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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                             
 

Ραφήνα, 22 Ιουλίου 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   372/2022 
 

περί « επιβολής προστίμου για καθαρισμό οικοπέδου σύμφωνα με την υπ. αρ. 20/2022 ΠΥΡ.Δ.» 

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη  : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 94 παρ. 1 εδαφ. 26 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018. 

2. Το με αριθ. Πρωτ. ΠΕΑ 2576/22.07.2022  διαβιβαστικό που συνοδεύεται από την σχετική έκθεση 

αυτοψίας οικοπέδου με ΚΑΕΚ 05…… επί της οδού Π….. --, στην περιοχή Ν……, στην Κ. Ραφήνας, 

του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, με την οποία διαπιστώθηκε ότι το οικόπεδο, που έχει ως  φερόμενο 

ιδιοκτήτη τον Ρ……. Π…….. του Α……..  είναι ακαθάριστο.  

3. Τις με αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου όπως αντικαταστάθηκαν με την με 

αρ.106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας & Πρασίνου 

και πίνακα καθορισμού προστίμου. 

 

Α Π  Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 εδαφ. 26 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 18 του Κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (106/2016  

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) ποσού τριακοσίων δώδεκα ευρώ (0,50€/τμ Χ 624,00τ.μ.- 312,00€) που 

αφορά την ακαθάριστη επιφάνεια και ισόποση δαπάνη καθαρισμού ποσού τριακοσίων δώδεκα ευρώ 

(312,00€), ήτοι επιβολή συνολικού ποσού εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (624,00€) στον: 

 

Ρ…… Π…….. του Α……., με ΑΦΜ:0…….. 

 

Η ως άνω υποχρέωση βαρύνει τους παραπάνω εις ολόκληρον και αλληλέγγυα. 

 

**Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Αυτοψίας κοινοποιείται στους υπόχρεους, οι οποίοι 

δικαιούνται να ασκήσουν κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 

505/76 σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80. 

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

 

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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