.Ν. 263/1968) και επιβολή ποινών, προστίμων και τελών παράνομης 

χρήσης δημοτικής έκτασης (νόμος 1539/1938 - Κώδικας Εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων). 

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Μούσιος Αθανάσιος είπε ότι δεν έχει αντίρρηση για το 

ύψος του προστίμου και ότι θα πρέπει για το θέμα αυτό να συνεργαστούμε με τους Προέδρους των 

Κοινοτήτων του Δήμου μας. 

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι θα διαπιστώνεται η καταπάτηση κατόπιν καταγγελίας και φυσικά 

τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι Πρόεδροι. 

Ο ΔΣ  κ. Χατζούλης Βασίλειος είπε ότι δεν διαφωνεί με το θέμα μόνο που θάπρεπε η κανονιστική 

απόφαση να περιλαμβάνει περισσότερα. 

Απαντώντας ο κ. Βαρδακούλης Αχιλλέας είπε οτι το προαναφερόμενο από τον κ. Δήμαρχο 

Νομοθετικό πλαίσιο μας επιτρέπει να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της καταπάτησης. 

Η ΔΣ κ. Πινάκα Ιωάννα είπε να προσέξουμε ιδιαίτερα τις διαπλεκόμενες σχέσεις των καταπατητών 

και των καταγγελόντων. 

Οι επικεφαλής των παρατάξεων της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Αγγελουσόπουλος Αθανάσιος και 

Σταμουλάκης Βασίλειος, είπαν ότι συμφωνούν με την εισήγηση του κ. Δημάρχου. 

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, ύστερα από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα 

με το άρθρο 65 του ν. 3852/2010. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ύστερα από καταγγελία  για καταπάτηση δημοτικού δρόμου ή δημοτικής έκτασης, ο Δήμος θα 

αναθέτει σε ιδιώτη  τοπογράφο  να ελέγχει τα όρια των ιδιοκτητών, και αν προκύπτει καταπάτηση, ο 

καταπατητής θα πληρώνει στο δήμο πρόστιμο και τέλη παράνομης χρήσης - καταπάτησης δημοτικής 

έκτασης, ανάλογα με το τμήμα που κατέλαβε και ειδικότερα πρόστιμο 250,00 ευρώ /στρέμμα σε 

περίπτωση καταπάτησης δημοτικής οδού και πρόστιμο 150,00 ευρώ/στρέμμα σε περίπτωση 

καταπάτησης δημοτικού κτήματος. 

Παράλληλα δε θα επανατοποθετεί τα όριά της ιδιοκτησίας του στη σωστή θέση. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προτείνω το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.    

Ο καταπατητής θα επιβαρύνεται και με το κόστος της εργασίας του Τοπογράφου στον οποίο θα 

αναθέσει ο Δήμος την διερεύνηση της καταγγελίας της καταπάτησης. 

 

ΑΔΑ: 67Ο0ΩΕΝ-7ΨΩ



 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 202/2020 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:                

 Ο Πρόεδρος                                               Ο Δήμαρχος                                            Τα Μέλη                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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