
 Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

 

Καθαρισμός των οικοπέδων για αντιπυρική προστασία 

 

Ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, και 
άλλων ακάλυπτων χώρων, πως εν όψει της αντιπυρικής περιόδου οφείλουν 
να μεριμνούν για την καθαριότητα των χώρων τους. Το πρόβλημα είναι 
έντονο σε αρκετά σημεία  στον Δήμο μας, ενώ σοβαρό πρόβλημα 
παρατηρείται και στις διασταυρώσεις του οδικού δικτύου, όπου η ορατότητα 
είναι περιορισμένη και ελλοχεύει η περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων.  
Η καθαριότητα και η αποψίλωση των οικοπέδων είναι απαραίτητη καθώς 
πρέπει να γίνεται για λόγους ευπρεπισμού του αστικού περιβάλλοντος, καθώς 
και για την πρόληψη πυρκαγιών. 
Ο  Δήμος απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους δημότες, να προβούν άμεσα 
στον καθαρισμό τους, ώστε να αποφευχθεί  κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς και η 
μετατροπή των χώρων αυτών σε καταφύγια τρωκτικών, και ερπετών, κοντά 
σε κατοικίες. 
Επισημαίνεται ότι, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων που 
βρίσκονται μέσα σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες, συνεπάγεται 
ποινικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες τους, όπως και τον καταλογισμό της 
δαπάνης καθαρισμού τους. 
 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη και ο 
Ν.3852/2010 «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και 
οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται 
στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την 
απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, ή εκρήξιμων 
υλικών, ή αντικειμένων, που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του 
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη 
λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου, που αποβλέπει στην αποφυγή 
αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Στους χώρους αυτούς 
απαγορεύεται το άναμμα η καύση κλαδιών, η απόρριψη αναμμένων 
τσιγάρων,  η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών  από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης 
Οκτωβρίου κάθε έτους». 
 

Επίσης απαγορεύεται η καύση πλαστικών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 
 
 



Σε αντίθετη περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 ο 
Δήμος μας, θα αναγκαστεί να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό τους και 
στις παρακάτω ενέργειες σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται: 
 
1. Επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του 
οικείου χώρου. 
2. Βεβαίωση εις βάρος του οικοπεδούχου τη σχετική δαπάνη καθαρισμού και 
Υποβολή μήνυσης για το αδίκημα  του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 
 

Η ασφάλεια και η δημόσια υγεία είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας και 
για το λόγο αυτό οφείλουμε όλοι οι δημότες να προβαίνουμε στις απαραίτητες 
ενέργειες προς αποφυγή κάθε δυσάρεστης συνέπειας που μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, και τις περιουσίες όλων μας. 
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