ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2013..
της ..29ης/10/2013..

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ. ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..203/2013..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..29ης/10/2013.. της ..24ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Σήµερα την ..29η Οκτωβρίου 2013.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου
Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..36097/25-10-2013..
πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και
λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν.
3463/2006 (∆.Κ.∆.),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/29-10-2013 Απόφασης της ∆ηµοτικής
Κοινότητας ∆ιονύσου περί δωρεάν παραχώρησης τάφου εξαετούς ταφής στο κοιµητήριο της
∆.Κ.∆ιονύσου, λόγω οικονοµικής αδυναµίας της ενδιαφερόµενης οικογένειας».
ΘΕΜΑ 1ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».
ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής υπηρεσιών».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής υπηρεσιών».
ΘΕΜΑ 5ο: «Εκποίηση άχρηστων αντικειµένων».
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή Μηχανηµάτων Έργου (ΜΕ) των πρώην ∆ήµων και Κοινοτήτων από τον
Καλλικρατικό ∆ήµο ∆ιονύσου για την Αλλαγή της Άδειας Κυκλοφορίας τους στα Στοιχεία
του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Πράσινη παρέµβαση σε
κοινόχρηστους χώρους της πόλης» της ∆.Κ. Άνοιξης».
ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραµµατισµός σύναψης δύο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του
συγχρηµατοδοτούµενου έργου Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή,µεταποίηση και προώθηση
οπωροκηπευτικών-βιολογικών γεωργικών προιόντων και ειδών ανθοκοµίας
(πρόγραµµα
ΤΟΠΕΚΟ)»
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της αριθ. 74/2013 απόφασης του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» µε θέµα Β΄ αναµόρφωση
προϋπολογισµού οε 2013».
 ΘΕΜΑ 10ο: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για τη Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο ∆ιονύσου, για το έτος 2014»
ΘΕΜΑ 12ο: «Υποβολή της αριθ.293/27-9-2013 απόφασης της
Ο.Ε. περί Έκθεσης
αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β τριµήνου οε2013».
ΘΕΜΑ 13ο: «8η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε. 2013».
ΘΕΜΑ 14ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ανάθεσης προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες
του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆. αυτού 2013-2014.
ΘΕΜΑ 16ο: «Παραγραφή οφειλών του ∆ήµου έως το έτος 2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας».
ΘΕΜΑ 17ο: «Καθορισµός Πιστωτικού ιδρύµατος για άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού προθεσµιακής
κατάθεσης».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση τεχνικού προγράµµατος έργων έτους 2014».
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ..29.. ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ.
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ.
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
9. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
13. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ.
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
16. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ.
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ.
18. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
19. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
20. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
21. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
22. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
23. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
24. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.
26. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
27. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
28. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
29. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
7. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
8. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
9. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
10. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
11. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
12. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου
Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ,
η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος.
Η Συνεδρίαση διεκόπη σύµφωνα µε το άρθρο 7 § 13 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου (134/27-06-2011 Α∆Σ) την 24:00 για την εποµένη 30/10/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
12:00 µ.µ.
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως, δεν παρέστησαν στη
σηµερινή Συνεδρίαση.
Απουσίες:
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος και Πασιπουλαρίδης Αβραάµ απουσίαζαν
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
• Ο ∆.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 7 και 8 της
ηµερήσιας διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Εκτός Ηµερήσιας
∆ιάταξης θέµατος
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• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 4,5,6,13 και 15
της ηµερήσιας διάταξης.
• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 3,4,5,6,7,8,9
της ηµερήσιας διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
• Η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου και 6ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων
2,3,4,5,6,10, 13 και 18 της ηµερήσιας διάταξης.
• Η ∆.Σ. κ. Φέρµελη Λυδία απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 10 και
13 της ηµερήσιας διάταξης.
Προσελεύσεις:
• Ο ∆.Σ. κ. Παπαβασιλείου Χρήστος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κοντάκη Κυριάκος, Χιώτης Ηρακλής, Πέππα Αγελική και Λουκάτος Παναγής
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – ενηµερώσεων.
• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια συζήτησης του
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασιλείος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου
θέµατος.
Αποχωρήσεις
• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
• Οι ∆.Σ. κ. Μπούσµπουρας Αθανάσιος και Λουκάτος Παναγής αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
• Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέµατος της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
 Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Το 10ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»,προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 2ο θέµα, δεδοµένου
ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ενδιαφερόµενοι δηµότες.
 Για το 14ο θέµα «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων»,παραβρέθηκε στη συνεδρίαση
και ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος.
..Αριθ. Απόφασης: ..203/2013..
 ΘΕΜΑ 10ο: «Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του οικιστικού
ιστού του ∆ήµου ∆ιονύσου» .
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..10ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
αντιδήµαρχο Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής κ. Κανατσούλη Ιωάννη, για να προβεί στην εισήγηση.
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Κανατσούλης Ιωάννης ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Αρµοδιότητες της Ε.Π.Ζ»
η Ε.Π.Ζ., µεταξύ των άλλων:
Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο:
i) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης,
ii) θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής
οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών
µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων
ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης
προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε
γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης
πολεοδοµικών µελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν.
2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών µε το
αντικείµενο, των αρµοδιοτήτων του.
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.
Με την αριθ. 59/2012 απόφαση της η Ε.Π.Ζ εισηγήθηκε προς το ∆.Σ τον «Κανονισµό Καθαριότητας
και Προστασίας του Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου».
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) «Αρµοδιότητες του ∆.Σ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρµοδιότητες του ∆.Σ» και 73 Αρµοδιότητες της ΕΠΖ του Ν.
3852/2010.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) «Κανονιστικές αποφάσεις», σύµφωνα µε τις
οποίες:
«Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:
................
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:
δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
καθαριότητας.
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαµβάνονται από τα δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια µε
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους, το συντοµότερο δυνατό διάστηµα από την
έναρξη της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 µπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις
οποίες επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα, ορίζοντας το ύψος του προστίµου και τη
διαδικασία επιβολής τους.
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείµενό τους, στο
δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του ∆ήµου ή της Κοινότητας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραµένουν συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο του δηµοτικού ή
κοινοτικού καταστήµατος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, µε φροντίδα του
προέδρου του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του
∆ήµου ή της Κοινότητας.
Επιπλέον, το δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο λαµβάνει µέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη
δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, µέσω των τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, εκδίδοντας
ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελµατικών τάξεων και
χρησιµοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο».
5.Την ανάγκη ενοποίησης των ισχυόντων Κανονισµών Καθαριότητας και προστασίας του
περιβάλλοντος των Επτά (7) δηµοτικών Κοινοτήτων που σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010
αποτελούν τον ∆ήµο ∆ιονύσου
6. Το γεγονός ότι στην 18η/2-7-2013 συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την οποία δεν
ελήφθη απόφαση(αποσύρθηκε το θέµα) και επανέρχεται για ψήφιση το σχέδιο κανονισµού
προστασίας περιβάλλοντος και καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου αφού ενσωµατωθούν απόψειςπαρατηρήσεις των µελών όπως εκείνες έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της Συνεδρίασης.
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7.Την ενσωµάτωση στο σχέδιο κανονισµού παρατηρήσεων –απόψεων των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου της 18ης/2-7-2013 Συνεδρίασης.
Επανερχόµενοι και µετά την προσθήκη παρατηρήσεων/απόψεων –όπως εκείνες είχαν καταγραφεί
στα πρακτικά της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου-των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου ∆ιονύσου, προτείνουµε τη λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση του Κανονισµού
καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ∆ήµου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.)
 Τις διατάξεις των άρθρων 79, 93 και 95 και του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006,
τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
 Την υπ’ αριθ. την αριθ. 59/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων
(Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 30 υπέρ και 4 Λευκές
Οι κ. κ. ∆.Σ. Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης και Φέρµελη Λυδία δήλωσαν
λευκή ψήφο για τους λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Α. Καταρτίζει τον Κανονισµό Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
ως κατωτέρω:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2:ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ &ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 3:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 4:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΘΡΟ 5:ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩ∆Η ΑΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΟΓΚΩ∆Η ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9:ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 10:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 11:ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 12: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 13:ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15:∆ΕΝΤΡΑ-ΦΥΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 16:ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17:ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 18:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΡΘΡΟ 19:ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 20:ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 21: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 22:ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΑ ΖΩΑ
ΑΡΘΡΟ 23:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ Η΄ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΡΘΡΟ 24:ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 25:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 26:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α∆ΕΙΟΥΧΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 27:ΥΠΑΙΘΡΙΟ & ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ(ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 28:ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 29:ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 30:ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆΄
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 31: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ
ΑΡΘΡΟ 32:ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33:ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ
ΑΡΘΡΟ 34:ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΜΑ Ο∆ΩΝ
ΑΡΘΡΟ 35:ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ &∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 36:ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 37:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 38:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ & ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ
ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εφαρµογή του Κανονισµού
1.Η εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού είναι υπευθυνότητα του ∆ήµου ∆ιονύσου και τα επιµέρους
τµήµατα του παρόντος κανονισµού ανάλογα µε το αντικείµενο τους, εξειδικεύονται στις Υπηρεσίες του ∆ήµου,
σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
2.Ο ∆ήµαρχος µπορεί, µε αποφάσεις του να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους, την εφαρµογή
µέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και την βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
3.Αρµόδιοι επίσης για την εφαρµογή της ειδικής νοµοθεσίας, που µνηµονεύεται στον παρόντα
κανονισµό, είναι οι φορείς που προβλέπονται από τις οικείες κάθε φορά διατάξεις.
4.Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση µε την βοήθεια και συµπαράσταση των αρχών, φορέων, συλλόγων,
οργανισµών και κατοίκων να φροντίζει για την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων.
5.Τα εντεταλµένα προς το σκοπό αυτό όργανα, ο ∆ήµαρχος και οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι οφείλουν να
εποπτεύουν την τήρηση και πιστή εφαρµογή του κανονισµού καθαριότητας.
6.Ο ∆ήµος µπορεί να προβεί στη λήψη µέτρων και µεθόδων αποκοµιδής και µεταφοράς
απορριµµάτων, διαφορετικών των συνήθων, λόγω αναγκών και ειδικών συνθηκών, και εφόσον διασφαλίζεται η
δηµόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.
7.Το ∆.Σ. µε απόφασή του προσδιορίζει το ύψος των προβλεπόµενων από τον κανονισµό αυτό και
επιβαλλοµένων ∆ηµοτικών τελών και προστίµων. Η αναπροσαρµογή των τελών αυτών δεν µπορεί να γίνεται
σε χρονικό διάστηµα λιγότερο του έτους και θα είναι ανάλογη µε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών.
8.Οι καταγγελίες των δηµοτών λαµβάνονται υπ’ όψιν κυρίως όταν είναι επώνυµες κι έγγραφες.
9.Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισής του από τη Περιφέρεια.
Επιτρέπεται η συµπλήρωση, τροποποίηση, ή κατάργηση του κανονισµού αυτού.
10.Από την ηµεροµηνία έγκρισης του κανονισµού αυτού από την Περιφέρεια, παύει αυτοµάτως η ισχύ
όλων των Κανονισµών Καθαριότητας που εφαρµόζονταν στις ∆ηµοτικές Ενότητες, Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης,
∆ιονύσου, ∆ροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας,.
ΑΡΧΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.ΑΡΧΕΣ
Ο Κανονισµός και η πολιτική συνεργασία του ∆ήµου µε τους ∆ηµότες, τους κατοίκους και τους εν γένει
χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:
Η αρχή της «Προστασίας του Περιβάλλοντος».
Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Η αρχή της «αειφόρου ανάπτυξης»
Η αρχή της ∆ηµοσιότητας
Η αρχή της Πρόληψης
Η αρχή του Πολιτισµού
Η αρχή της Προστασίας της υγείας
Το φυσικό περιβάλλον είναι µέγιστο αγαθό, χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την
κείµενη νοµοθεσία αλλά και τον παρόντα κανονισµό.
Η ποιότητα ζωής, η δηµόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η προστασία των
πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν αναφαίρετο δικαίωµα των πολιτών και
υποχρέωση της Κεντρικής ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί µορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγµατική ή εν δυνάµει σπατάλη
φυσικών πόρων και πρέπει µε κάθε µέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.
Κατά συνέπεια, η πρόληψη και η µείωση παραγωγής αποβλήτων καθώς και η µείωση της
περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), µπορούν να συµβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος και την βελτίωση των συνθηκών δηµόσιας υγιεινής.
Η αξιοποίηση, µε την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις ανάκτησης, ενέργειας
των υλικών από τα απόβλητα περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων πρόσφορων για ανακύκλωση,
ανάκτηση ή επαναχρησιµοποίηση.
Οι παραγωγοί προϊόντων όπως επίσης και οι βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έµποροι, πρέπει να
λαµβάνουν µέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών
πρόσφορων για ανάκτηση ή επαναχρησιµοποίηση.
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Τέλος, η ενεργός συµµετοχή των δηµοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράµµατα
ανακύκλωσης και εθελοντισµού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού είναι το ζητούµενο,
ώστε να αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής στην πόλη µας.
2.ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος κανονισµού είναι:
Η µεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να µειωθεί κατά το
δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί µείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος συλλογής, αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων.
Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόµενων υπηρεσιών στους δηµότες, κατοίκους,
επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου και η
αναβάθµιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζοµένων.
Πιο ειδικά:
Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους µέσων και την ενίσχυση του
εξοπλισµού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης των πολιτών και την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται:
1.Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης.
2.Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε
είδους ρύπανσης.
3.Η προστασία της δηµόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της
προστασίας πολιτών και εργαζοµένων από την ανάµειξη οικιακών απορριµµάτων σε επικίνδυνα απόβλητα,
από την έκθεση απορριµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυση τους στο περιβάλλον.
4.Ο περιορισµός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που µπορούν να
ανακυκλωθούν και να κοµποστοποιηθούν.
5.Η µείωση της οικονοµικής επιβάρυνσης των πολιτών, µε τον περιορισµό των δαπανών αποκοµιδής
ογκωδών αντικειµένων, ειδικών απορριµµάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται
στα «οικιακά» απορρίµµατα και δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του ∆ήµου.
6.Η ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών µε την παροχή κινήτρων, την ενηµέρωση και
την κατάρτιση.
7.Η παροχή στοιχείων στη ∆ιοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανοµή των
οικονοµικών βαρών µε αντικειµενικά κριτήρια.
3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης αποτελούν κοινωνικά αγαθά άµεσης
προτεραιότητας για κάθε ευνοµούµενη Πολιτεία. Σε κάθε πόλη, που αποτελεί το κύτταρο της πολιτείας, αυτό
επιτυγχάνεται µε συνεχή συνεργασία ∆ήµου και δηµοτών – κατοίκων και διέπεται από διατάξεις, υποχρεώσεις
και δικαιώµατα.
Όλοι οι χώροι όπως προσδιορίζονται στην Υγειονοµική ∆ιάταξη Ειβ’ / 301/64 του άρθρου 1 παρ. 3 και
ειδικότερα οποιοσδήποτε κλειστός και ανοιχτός χώρος, οικοδοµές, αυλές, οικόπεδα, δρόµοι, πεζοδρόµια, άλση,
πλατείες, τόποι συγκέντρωσης ή αναψυχής κλπ. θα πρέπει πάντοτε να διατηρούνται καθαροί.
Η καθαριότητα της πόλης στηρίζεται στη συνεργασία ∆ήµου και κατοίκων και αποβλέπει σε µια πιο
ανθρώπινη διαβίωση.
Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο:
- την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
- την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας
- την σωστή διαχείριση των απορριµµάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή,
ανακύκλωση, διάθεση)
- την γνωστοποίηση των σχετικών δηµοτικών διατάξεων
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες µε τις διατάξεις της σχετικής
νοµοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονοµικού κανονισµού, τις αστυνοµικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Για την εφαρµογή των επόµενων διατάξεων του κανονισµού αυτού οι χρησιµοποιούµενο όροι έχουν
τις εξής έννοιες:
1.«Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτοµα ή οικογένειες και υπεύθυνοι είναι
για µεν τις κατοικίες οι δύο σύζυγοι ή τα άτοµα, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο
διαχειριστής.
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2.«Καταστήµατα-Επιχειρήσεις» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως
εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων
είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των
επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήµατα. Πιο συγκεκριµένα υπεύθυνοι είναι:
-Για προσωπικές επιχειρήσεις: ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
-Για Ανώνυµες εταιρείες: Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής.
-Για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης: ο διαχειριστής τους.
-Για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες: ο διαχειριστής τους.
-Για συνεταιρισµούς: ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού.
-Για Σωµατεία: Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
-Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα: τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
-Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα: οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών
προσώπων που τις αποτελούν.
3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλµατα µόνιµα ή
πρόσκαιρα.
Υπεύθυνοι είναι:
- για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται το επάγγελµα.
- για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής.
- για τις ανώνυµες εταιρείες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό
- για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάµενος διοικητικού
4. «Βιοµηχανικές-βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια», θεωρούνται οι στεγασµένοι ή υπαίθριοι
χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες τους και την
υποστήριξη τους. Υπεύθυνος για την αποφυγή των στερεών και αέριων ρύπων, θα είναι συγκεκριµένο
πρόσωπο οριζόµενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της µονάδας και γνωστοποιούµενο στο ∆ήµο. Αν τέτοιο
πρόσωπο δεν έχει οριστεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µονάδας.
5. «Οικόπεδα και Γήπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός
σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νοµέας αυτού.
6. «Υπεύθυνοι µεταφοράς και Μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, οι
οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων και όλοι όσοι συµµετέχουν σε αυτές.
7. «Υπεύθυνοι οικοδοµικών ή άλλων εργασιών» θεωρούνται ο ιδιοκτήτης ή εντολέας του έργου και
αλληλεγγύως υπεύθυνος κάθε εργολάβος, υπεργολάβος, ο επιβλέπων µηχανικός, µεταφορέας, χειριστής
µηχανήµατος ή εργάτης που συνεργεί στη διάπραξη της παράβασης.
8. «Υπεύθυνοι ενοικιαζόµενων ακινήτων» θεωρούνται αυτοί που κατέχουν το ακίνητο αλλά και αυτοί
που το χρησιµοποιούν. ∆ηλαδή υπεύθυνοι καθαριότητας είναι ο µισθωτής του ακινήτου και σε περίπτωση
αδυναµίας ειδοποίησης αυτού, θα είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ως απορρίµµατα – στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα, κυρίως στερεάς µορφής,
που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής,
ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειµµένα. Αυτά σύµφωνα µε την νοµοθεσία
και τις πρόσφατες διατάξεις της Ε.Ε. ταξινοµούνται σε : αστικά, ειδικά και τοξικά ή βλαβερά.
1. Τα αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
1.1.Εσωτερικά αστικά απορρίµµατα ογκώδη και µη ογκώδη που προέρχονται από οικίες,
καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς , βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, ιδρύµατα, εκκλησίες,
σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
1.2. Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που βρίσκονται σε οδούς,
κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.
1.3. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.)
1.4. Επικίνδυνα αστικά απορρίµµατα όπως µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες κ.λ.π.
2. Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν :
2.1. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων,
συνεργείων, εµπορικών και άλλων µονάδων παραγωγής (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, λάστιχα αυτοκινήτων
κ.λ.π.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας µεταφοράς και
τελικής επεξεργασίας.
2.2. Υπόλοιπα από παθολογοανατοµικά - µικροβιολογικά – αιµατολογικά εργαστήρια.
2.3. Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων.
2.4. Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες.
2.5. Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων.
2.6. Αυτοκίνητα, οχήµατα, τροχόσπιτα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς, καθώς και µέρη τους, άχρηστα
ή εγκαταλελειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις.
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3. Τοξικά – επικίνδυνα θεωρούνται όσα απορρίµµατα περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν κινδύνους
για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων η συλλογή,
αποκοµιδή και διάθεση γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Με βάση τον παρόντα κανονισµό οι υποχρεώσεις του ∆ήµου καθορίζονται ως εξής:
1. Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς και
διάθεσης των οικιακών (µη ογκωδών δηµοτικών) απορριµµάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2.
Η αποκοµιδή γίνεται, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει η αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται, µε ειδικά µέσα σε σταθµούς µεταφόρτωσης, χώρους
υγειονοµικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης και όπου αλλού ορίσει η ∆ηµοτική Αρχή και ο Ενιαίος
Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικής στον οποίο ο ∆ήµος ∆ιονύσου είναι µέλος. Ο ∆ήµος οφείλει να
εξασφαλίζει τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό
πλύσιµο, απολύµανση και συντήρησή τους.
2. Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1.1. του παρόντος κανονισµού γίνεται όπως προαναφέρθηκε
στην παρ. 1 βάσει προγράµµατος που καταρτίζεται, από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µε γνώµονα την
όσο το δυνατόν καθηµερινή εξασφάλιση της καθαριότητας του ∆ήµου.
3. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1.1., 1.2., 1.3. του παρόντος κανονισµού (παλιά έπιπλα, στρώµατα κλπ)
πραγµατοποιείται εντός 7-10 ηµερών από την ειδοποίηση που γίνεται από τον ενδιαφερόµενο στο ειδικό
κέντρου του ∆ήµου ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής που καταρτίζει η αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου.
4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται µε εργασίες περισυλλογής και αποµάκρυνσης
σκουπιδιών και απορριµµάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα
οικόπεδα και εκτάσεις.
- Η συχνότητα και οι µέθοδοι οδοκαθαρισµού µε σκούπα καθορίζονται από το ∆ήµο βάσει των
αναγκών , των δυνατοτήτων και των διαθεσίµων µέσων.
- Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο ∆ήµος υποχρεούται να τοποθετεί κατά
διαστήµατα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής.
5.Ειδικότερα ο ∆ήµος οφείλει:
5.1. Να ενηµερώνει για τη λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται
λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
5.2. Να γνωστοποιήσει στους κατοίκους τον παρόντα κανονισµό.
5.3. Να προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης µε διαλογή στη πηγή ή άλλες κατάλληλες µεθόδους,
όπως προβλέπεται από το νόµο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων
προϊόντων».
5.4. Ο ∆ήµος έχει υποχρέωση για την προµήθεια στολών εργασίας (φόρµα, άνορακ, µάσκα, γάντια,
αδιάβροχα κλπ.) για την οµοιόµορφη εµφάνιση και την προστασία της υγείας των εργαζοµένων στις υπηρεσίες
Καθαριότητας του ∆ήµου.
5.5. Ο ∆ήµος έχει υποχρέωση να εµβολιάσει τους εργαζοµένους της Υπηρεσίας καθαριότητας ως προς
τον τέτανο και την ηπατίτιδα Β και να τους παρέχει ειδικό χώρο στην εργασία τους που να τους εξασφαλίζει και
να τους προφυλάσσει από τις έκτακτες καιρικές συνθήκες, σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και
καθαριότητας.
Επί πλέον ο ∆ήµος φροντίζει:
Να ιδρύει µετά από χωροθέτηση ή να συµµετέχει και να χρησιµοποιεί δίκτυα σταθµών µεταφόρτωσης.
Να συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.
Να προµηθεύεται και να χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό ανάλογα µε τις εκάστοτε οικονοµικές
δυνατότητες.
Να χρησιµοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, λαµβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική Εφαρµογή και
την οικονοµική βιωσιµότητα.
Να αναπτύσσει ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας
αντιµετώπισης των προβληµάτων.
Να συµβάλλει στη συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή του κανονισµού.
Να συµβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων µέσα από τα σχολεία και τους
φορείς.
Να ενισχύει και να συνεργάζεται µε Εθελοντικές Οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας
του περιβάλλοντος.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ειδικότερα οι εργαζόµενοι καθαριότητας οφείλουν:
Να εφαρµόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Να χρησιµοποιούν τα ατοµικά µέσα προστασίας.
Να διατηρούν τις διατάξεις και τους µηχανισµούς ασφαλείας.
Να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
1.Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται:
Στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων – αποβλήτων του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 δηλαδή όσων
χαρακτηρίζονται ως ειδικά, τοξικά, επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονοµικές διατάξεις όπως :
ραδιενεργά απόβλητα
εκρηκτικές εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων
απόβλητα εκµετάλλευση λατοµείων
πτώµατα µεγάλων ζώων
γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από περιττώµατα ζώων ή µετά από χρήση γεωργικών φαρµάκων,
εντοµοκτόνων κλπ.
Επίσης ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκοµιδή µπαζών.
2.Στην άρση και µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων εργοστασίων και
βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς(να χρεώνεται ο ιδιοκτήτης) ή κοινόχρηστους χώρους.
3.Στον καθαρισµό πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς.
4.Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να αποκοµίζει τα απορρίµµατα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι
πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής
ανταποδοτικών τελών. Ο ∆ήµος µπορεί, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα
ακίνητα τους σε ιδιώτες – υπόχρεους καταβολής τελών – να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές
ή χρήστες του χώρου.
5.Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης ή διακοπής
λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α. – Σ.Μ.Α.) ο ∆ήµος, µετά από ενηµέρωση των
∆ηµοτών, µπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρι να
αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ∆ήµος,
λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για τον περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩ∆Η ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά, έτσι όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1,2,3
του παρόντος κανονισµού υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων που ο ∆ήµος
έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους εφόσον αυτό τους έχει κοινοποιηθεί είτε µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου
είτε µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. Την ώρα και ηµέρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου οφείλουν να
έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει να έχουν
τοποθετήσει µέσα στον κάδο µηχανικής αποκοµιδής που ο ∆ήµος έχει τοποθετήσει ή στον ατοµικό κάδο της
κατοικίας των. Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής των απορριµµάτων τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις ή σε
ειδικά διαµορφωµένους χώρους (φωλιές ή εσοχές – όπου αυτό είναι εφικτό) κατόπιν µελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
Η τοποθέτηση τους γίνεται σε θέσεις όπου επιτρέπουν αφενός την ευχερή χρήση τους και την άνετη
πρόσβαση των απορριµµατοφόρων οχηµάτων αφετέρου δε την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. Η
πυκνότητα των κάδων καθορίζεται µε βάση την ποσότητα των απορριµµάτων κάθε περιοχής. Η αρµόδια
υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (µόνιµης ή προσωρινής) των κάδων ενώ στους
παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιµο. Σε περίπτωση φθοράς κάδων οι παραβάτες θα τιµωρούνται τόσο µε το
σχετικό πρόστιµο όσο και µε την δαπάνη αποκατάστασης των κατεστραµµένων κάδων. Όπου υπάρχουν
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ατοµικοί κάδοι κατοικιών θα πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και
οχηµάτων, καθώς επίσης και η καθαριότητά τους, ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιµο.
Για τον καθορισµό της θέσης των κάδων λαµβάνονται υπόψη και οι διάφορες ιδιαιτερότητες και έτσι
απαγορεύεται η τοποθέτηση τους στα παρακάτω σηµεία:
Α. Στροφή ή στάση λεωφορείου
Β. Σηµείο που δεν µπορεί να ασφαλιστεί ο κάδος (ανηφόρες, κατηφόρες)
Γ. Στενότητα δρόµου
∆. Φρεάτιο όµβριων υδάτων
Ε. Φωτεινοί σηµατοδότες
Στ. Ειδικές θέσεις παρκαρίσµατος
Σε περιπτώσεις διενέξεων και αµφισβητήσεων µεταξύ κατοίκων για την αλλαγή θέσης του κάδου, αυτή
είναι δυνατή κατόπιν σύµφωνης γνώµης όλων των ενδιαφεροµένων που ζουν στο ίδιο ή όµορο οικοδοµικό
τετράγωνο και εφόσον αυτή δεν ενοχλεί τρίτους και δεν διαταράσσει την σωστή λειτουργία του συστήµατος
µηχανικής αποκοµιδής (συχνές στάσεις απορριµµατοφόρων, στενότητα δρόµου, κ.λ.π.)
Σε περίπτωση µη συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων, την τελική απόφαση λαµβάνει η Υπηρεσία
Καθαριότητας.
2. Στην περίπτωση που σε συγκεκριµένο δρόµο δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστηµα µηχανικής
αποκοµιδής οι υπεύθυνοι οφείλουν σε κατοικίες όπου διαµένουν περισσότερα των τριών ατόµων ή
περισσότερες από µία οικογένειες, εντός δύο µηνών από την ψήφιση του παρόντος κανονισµού να έχουν
τοποθετήσει ειδικούς ιδιόκτητους ατοµικούς κάδους υποδοχής σάκων. Οι κάδοι οφείλουν να είναι σταθερά
στερεωµένοι επί του πεζοδροµίου, σε επαφή µε το µαντρότοιχο για να µην εµποδίζουν την κυκλοφορία, σε
θέση που να διευκολύνει την αποκοµιδή από τα συνεργεία αποκοµιδής απορριµµάτων, και οπωσδήποτε να
αντιστοιχεί ένας ατοµικός κάδος σε κάθε οικογένεια. Η διατήρηση των ατοµικών κάδων καθαρών και χωρίς
υπόλοιπα απορριµµάτων είναι υποχρέωση των κατοίκων. Για την µη τοποθέτηση ατοµικών κάδων µετά το
πέρας της δίµηνης προθεσµίας και την µη συµµόρφωση στις σχετικές διατάξεις µετά από γραπτή
προειδοποίηση – σύσταση ο ∆ήµος δίδει και νέα διορία ενός µηνός για να συµµορφωθούν. Σε όσους και µετά
την πάροδο του ενός µηνός δεν έχουν προχωρήσει στην προµήθεια ιδιόκτητου ατοµικού κάδου επιβάλλεται
πρόστιµο και συγχρόνως ο ∆ήµος προβαίνει στην προµήθεια και τοποθέτηση του συγκεκριµένου κάδου, την
δαπάνη για την αγορά και τοποθέτηση του οποίου βεβαιώνει σε βάρος των µη συµµορφωθέντων κατά τις
σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
3.Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική της πόλης και την δηµόσια υγεία δεν επιτρέπεται η
τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους (ιδιόκτητους ή µηχανικής αποκοµιδής). Σε όσους παραβαίνουν
τη διάταξη αυτή, ο ∆ήµος επιβάλει πρόστιµο κατά του υπευθύνου και παράλληλα διαπιστουµένης της
παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από το ∆ήµο κατά του υπευθύνου σύµφωνα µε το άρθρο 427 και 459 του
Π.Κ.
4.Εξαίρεση από την υποχρέωση ιδιόκτητου κάδου µπορεί να υπάρξει µόνο για λόγους πολεοδοµικούς
(ΦΕΚ 59 ∆’ /3-2-89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός) ή κυκλοφοριακούς (π.χ. έλλειψη πεζοδροµίου και πρασιάς,
στενοί πεζόδροµοι, ή δρόµοι κ.λ.π.). Περί της εξαιρέσεως εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του ∆ηµάρχου (ή
αρµόδιου Αντιδηµάρχου) µετά από τεχνική έκθεση που συντάσσει η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Η
διαδικασία δύναται να κινηθεί είτε µε αίτηση του ενδιαφερόµενου είτε από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέµασµα στα δέντρα, τις κολώνες
ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην
παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΟΓΚΩ∆Η ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
1. Τα απορρίµµατα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαµβάνονται από τον ∆ήµο
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο ειδικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
1.1. Να καταβάλλουν υπέρ του ∆ήµου ειδικό τέλος αποκοµιδής όταν η ποσότητα τους υπερβαίνει την
προκαθορισµένη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που αντιστοιχεί σε 3 m3 και µόνο για µία φορά ετησίως .
1.2. Να µη βγάζουν τα ογκώδη απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο ή στο δρόµο παρά µόνο κατόπιν
συνεννόησης µε την ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου και να τα τοποθετούν σε σηµείο που δεν εµποδίζεται η
κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό χώρο και θα
καταβάλλεται σχετικό τέλος αλλά και πρόστιµο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.
1.3. Να παραδίδουν τα αντικείµενα την ηµέρα, την ώρα και στο σηµείο που θα καθορίσει ο ∆ήµος.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς
πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίµµατα και ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο . Σε περίπτωση
απορριµµάτων που δεν είναι τοποθετηµένα σε σάκους επί του πεζοδροµίου αλλά ασυσκεύαστα (χύµα),
επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιµο.
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2. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε
ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα, για την εύκολη φόρτωσή τους. ∆εν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόµιο ή στο δρόµο
και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7.
Η αποκοµιδή τους γίνεται χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του παραγωγού τους, εφόσον η ποσότητα
τους δεν υπερβαίνει την προκαθορισµένη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα έως
και 3 m3 για µία φορά ετησίως, ενώ για κάθε επιπλέον ποσότητα / φορά καταβάλλεται τέλος αποκοµιδής στο
∆ήµο. ½ φορτηγού αυτοκινήτου 10 κυβ. µέτρων. Όταν την υπερβαίνει, καταβάλλεται τέλος αποκοµιδής το ύψος
του οποίου καθορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
∆εν επιτρέπεται η εναπόθεση πράσινων και κηπαίων απορριµµάτων τις ηµέρες τις οποίες δεν
πραγµατοποιείται αποκοµιδή από την ∆/νση Καθαριότητας.
Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους µε δικά
τους µέσα.
Μπάζα ή οποιαδήποτε υπόλοιπα οικοδοµικών υλικών αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους
υπεύθυνους µε δικά τους µέσα. Μπάζα από επισκευαστικές εργασίες (µέχρι 3 ειδικές σακούλες τα παίρνει ο
∆ήµος.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ρίψη απορριµµάτων σε κάδο εκτός του δικού τους και σε γειτονικά
οικόπεδα ιδιωτικά ή κοινόχρηστα. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε το ειδικό πρόστιµο όπως προβλέπει η
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Για τα καταστήµατα, γραφεία, επιχειρήσεις κλπ. οι υπεύθυνοι (όπως αναφέρονται στο άρθρο 1)
υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια,
ξυλοκιβώτια κλπ) να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κλπ. Στους
µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή ο ∆ήµος επιβάλει πρόστιµο.
2. Οι επαγγελµατικοί χώροι που έχουν αυξηµένο όγκο απορριµµάτων (π.χ. super market, καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος κλπ) υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων µηχανικής αποκοµιδής
προδιαγραφών, σύµφωνα µε αυτούς που έχει ήδη εγκαταστήσει ο ∆ήµος και σε αριθµό και χωρητικότητα
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου, καθώς και στην αντικατάσταση των
παλαιοτέρων λόγω φθορών που προκύπτουν από την αυξηµένη χρήση. Σε πολλές περιπτώσεις µεγάλες
επιχειρήσεις (κυρίως τα super market) ύστερα από έγγραφη σύσταση του δήµου, υποχρεούνται στην
προµήθεια κοντέϊνερ τύπου πρέσας.
Μη συµµόρφωση στα παραπάνω και µετά από γραπτή ειδοποίηση - σύσταση του ∆ήµου,
επιβάλλεται εντός 10 (δέκα) ηµερών πρόστιµο και ο ∆ήµος αναλαµβάνει την προµήθεια των κάδων και τη
δηµιουργία των εσοχών για την τοποθέτησή τους ή για την τοποθέτηση κοντέϊνερ τύπου πρέσας. Η σχετική
δαπάνη επιβαρύνει τον υπόχρεο.
3. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς, οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι
για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση τους σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόµενες κλειστές πρέσες καθώς
και για τον χαρακτηρισµό τους ως «απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη επικίνδυνα, µη τοξικά» εµφανώς, µε
αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόµενες πρέσες.
4. Οι µεγάλες βιοµηχανίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δήµο µας υποχρεώνονται να
ακολουθούν πιστά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που καθορίζουν τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια αέριων ρύπων,
θορύβων ή άλλης ενέργειας που ρυπαίνει (Π.∆ 1180/1981). Επίσης υποχρεούνται στην εφαρµογή των ειδικών
διατάξεων του Υγειονοµικού Κανονισµού που προβλέπουν την λήψη των αναγκαίων εκείνων µέτρων για την
συγκράτηση ή µείωση εκποµπών ενεργειών, οι οποίες επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα, όπως είναι η αιθάλη (µε
ειδικούς αιθαλοσυλλέκτες) και οι θόρυβοι που προκαλούν την ηχορύπανση. Η εκποµπή επικίνδυνων
καυσαερίων και η πρόκληση υπερβολικών θορύβων τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 614/1977
«Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ».
ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Καταστήµατα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων από την κατανάλωση
ποτών και εδεσµάτων οφείλουν να τοποθετούν και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περίγυρο χώρο. Στους
µη συµµορφούµενους θα επιβάλλεται πρόστιµο.
Τα καταστήµατα οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα
(κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείµµατα τροφών, κτλ), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν µέσα
στα µέσα µηχανικής αποκοµιδής το πολύ µισή ώρα πριν από την προγραµµατισµένη αποκοµιδή για λόγους
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αποφυγής διασκορπισµού τους από τα αδέσποτα ζώα. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση
απορριµµάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως
των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες γίνεται αρχικά σύσταση αλλά αν δεν
συµµορφωθούν, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο για κάθε αντικείµενο, σακούλα ή συσκευασία.
2. Ο ∆ήµος δύναται να τοποθετεί έναν κάδο τουλάχιστον έξω από κάθε κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος (κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, εστιατόρια κ.λ.π.) αλλά στις περιπτώσεις αυξηµένου όγκου
απορριµµάτων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2 .
3. Στα καταστήµατα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε µορφής απορρίµµατα από την
άµεση κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κτλ.) οφείλουν οι υπεύθυνοι να
τοποθετούν δοχεία απορριµµάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έµπροσθεν χώρο και περίγυρο.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση µικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για µικροαπορρίµµατα σε κοινόχρηστους
χώρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι τα µέσα
προσωρινής εναπόθεσης απορριµµάτων δεν θα φέρουν διαφήµιση, ο αριθµός και η θέση τους θα
περιλαµβάνεται στην χορηγούµενη άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και θα είναι µέσα στον πλαίσιο των
προδιαγραφών αστικού εξοπλισµού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο ∆ήµος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να
λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό µε την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Στους µη
συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε
περίπτωση υποτροπής ή εφ’ όσον το κατάστηµα δεν διαθέτει ειδικό απορριµµατοδοχείο, ή σε περίπτωση που
τα διατιθέµενα απορριµµατοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα.
4. Εάν στην περιοχή που βρίσκονται οι επιχειρήσεις αυτού του άρθρου, εφαρµόζεται πρόγραµµα
ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έρθουν σε επαφή µε το ∆ήµο και να
ενταχθούν στο τοπικό πρόγραµµα ανακύκλωσης.
5. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
προϊόντων καθαρισµού καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου. Για την ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόµιο, το
δρόµο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, διαφόρων απορριµµάτων και λοιπών αντικειµένων που προέρχονται από
καθαρισµό καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου επιβάλλεται κάθε φορά στους παραβάτες πρόστιµο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, κατόπιν αδείας, δηµοτικούς και κοινόχρηστους χώρους για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή
καταστήµατα οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθ’ όλο το 24ωρο καθαρούς δια ιδίων µέσων και µε την
τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο αποκοµιδής που πραγµατοποιείται από το
∆ήµο. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο. Εάν η παράβαση αυτή
διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόµενη φορά, ο ∆ήµος έχει δικαίωµα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για ορισµένο
χρονικό διάστηµα ή οριστικά.
2. Η αµέλεια καθαρισµού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, χώροι ανάπτυξης
τραπεζοκαθισµάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθµών καυσίµων κτλ), που
γειτνιάζουν µε κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού και
επισύρει πρόστιµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τα κάθε είδους έργα (ανέγερση νέων οικοδοµών, επισκευές, λοιπές οικοδοµικές εργασίες) που
εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου από ιδιώτες ή φορείς του δηµοσίου, εργολάβους δηµοσίων
και δηµοτικών έργων κτλ, πρέπει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή και να πληρούν όλους τους κανόνες που
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τον
Κτιριοδοµικό Κανονισµό και τον παρόντα Κανονισµό και για ότι δεν προβλέπεται σε αυτό θα εφαρµόζεται ότι
ορίζει ρητά ο νόµος.
2. Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους
χώρους εργασιών, καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά
αλλά και να αποφεύγουν την πρόκληση βλάβης σε άνθρωπο ή ξένο πράγµα λόγω αµέλειας και έλλειψη
ρύθµισης της τάξης στο χώρο εργασιών. Οι παραβάτες των παραπάνω οικοδοµικών διατάξεων τιµωρούνται
αυστηρά σύµφωνα µε το άρθρο 434 Π.Κ.
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3. Οι υπεύθυνοι των οικοδοµικών εργασιών οφείλουν µε βάση τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό άρθ.32,
κατά την διάρκεια των εν λόγω εργασιών να τοποθετήσουν γραµµατοκιβώτιο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
επικοινωνίας µε τον ιδιοκτήτη.
ΑΡΘΡΟ 13
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σε περίπτωση οικοδοµικών εργασιών, υπεύθυνοι είναι όσοι ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 7 του
παρόντος κανονισµού.
ΑΡΘΡΟ 14
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές ανάλογα πρέπει:
Α) Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια από το αστυνοµικό τµήµα, αντίγραφο της οποίας θα κατατίθεται
στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και στη συνέχεια θα κοινοποιείται στην οικεία ∆ηµοτική Ενότητα.
Β) Να εφοδιάζονται από το ∆ήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου-οδοστρώµατος, καταβάλλοντας στο
∆ήµο το αντίστοιχο τέλος για τη χρονική περίοδο που αιτείται την κατάληψη του πεζοδροµίου που το ύψος του
θα είναι ανάλογο µε το έργο. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδροµίουοδοστρώµατος υποχρεούνται να υποβάλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Οι ιδιοκτήτες των υπό ανέγερση
οικοδοµών θα ενηµερώνονται για το τέλος κατάληψης πεζοδροµίου-οδοστρώµατος από το τµήµα εσόδων κατά
την υποβολή αίτησης παροχής ύδρευσης.
Γ) Στην αίτηση για την άδεια σύµφωνα µε τον Ν. 1491/84 οφείλουν να δηλώνουν ρητά αν θα
τοποθετήσουν διαφηµιστικές πινακίδες ώστε ο ∆ήµος να εισπράξει τα νόµιµα τέλη. Αν τοποθετήσουν
διαφηµιστικές πινακίδες χωρίς προηγουµένως να το έχουν δηλώσει στην έκδοση αδείας, τότε πέρα από τα
νόµιµα τέλη που θα εισπράξει ο ∆ήµος για τη διαφήµιση θα επιβληθεί και πρόστιµο. ∆εν απαιτείται άδεια για
επιγραφές ή διαφηµίσεις µέσα από τις προσθήκες κλειστών χώρων και για επιγραφές µικρού µεγέθους, το
πολύ 30 χ 40 εκ. στις όψεις του κτιρίου που δηλώνουν την χρήση του κτιρίου ή τµήµατος του ή την ιδιότητα των
ενοίκων του.
Σε κάθε οικοδοµική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:
Α) αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία Οικοδοµικής Άδειας και όλα τα απαιτούµενα από το
Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό στοιχεία και σχέδια.
Β) προβλεπόµενη από το Νόµο πινακίδα µε τον αριθµό της αδείας και την ηµεροµηνία εκδόσεως της
Γ) άδεια καταλήψεως πεζοδροµίου-οδοστρώµατος, που χορηγείται από το ∆ήµο.
2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου τα εγκεκριµένα από την
Πολεοδοµία σχέδια, θα πρέπει να προσκοµίζονται από τον ιδιοκτήτη-κατασκευαστή, για να µπορεί να γίνει
έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται.
3. Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγµένος. Επίσης πρέπει
να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως
πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία πεζών και οχηµάτων. Τα
αδρανή υλικά (µαδέρια, τσιµεντόλιθους κλπ) που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου πρέπει να εγκιβωτίζονται µε
µέσα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά
που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη και µπάζα, κλπ) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά
ώστε να µην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
4. Μπάζα που προέρχονται από µικροεπισκευές αποµακρύνονται µε ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη,
νοµέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται, άρθρο 9 Υγ. ∆ιάτ. Ειβ΄/301/64 .
Τα εν λόγω απορρίµµατα και µπάζα θα πρέπει να είναι τοποθετηµένα και συσκευασµένα µέσα σε
ειδικές σακούλες και να µην είναι περισσότερες από τριάντα (30), σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
τοποθετούνται σε container, το οποίο να µην παρεµποδίζει την διέλευση των οχηµάτων.
5. Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών,
πρέπει να είναι στερεωµένα κατά τρόπο ασφαλή για την πρόληψη ατυχήµατος, τα δε περιφράγµατα, για τον
ίδιο λόγο, πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές
ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος.
Η σήµανση κατά τη νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή και να τοποθετείται προειδοποιητικό σήµα σε ικανή
απόσταση.
6. Στην περίπτωση που παραµείνουν επί του πεζοδροµίου τα στερεά κινητά υλικά, για διάστηµα
µεγαλύτερο των τεσσάρων ηµερών χωρίς ο ιδιοκτήτης που κάνει τις µικροεπισκευές-οικοδοµικές εργασίες να
ενηµερώσει την Αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου θεωρούνται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο και
οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους και σχετικού προστίµου.
7. Στην περίπτωση που αδρανή υλικά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους κοινόχρηστους ή µη χώρους όπως
οικόπεδα, χείµαρρους, ρέµατα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης
και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθµιση στο περιβάλλον. Για αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά.
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 καθώς
και τις άλλες προβλεπόµενες κυρώσεις, ο ∆ήµος επιβάλει πρόστιµο ανάλογα µε τον όγκο των
επιρριπτόµενων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση επανάληψης επιβάλλεται πρόστιµο
µέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος.
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8.Κατά τη µεταφορά σκυροδέµατος θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µη διαρρέει
σκυρόδεµα στους δρόµους. Όταν πρόκειται να γίνουν εργασίες σκυροδεµάτων οι υπεύθυνοι θα πρέπει να
ειδοποιούν το ∆ήµο. Απαγορεύεται το πλύσιµο αυτοκινήτων σκυροδέµατος στους δρόµους του ∆ήµου, στους
∆ηµοτικούς χώρους και σε ιδιοκτησίες τρίτων. Οι παραβάτες των διατάξεων θα τιµωρούνται µε πρόστιµο.
ΑΡΘΡΟ 15
∆ΕΝ∆ΡΑ - ΦΥΤΑ
1. Προ της κοπής δένδρων ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλλει στο δήµο το σχετικό τοπογραφικό,
εγκεκριµένο από την πολεοδοµία, όπου θα εµφανίζεται το σύνολο των πεύκων και δέντρων, δηλαδή και αυτά
που θα κοπούν και αυτά που θα διατηρηθούν καθώς και να υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους
του ιδιοκτήτη.
2. Αρµόδιος υπάλληλος του δήµου σε συνεργασία µε τον ιδιοκτήτη της υπό ανέγερσης οικοδοµής,
προβαίνουν στην καταµέτρηση των πεύκων και δια χρώµατος επισηµαίνουν εκείνα που πρέπει απαραιτήτως
να κοπούν, βάσει του σχεδιαγράµµατος, για την ανέγερση της οικοδοµής. Στη συνέχεια συντάσσεται
πρωτόκολλο στο οποίο φαίνεται ο αριθµός των εναποµεινάντων πεύκων, το οποίο υπογράφεται από τον
υπάλληλο και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλλει στο δήµο προς την κοπή
των δένδρων ειδικό ανταποδοτικό τέλος για κάθε πεύκο που θα κόψει και σύµφωνα µε την ηλικία αυτού, και να
αντικαταστήσει άµεσα το καταστραµµένο πράσινο µε νέες δενδροφυτεύσεις.
3. Κοπή δένδρων πέραν των εγκεκριµένων ή εσκεµµένη ή από αµέλεια καταστροφή αυτών µε
µηχανήµατα τιµωρείται µε πρόστιµο για κάθε πεύκο. Με πρόστιµο επίσης τιµωρείται όποιος θέτει σε κίνδυνο τα
δένδρα τοποθετώντας επάνω τους πινακίδες, σύρµατα, κλπ. Για την επιβολή του ως άνω προστίµου σαν
δένδρα νοούνται µόνο τα πεύκα του δασικού περιβάλλοντος και όχι τα δένδρα που φυτεύουν οι ιδιοκτήτες
στους κήπους τους. Πέραν του προστίµου, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να καλέσει τον ιδιοκτήτη να φυτεύσει ίσο
αριθµό πεύκων µε αυτά που κόπηκαν. Η επαναφύτευση αναγνωρίζεται σαν πράξη µερικής αποκατάστασης και
αποτελεί λόγο ανάλογης µείωσης του προστίµου.
4. ∆εν επιτρέπεται η κοπή χλωρών και ξερών δένδρων εντός της ιδιοκτησίας χωρίς την σχετική άδεια
από την αρµόδια Υπηρεσία. Ο ∆ήµος είναι υπεύθυνος για τα δέντρα τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους
χώρους και κρίνονται επικίνδυνα για την δηµόσια ασφάλεια. Η κοπή γίνεται ύστερα από απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου (σε περίπτωση που βρίσκονται εντός των ΓΠΣ, η κοπή θα γίνεται µε απόφαση του
οικείου συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας) και έγκριση της ανωτέρω απόφασης από το ∆ασαρχείο.
5. ∆εν επιτρέπεται η φύτευση δένδρων ή φυτών, χωρίς άδεια του ∆ήµου, σε πεζοδρόµια και
οποιοδήποτε φυσικά άλλο εµπόδιο που παρεµποδίζει την ελεύθερη και άπροσκοπτη πορεία των πεζών, αφού
ληφθεί υπόψη το φάρδος του πεζοδροµίου.
6.Οι ιδιοκτήτες κατοικιών, οικοπέδων και αγροτεµάχιων υποχρεούνται στην προστασία των δένδρων
περιµετρικά των ιδιοκτησιών τους και στην διαφύλαξη της καθαριότητας του περιβάλλοντος της ιδιοκτησίας του
χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 16
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από οργανισµό κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ) για
συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από
τις διατάξεις περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων Π.∆ 609/85, Ν.3263/2004, 1418/84, Π.∆ 171/75, Ν. 1080/80.
Απαραίτητα πριν την εκτέλεση των εργασιών, οι εργολάβοι των δηµοσιών έργων οφείλουν να
λάβουν
σχετική άδεια από τον ∆ήµο και να καταθέσουν σε αυτόν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας. Το
ύψος της Εγγυητικής επιστολής ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
2. Σε κάθε εργασία που εκτελείται από Οργανισµό Κοινής Ωφέλειας ή ιδιώτη, για λογαριασµό αυτών,
πρέπει να υπάρχει αντίγραφο θεωρηµένης άδειας «τοµής» από τον αρµόδιο φορέα (∆ήµος-ΥΠΕΚΑ-ΥΜΕ). Σε
κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι των έργων, πρέπει να επιµελούνται την ανάρτηση πινακίδων µε την επωνυµία
του οργανισµού, τον αριθµό της αδείας του ∆ήµου και την ηµεροµηνία έκδοσης του.
3. Οι παραπάνω οργανισµοί υποχρεούνται όπως άµεσα µετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, και
όχι πέραν του τετραηµέρου, να αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να
επαναφέρουν τους κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πλατείες, πεζοδρόµια) στην πρότερη τους κατάσταση. Τα
προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο ισχύουν επίσης για όλους τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
εταιρίες του ∆ηµοσίου, οργανισµούς, κοινοπραξίες κτλ (ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, ∆ΕΠΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΑΤΤΙΚΗ Ο∆Ο,
κτλ).
4. Ο ∆ήµος υποχρεούται να ελέγχει-επιβλέπει την κατάσταση των ανωτέρω κατά την διάρκεια αλλά και
µετά το πέρας των εργασιών από τους Κοινωφελείς Οργανισµούς.
5. Επιπλέον, στην περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς σε δηµοτική περιουσία καθώς και η πρόσκαιρη
διακοπή στο δίκτυο του νερού ή φωτισµού εξαιτίας των εργασιών από τους παραπάνω οργανισµούς, ο ∆ήµος
δύναται να επιβάλλει εντός προθεσµίας την αποκατάσταση της φθοράς και να καταλογίσει την απαιτούµενη
δαπάνη για πλήρη αποκατάσταση εις βάρος του υπόχρεου. ∆ιαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιµο και η
εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17
ΓΕΝΙΚΑ
Στον ∆ήµο µας ήδη λειτουργούν προγράµµατα διαλογής για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων
υλών. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασιών, ηλεκτρονικών συσκευών,
µπαταριών και άλλων προϊόντων στοχεύει:
-Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και την µείωση του συνολικού όγκου πριν την τελική τους
διάθεση.
-Στην επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστηµάτων ανακύκλωσηςαξιοποίησης.
-Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονοµικούς παράγοντες (δηµόσιους και ιδιωτικούς).
Όλοι οι υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων καθαριότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 έως 7,
οφείλουν να συµβάλουν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις και τον τρόπο διαλογής και συλλογής των
ανακυκλώσιµων υλικών διαφορετικά ορίζεται πρόστιµο στους παραβάτες.
ΑΡΘΡΟ 18
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Όλοι οφείλουν:
1. Να µην αναµειγνύουν µε τα συνήθη απορρίµµατα εκείνα που είναι κατασκευασµένα εξ’ ολοκλήρου
από γυαλί, χαρτί, πλαστικό και αλουµίνιο αλλά να το διαχωρίζουν και να το αποδίδουν στο ∆ήµο σύµφωνα µε
το πρόγραµµα περισυλλογής που ο ∆ήµος έχει καθιερώσει για τη γειτονιά τους.
2. Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου (χαρτοκιβώτια) που προέρχονται από
καταστήµατα, γραφεία κ.λ.π και τα οποία ανακυκλώνονται, οι υπεύθυνοι υποχρεούται να έχουν προηγουµένως
ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συµπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Στους µη συµµορφούµενους µε
τη διάταξη αυτή, ο ∆ήµος µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο. Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις µεγάλης
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, παρεµπόδισης της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων το πρόστιµο
διπλασιάζεται.
3. Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Περιλαµβάνει – ψυγεία, πλυντήρια ,
κλιµατιστικά , φωτιστικά , άλλες ηλεκτρικές συσκευές , συσκευές τηλεπικοινωνίας , κοµπιούτερ και άλλες
συσκευές πληροφορικής. Θα ενηµερώνει ο ∆ήµος τα σηµεία όπου θα συγκεντρώνονται τα παραπάνω είδη.
4. Σε συνεργασία µε τα Φαρµακεία της Περιοχής θα επιδειχθούν χώροι όπου θα συγκεντρώνονται τα
φάρµακα για ανακύκλωση.
5. Απαγορεύεται η ανάµιξη σε χώρους µε ανακυκλώσιµα είδη µε οργανικά απόβλητα.
6. Απαγορεύεται η αποκοµιδή ανακυκλώσιµων ειδών µε απορριµµατοφόρα που περιέχουν οργανικά
απόβλητα.
7. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5 & 6 του εν λόγω άρθρου θα επιβάλλονται
πρόστιµα.
8. Οι µπλε κάδοι ανακύκλωσης τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις από την ∆/ση Καθαριότητας
που είναι και η µόνη αρµόδια για τη µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (µόνιµης ή προσωρινής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
1. Βάσει του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (ΦΕΚ 59∆΄/3-2-89):
-Απαγορεύεται η παροχέτευση σε δρόµους, αγωγούς οµβρίων του ∆ήµου (ΦΕΚ 59∆΄/3-2-89 άρθρο
26παρ. 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3) ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους ή σε άλλους ανοικτούς ιδιωτικούς χώρους,
αποβλήτων από βόθρους, πλυντήρια, πλύσιµο αυτοκινήτων, κουζίνες, αποσκληρυντές, πισίνες και γενικά από
οποιονδήποτε χώρο ή εξαιτίας οποιασδήποτε εργασίας, εκτός των περιπτώσεων της συνήθους καθαριότητας
πεζοδροµίων, βεραντών, κ.λ.π. και των όµβριων υδάτων. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο
επαναλαµβανόµενο µετά τη παρέλευση πέντε ηµερών εφόσον η παράβαση συνεχίζεται.
2. Παράβαση θεωρείται και η αµέλεια εκκένωσης του βόθρου ή η πληµµελής συντήρηση του που έχουν
ως αποτέλεσµα την διαρροή βοθρολυµάτων στους δρόµους και στα φρεάτια όµβριων.
3. Στη περίπτωση ενοικιασµένων ακινήτων κυρίως υπεύθυνος για τις παραβάσεις που περιγράφονται
στο παρόν άρθρο είναι ο µισθωτής του ακινήτου αλλά η ευθύνη µπορεί να βαρύνει και τον ιδιοκτήτη.
4. Ο έλεγχος των ανωτέρω καταστάσεων και η διαπίστωση των παραβάσεων θα πραγµατοποιείται
από εντεταλµένο όργανο του ∆ήµου καθ΄ όλο το 24ωρο που έχει συσταθεί από τον ∆ήµο ∆ιονύσου.
5. Εάν η παροχέτευση υγρών αποβλήτων συνεχίζεται, τότε ο ∆ήµος πέρα του προστίµου υποχρεούται
να προβεί στην σφράγιση του σωλήνα παροχέτευσης.
ΑΡΘΡΟ 20
ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
1. Η Ρύπανση πεζοδροµίου, δρόµων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από την εναπόθεση ή
απόρριψη υγρών ρυπογόνων ουσιών (έλαια αυτοκινήτων, λιπαρά οξέα, γλυκερίνη, σάπωνες, ορυκτέλαια, υγρά
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καύσιµα κ.α.) τιµωρείται µε πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε την
έκταση της ρύπανσης.
2. Η ρύπανση µε λάδια από κάθε είδους οχήµατα που εγκαταλείπονται στο οδόστρωµα ή σε άλλους
κοινόχρηστους χώρους, µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα σε πεζούς και τροχοφόρα και για αυτό το λόγο
αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισµού και άρα επισύρει πρόστιµο. Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων πρέπει
να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχηµάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να µεριµνούν για τον
καθαρισµό του χώρου. Σε έκτατες περιπτώσεις, όπως διαρροή µετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των
οχηµάτων οφείλουν να ειδοποιούν αµέσως την υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 21
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΩΝ
Η στάθµευση των αυτοκινήτων στους δρόµους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να µην εµποδίζεται
ή να δυσχεραίνεται η αποκοµιδή των απορριµµάτων. Απαγορεύεται η στάθµευση αυτοκινήτων δίπλα από τον
κάδο απορριµµάτων προς την πλευρά του δρόµου, που εµποδίζει την µετακίνηση του κάδου στο
απορριµµατοφόρο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ.
Τα αυτοκίνητα, οι µοτοσικλέτες και µοτοποδήλατα, λοιπά οχήµατα, σκάφη αναψυχής, τρέιλερ και
µηχανήµατα πάσης µορφής, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο σηµείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα
και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα αποµακρύνει αµέσως. Εφ’ όσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα
του ∆ήµου ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθµευσή τους (µακροχρόνια ή µη)
θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου 1080/80.
Επίσης σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης θα εφαρµόζεται η διαδικασία αποµάκρυνσής τους σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και της υπ΄ αριθµ. 6159/89 απόφασης της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, οι
οποίες είναι οι εξής:
1. Αν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο ∆ήµος επικολλά ειδικό σήµα επί
του οχήµατος ή του µηχανήµατος και συντάσσει πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειµµένου.
2. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συµµορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο του ενός
(1) µηνός, το αυτοκίνητο ή το µηχάνηµα θεωρείται εγκαταλελειµµένο και µε ευθύνη του ∆ήµου µεταφέρεται στα
κέντρα ανακύκλωσης οχηµάτων, όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Στο πρωτόκολλο αυτό
αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του µηχανήµατος και η θέση από την οποία αποσύρθηκε.
3. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήµατος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιµο. Το
πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
4. Οχήµατα ή µηχανήµατα, που µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη λήξη της προθεσµίας
του ενός µηνός σε παρακείµενη θέση στην ίδια περιοχή, θεωρείται ότι συµπλήρωσαν το χρόνο από την
ηµεροµηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται από τον ∆ήµο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου αυτού.
5. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήµατος ή µηχανήµατος επί του οδοστρώµατος ή σε άλλο
δηµόσιο ή δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος, λόφο κτλ., αποτελεί
παράβαση του παρόντος Κανονισµού και επισύρει πρόστιµο ανάλογα µε το είδος των οχηµάτων (επιβατηγά,
µοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α.) και κάθε είδους µηχανές ανάλογα µε τον όγκο, το βάρος και το ωφέλιµο φορτίο
τους).
6. Εκτός του προστίµου στον ιδιοκτήτη του οχήµατος καταλογίζεται η δαπάνη µεταφοράς του οχήµατος
στα κέντρα ανακύκλωσης οχηµάτων, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά.
7. Ο ιδιοκτήτης του οχήµατος µπορεί σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών από τη λήψη της ειδοποίησης ή
την επικόλληση του ειδικού σήµατος, να υποβάλλει αίτηµα στην υπηρεσία για την απόσυρση του οχήµατος από
τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης καταβάλλει τέλος για την απόσυρση και
απαλλάσσεται του προστίµου της παραγράφου 5 και των δαπανών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΑ ΖΩΑ
ΑΡΘΡΟ 23
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ Ή ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ ΖΩΩΝ
1.Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να κρατούν τους σκύλους τους µε λουρί και
να µεριµνούν για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα των ζώων τους. Στους
παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται εάν η παράβαση
γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων,
βρεφονηπιακών σταθµών, σε προαύλια εκκλησιών, δηµόσια ή δηµοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.
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Για όσους δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο.
Επί πλέον εφαρµόζεται ο Νόµος 4039/2012 που αφορά τα «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και
άλλες διατάξεις».
2. Ο ∆ήµος υποχρεούται να αναθέσει σε κτηνιατρική κλινική τα παρακάτω:
α)Την συλλογή των αδέσποτων ζώων µετά από υπόδειξη του υπεύθυνου εκπροσώπου του ∆ήµου
µας και επαναφορά στο σηµείο που τα περισυνέλεξε µετά από τις απαιτούµενες κτηνιατρικές ενέργειες.
β) Την στείρωσή τους µε ωοθηκοστερικτοµή ή ορχιοκτοµή αναλόγως του φύλλου του ζώου µε γενική
αναισθησία και συρραφή τους µε απορροφήσιµα ράµµατα.
γ)Την παραµονή τους για µετεγχειρητική νοσηλεία, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.
δ)Τον εµβολιασµό των ζώων.
ε) Την εµφύτευση τσιπ, όπου θα είναι καταγεγραµµένο όλο το ιστορικό του ζώου και θα διαπιστώνεται
η ταυτότητα του.
στ)Στη σχετική σύµβαση θα προβλέπεται εκτός των άλλων η ανάθεση, θεραπεία αποπαρασίτωσης ,
ερλιχίωσης, σαρκοοπτικής ψώρας, αφροδισίων νοσηµάτων καθώς η εξέταση καλαζάρ και παρακολούθηση
ζώου υπόπτου για λύσσα.
ΑΡΘΡΟ 24
ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ
Απαγορεύεται ο σταυλισµός µεγάλων ή µικρών ζώων πέραν των δύο σύµφωνα µε τις υγειονοµικές και
αστυνοµικές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις κοινής ησυχίας.
Απαγορεύεται η εκτροφή ή η διατήρηση σκύλων εκτός της ιδιοκτησίας καθενός ως επίσης και η
κατασκευή ή τοποθέτηση οικίσκων και σκευών διατροφής των ζώων.
Όσοι διατηρούν οικόσιτα ζώα ή πτηνά οφείλουν να διατηρούν αυτά σε αριθµό αυστηρά περιορισµένο
για τις ανάγκες της οικογένειας τους και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οφείλουν ακόµα να φροντίζουν
ώστε τα πτηνά και τα ζώα να µην ενοχλούν τους γύρω κατοίκους σε ζητήµατα υγιεινής, αισθητικής
περιβάλλοντος και ακουστικής ενόχλησης. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο και επιβάλλεται η
αποµάκρυνση των ζώων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 25
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ
Ο ∆ήµος στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
έναντι των δηµοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγµατοποιούνται λαϊκές αγορές, να
προστατεύει τη δηµόσια υγεία και να αναλαµβάνει τον καθαρισµό των λαϊκών αγορών µετά το πέρας της
λειτουργίας τους.
ΑΡΘΡΟ 26
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α∆ΕΙΟΥΧΩΝ -ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ –ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές (από την έναρξη και
µέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί,
φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή
προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το
προσωπικό που απασχολούν.
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:
1. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης των
προϊόντων τους.
2. Να µην καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους
αναλογεί, σύµφωνα µε την άδεια τους.
3. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισµένες σακούλες
τα απορρίµµατα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
4. Να µην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών
που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κτλ), καθώς και ειδών συσκευασίας
(χαρτόκουτα, τελάρα κτλ).
5. Να διευκολύνουν την υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου στην αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό
καθαρισµό της λαϊκής αγοράς συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε
περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο ∆ήµος προβαίνει στον καθαρισµό του χώρου καταλογίζοντας
τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιµο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη
συνεχόµενη φορά ο ∆ήµος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για
ορισµένο χρονικό διάστηµα ή οριστικά.
6. Να µην παρακωλύουν, µε κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
7. Να αποµακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί µέσα
στο προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιµωρούνται µε
πρόστιµο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται από την Περιφέρεια η ανάκληση της άδειας.
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Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του νοµίµου ωραρίου
θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις του κανονισµού
«κοινοχρήστων χώρων».
8. Απαγορεύεται στους πωλητές των λαϊκών αγορών η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη
µέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών µετά τη λειτουργία της. Στους µη
συµµορφούµενους θα επιβάλλεται ∆ηµοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδροµίου.
ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. (χώρων υγειονοµικής ταφής), από οποιαδήποτε αιτία, που
υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά αδύνατη την αποκοµιδή και τελική διάθεση των απορριµµάτων, ο ∆ήµος
υποχρεούται να ενηµερώσει τους παραγωγούς (Ταµείο Λαϊκών Αγορών) και διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει
τη διενέργεια της λαϊκής αγοράς, µετά από 12ωρη προειδοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 27
ΥΠΑΙΘΡΙΟ & ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ)
Οι πωλητές και έµποροι στις αγορές που λειτουργούν στο ∆ήµο (στεγασµένες ή µη) καθώς επίσης πλανόδιοι
µικροπωλητές, καντίνες (µόνιµες ή αυτοκινούµενες) οφείλουν να διατηρούν το γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε
καθαρό. Να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίµµατα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους µεταφέρουν σε
ειδικούς υποδοχείς που έχει εγκαταστήσει ο ∆ήµος, ή σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από το ∆ήµο.
Πιο συγκεκριµένα οφείλουν:
1. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.
2. Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερο τους καθαρό.
3. Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας, µετά τη
λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισµός της περιοχής και να µην µετατρέπονται οι
χώροι αυτοί σε εστίες µόλυνσης.
4. Να µην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείµµατα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα
είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισµό, την κίνηση των πολιτών και των µέσων καθαριότητας.
Εφ’ όσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες δεν πραγµατοποιείται µηχανική
αποκοµιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε ανθεκτικές σακούλες τα στερεά απόβλητα, να
ελαχιστοποιούν µε κάθε µέσο τον όγκο των συσκευασιών και να τις περιδένουν µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να
µην υπάρχει κίνδυνος διασποράς.
Οι παραβάτες των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τιµωρούνται κάθε φορά µε πρόστιµο.
Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα της
ρύπανσης. Σε κατ’ εξακολούθηση παραβάτες ο ∆ήµος, µετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του παρόντος
κανονισµού, µπορεί να αφαιρέσει την άδεια κοινοχρήστου χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 28
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Σύµφωνα µε το Ν.1080/80 επιβάλλεται η επιβολή τέλους υπέρ του ∆ήµου, από αυτούς που χρησιµοποιούν
διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόµια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους.
2. Οι κάτοικοι µονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστηµάτων οφείλουν να
φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδροµίων τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται
σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι για λόγους προλήψεως πυρκαγιάς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε φύτευση και
κοπή δένδρων ή φυτών επί των πεζοδροµίων ή κοινόχρηστων χώρων άνευ άδειας του ∆ήµου.
3.Απαγορεύεται ρητά το κλείσιµο των ρείθρων µε τσιµεντοποίηση για την προσπέλαση οχηµάτων σε χώρους
στάθµευσης εντός των οικοπέδων. Βασικό χαρακτηριστικό των κεκλιµένων επιπέδων και των ραµπών επί των
πεζοδροµίων, σύµφωνα µε το άρθρο 14 κτιριοδοµικού κανονισµού, είναι:
α) οι κλίσεις που προκύπτουν στο δάπεδο του πεζοδροµίου είναι µικρές κατά πλάτος µέχρι 10% και κατά µήκος
µέχρι 20%. Σε κανένα σηµείο της η ράµπα δεν είναι υψηλότερη από την στάθµη του πεζοδροµίου.
β) Η σύνδεση του κεκλιµένου επιπέδου µε το υπόλοιπο δάπεδο του πεζοδροµίου γίνεται αρµονικά µε την
φροντίδα να µην δηµιουργηθούν σκαλοπάτια.
Η έντεχνη κατασκευή των πεζοδροµίων, των εσοχών και των εισόδων γκαράζ θα πιστοποιείται από την
αρµόδια υπηρεσία.
4. Αµέσως µετά την ψήφιση του παρόντος κανονισµού οφείλουν όλοι να συµµορφωθούν µε τα παραπάνω. Η
µη συµµόρφωση θα τιµωρείται µε πρόστιµο και επί πλέον θα χρεώνεται το κόστος εργασίας που θα γίνεται από
τα συνεργεία του ∆ήµου ή από εργολάβο που θα του αναθέσει ο ∆ήµος την παραπάνω εργασία.
5. Όποιος εκ προθέσεως ή εξ αµελείας προξενεί φθορά και βλάβη επί των πεζοδροµίων ή των οδοστρωµάτων
και ιδιαίτερα επί του ασφαλτοτάπητα των οδών, τιµωρείται µε πρόστιµο ανάλογα µε το µέγεθος της ζηµιάς
καθώς και µε την υποχρέωση αποκατάσταση της βλάβης. Στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη λόγω
έργου να γίνει επέµβαση επί του πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται στον ∆ήµο από
τον οποίο του χορηγείται σχετική άδεια.
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ΑΡΘΡΟ 29
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Οι ιδιοκτήτες ή οι υπόχρεοι καταστηµάτων και ακινήτων πριν από την υπαίθρια εναπόθεση, αποθήκευση ή
στοίβαξη υλικών (αδρανών, στερεών κ.λ.π) σε πεζοδρόµιο ή κοινόχρηστο χώρο, οφείλουν να ζητήσουν σχετική
άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Στην χορηγούµενη από τον ∆ήµο άδεια κατάληψης του
πεζοδροµίου ή του κοινοχρήστου χώρου πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά
µέτρα (κάλυψη µε λαµαρίνες, νάιλον κλπ.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος
διασκορπισµού τους.
Αν από την πληµµελή εφαρµογή των παραπάνω προστατευτικών µέτρων προκληθεί ρύπανση των
κοινοχρήστων χώρων ο ∆ήµος πέραν των άλλων προβλεπόµενων κυρώσεων από την κείµενη νοµοθεσία
επιβάλει κατά των υπευθύνων πρόστιµο ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το µέγεθος της ρύπανσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 30
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
1. Σύµφωνα µε το Ν. 2946/8-10-01 δεν επιτρέπεται η εµπορική διαφήµιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων.
Η ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, συνθήµατα, αεροπανώ κλπ. για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς,
πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, επισύρει πρόστιµο, πέρα από το τέλος παράνοµης διαφήµισης,
στον διαφηµιζόµενο και διαφηµιστή από τα εξουσιοδοτηµένα από τον παρόντα κανονισµό όργανα.
2.Επίσης απαγορεύεται η επικόλληση αφισών στους κάδους απορριµµάτων, στα φωτιστικά σώµατα και δέντρα
σε δηµόσια κτίρια καθώς και τα διαφηµιστικά αυτοκόλλητα επί των πεζοδροµίων, οδοστρωµάτων και πλατειών.
Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιµο.
3.∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους
χώρους (κόλλες, σχισµένες αφίσες κτλ) καθώς και η απαράδεκτη εµφάνιση διαφηµιστικών ταµπλό. Στους
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο.
Αυτές οι ενέργειες µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνο µετά από σχετική άδεια που θα χορηγείται από το
δήµο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, αφού ληφθούν υπόψη τα ήθη, τα έθιµα, η καθαριότητα και το
δηµόσιο συµφέρον της πόλης µας. Κάθε είδους εµπορική διαφήµιση (επιγραφές, βιτρίνες, τοιχογραφίες) που
επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν1491/84 και του Ν1900/90 γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του
∆ήµου και την καταβολή του τέλους διαφήµισης όπως ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις των οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντοτε σε χώρους που καθορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
4. Πλαίσια και διαφηµίσεις που τοποθετούνται σε δηµοτικούς, κοινοτικού ,κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους,
που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 περί ‘υπαίθριας διαφήµισης’, θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται άµεσα από
τον ∆ήµο. Σε βάρος των διαφηµιστών που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά και τις διαφηµίσεις και των
διαφηµιζοµένων επιβάλλεται πρόστιµο.
Των παραπάνω διατάξεων εξαιρούνται οι πολιτικές οργανώσεις, Σύλλογοι, δηµοτικές-κοινοτικές κινήσεις, οι
Κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς. Για τους φορείς αυτούς τηρούνται οι διατάξεις των νόµων και ειδικότερες
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆΄
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 31
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ
1. Οι ιδιοκτήτες ή οι νοµείς οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται µέσα σε κατοικηµένες
περιοχές ή κοντά σε αυτές και µέχρι απόσταση 100 µέτρων υποχρεούνται (σύµφωνα µε την πυροσβεστική
διάταξη ΦΕΚ 724/87 τεύχος Β΄) στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην αποµάκρυνση τυχόν
εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται µέσα σ’ αυτά προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
2. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και µετά τις σχετικές συστάσεις, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να
παρέµβει καθαρίζοντας το οικόπεδο και επιβάλλοντας χρέωση και πρόστιµο στους οικοπεδούχους για τον
καθαρισµό και αποψίλωση των οικοπέδων τους, εφόσον οι ιδιοκτήτες δε φροντίζουν από µόνοι τους γι’ αυτό.
3. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος στον ∆ήµο και στους περίοικους, η ειδοποίηση τοιχοκολλείται
στην ιδιοκτησία και µετά την παρέλευση προθεσµίας εφαρµόζονται τα ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 32
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΥΣΗ
1. Απαγορεύεται απόλυτα η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων κατά την περίοδο από 1 Μαΐου έως και 31
Οκτωβρίου κάθε έτους σύµφωνα µε την ισχύουσα Πυροσβεστική ∆ιάταξη. Τους υπόλοιπους µήνες και πριν την
πραγµατοποίηση οποιασδήποτε ελεγχόµενης καύσης, πρέπει εκτός των στοιχειωδών µέτρων πρόληψης
(συνεχής παρακολούθηση, νερό σε ετοιµότητα, επιλογή µέρας άπνοιας κ.λ.π.) να ενηµερώνεται και η οικεία
Πυροσβεστική Υπηρεσία µέσω του 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. (9η Πυροσβεστική ∆ιάταξη).
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2. Απαγορεύεται όλο το χρόνο η καύση υλικών που προκαλούν έκλυση ουσιών επικίνδυνων για την υγεία,
όπως πλαστικά, ελαστικά, χηµικά κ.λ.π.
3. Εξαιρετικά, επιτρέπεται όλο τον χρόνο το υπαίθριο ψήσιµο µόνο µέσα σε ιδιωτικούς χώρους και εφόσον
έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέσα προστασίας.
4. Οι παραβάτες των παραπάνω διατάξεων διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
433 ΠΚ εφόσον µε άλλη διάταξη δεν προβλέπεται µεγαλύτερη ποινή. Παράλληλα επιβάλλεται και πρόστιµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 33
ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ
Οι πάσης φύσεως κατασκευαστές έργων, χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί οχηµάτων και δίτροχων καθώς και τα
κάθε είδους κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ταβέρνες, καφετέριες κ.λ.π.), οφείλουν να σέβονται τους
περιοίκους και να τηρούν τις οικείες διατάξεις για τις ώρες κοινής ησυχίας. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε
πρόστιµο.
ΑΡΘΡΟ 34
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΜΑ Ο∆ΩΝ
Για τον καθαρισµό των οδών που είναι παρκαρισµένα (όχι εγκαταλειµµένα) αυτοκίνητα, ο ∆ήµος θα ενηµερώνει
δυο µέρες νωρίτερα ώστε να µην παρκάρουν αυτοκίνητα για 3-4 ώρες προκειµένου να σαρωθεί η οδός την
συγκεκριµένη µέρα.
ΑΡΘΡΟ 35
ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ & ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Βανδαλισµοί σε περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου (κάδοι, ιστοί και φωτιστικά, παγκάκια, όργανα παιδικών
χαρών, οχήµατα, πινακίδες, αρχαιολογικά µνηµεία, αγάλµατα κ.λ.π.) από δόλο ή αµέλεια, πέραν της δίωξης για
φθορά δηµόσιας περιουσίας επισύρουν πρόστιµο.
Όταν η παραβίαση είναι τέτοιας φύσεως που απαιτούνται εργασίες για την αποκατάσταση των φθαρµένων
πραγµάτων, τα καθοριζόµενα από τα προηγούµενα άρθρα πρόστιµα, δεν δύναται να είναι κατώτερα του
διπλάσιου της δαπάνης που απαιτείται για την αποκατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 36
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα ξηρού ή υγρού φορτίου που διασχίζουν τις οδούς
του ∆ήµου ∆ιονύσου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευµένο από κινδύνους διαρροής ή
διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να µεταφέρουν το φορτίο τους καλυµµένο µε µουσαµά ή άλλο
κατάλληλο µέσο προστασίας ώστε να αποφεύγεται ο διασκορπισµός τους και η ρύπανση του οικιστικού και
φυσικού περιβάλλοντος. Σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο ∆ήµος
επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο.
2. Τα απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων πρέπει
να συλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας µε ευθύνη του µεταφορέα και του υπευθύνου
επιχείρησης ή του καταστήµατος. Στην περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του
∆ήµου και τα έξοδα καθαρισµού, όπως αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά, καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Σε
όσους δεν προσαρµόζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο ∆ήµος επιβάλει πρόστιµο. Το πρόστιµο
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.
ΑΡΘΡΟ 37
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση να προστατεύει το περιβάλλον και από τις επί αυτού επιπτώσεις που επέρχονται
από την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Απαγορεύεται πλήρως η εγκατάσταση κεραιών κινητής
τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού του ∆ήµου ∆ιονύσου. Αυτό αφορά στις «νόµιµες» και στις «παράνοµες»,
στις εγκατεστηµένες και υπό εγκατάσταση κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Η διάταξη αυτή αφορά οιονδήποτε
συνεργεί στη µελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
ΑΡΘΡΟ 38
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ & ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Στο άρθρο 31 του παρόντος κανονισµού γίνεται ενδεικτική αναφορά στις υποχρεώσεις του ∆ήµου και των
πολιτών για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών ενώ σ’ αυτό το άρθρο θα γίνει αναφορά στα µέτρα, τις
δράσεις και τις υποχρεώσεις για την αντιµετώπιση των φαινοµένων χιονόπτωσης και παγετού.
Με την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινοµένων, ο ∆ήµος προβαίνει στην υλοποίηση µέτρων και ενεργειών
προκειµένου να συµβάλλει, στην προστασία της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας των κατοίκων και την
διαφύλαξη της περιουσίας τους. Οι δράσεις και οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται σύµφωνα µε το Σχέδιο
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ∆ιαχείρισης Κρίσεων του ∆ήµου όπου µεταξύ άλλων καθορίζονται
αναλυτικά οι προτεραιότητες και προσδιορίζονται τα κρίσιµα περιστατικά που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης.
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Σε περίπτωση χιονόπτωσης, ο αποχιονισµός ξεκινά κατά προτεραιότητα από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες και
τα σηµεία όπου προκύπτει περιστατικό έκτακτης ανάγκης και χρήζει ταχείας αντιµετώπισης και στη συνέχεια
στο εσωτερικό οδικό δίκτυο. Για την αποφυγή ατυχηµάτων λόγω παγετού γίνεται διασπορά άλατος στους
οδικούς άξονες και το εσωτερικό οδικό δίκτυο καθώς επίσης και διανοµή άλατος, κατάλληλα συσκευασµένου,
σε σχολεία, κατοίκους, κ.λ.π.
Οι κάτοικοι οφείλουν να υποστηρίζουν τις ενέργειες αποχιονισµού και να συνδράµουν µε κάθε τρόπο στην
αντιµετώπιση των φαινοµένων πολιτικής προστασίας.
Πιο συγκεκριµένα είναι υποχρεωµένοι:
να ενηµερώνονται για τα σηµεία διανοµής άλατος που έχει ορίσει ο ∆ήµος
να διατηρούν τα πεζοδρόµια τους προσβάσιµα (αποµάκρυνση χιονιού, πάγου και ρίψη άλατος)
να µην παρκάρουν σε οδούς µε περιορισµένο πλάτος, παρά µόνο στη µία πλευρά αυτών για να είναι δυνατή η
διέλευση των εκχιονιστικών µηχανηµάτων και
να χρησιµοποιούν τα οχήµατα τους, µόνο εφόσον είναι απαραίτητο και να έχουν τοποθετήσει σε αυτά
αντιολισθητικές αλυσίδες (εφόσον απαιτείται), έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η οµαλή κυκλοφορία των
µηχανηµάτων αποχιονισµού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των επιβαλλοµένων προστίµων, µπορεί να ασκηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας 15 ηµερών, ένσταση και αίτηση συµβιβασµού. Για τη λήψη σχετικής απόφασης απαιτείται απόλυτη
πλειοψηφία των παρευρισκοµένων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Για πρόστιµα άνω των 500 ευρώ, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφαση των 3/5 του µπορεί να µειώσει ή
εξαλείψει το επιβληθέν πρόστιµο. Πρόβλεψη για µείωση σε περίπτωση πληρωµής εντός 10 ηµερών.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΤΕΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1)Μη συσκευασία απορριµµάτων σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους και παραµονή εκτός των κάδων: Άρθρο
6 παρ.1)
2)Φθορά κάδων : εκτός την εφαρµογή των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα επιβάλλεται και η δαπάνη
αποκατάστασής τους. (Άρθρο 6 παρ.1)
3)Μετά την εξάντληση του χρονικού διαστήµατος και την τοποθέτηση ατοµικού κάδου, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του σχετικού άρθρου και αγορά και τοποθέτηση από τον ∆ήµο ατοµικού κάδου και η επιβολή της
σχετικής δαπάνης στον υπόχρεο. (Άρθρο 6 παρ.2)
4)Για την µη διατήρηση καθαρού κάδου και τη µη πρόβλεψη απολύµανσης αυτού και η σχετική δαπάνη µετά τις
ενέργειες του ∆ήµου. (Άρθρο 6 παρ.2)
5)Για άναρχη µετακίνηση µηχανικού κάδου Άρθρο 6 παρ.1)
6)Για την τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους Άρθρο 6 παρ.3)
7)Για ακάθαρτο χώρο προαυλίου (Άρθρο 7 παρ.1.2)
8)Στις περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης δηµοτικού χώρου από ογκώδη αστικά απορρίµµατα Επιβάλλεται
επίσης τέλος αποκοµιδής ευρώ ανά κιλό (υπολογίσιµο στο περίπου). (Άρθρο 7 παρ.1.2)
9)Στις περιπτώσεις κηπευτικών ειδών (υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάµνων, κλαδιών, χωµάτων κτλ) µη
τοποθετηµένων σε σακούλες ή συσκευασµένα σε ελαφρά δέµατα, δεµένα µε ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα Το τέλος
αποκοµιδής ορίζεται σε
ανά σακούλα ή δέµα.( Άρθρο 8παρ.1).
10)Για την µη ελαχιστοποίηση του όγκου δια πιέσεως απορριµµάτων συσκευασιών που τοποθετούνται προς
αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια) ανά συσκευασία.( Άρθρο 9παρ.1.)
11)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 9 παρ. 2
12)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 1 επιβάλλεται πρόστιµο ανά αντικείµενο.
13)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 3 επιβάλλεται αρχικό πρόστιµο
14)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 5 επιβάλλεται πρόστιµο
15)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 11 παρ. 1,2 επιβάλλεται πρόστιµο
16)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 14 παρ. 1γ επιβάλλεται πρόστιµο
17)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 14 παρ.6 επιβάλλεται πρόστιµο και ειδικό τέλος ηµερησίως.
18)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 14 παρ. 7 επιβάλλεται αρχικό πρόστιµο
19)Το ειδικό ανταποδοτικό τέλος για κάθε πεύκο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παρ. 2 ανάλογα µε την ηλικία
είναι
20)Για την κοπή δένδρων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 3 επιβάλλεται πρόστιµο ανά πεύκο. Για δε τις
περιπτώσεις τοποθέτησης πινακίδων, συρµάτων κλπ. ανά δέντρο.
21)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 18 παρ.2 επιβάλλεται πρόστιµο ανά ογκώδες απόβλητο οικιακού τύπου
(χαρτοκιβώτιο).
22)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 18 παρ. 5 & 6 θα επιβάλλεται πρόστιµο
23)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 19 παρ. 1 & 2 θα επιβάλλεται πρόστιµο από ανάλογα µε την περίπτωση.
24)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 20 παρ. 1 & 2 επιβάλλεται πρόστιµο ανάλογα µε την περίπτωση.
25)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 21 επιβάλλεται πρόστιµο
26)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 22 παρ.3 επιβάλλεται πρόστιµο
27)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 22 παρ.5 επιβάλλεται πρόστιµο από ανάλογα του είδους των οχηµάτων.
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28)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 23 παρ.1 επιβάλλεται πρόστιµο από
29)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 24 επιβάλλεται πρόστιµο από
30)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 26 επιβάλλεται πρόστιµο ανάλογα την περίπτωση Το δε δηµοτικό τέλος
που θα επιβάλλεται για τη µη εφαρµογή του άρθρου 26 παρ.8 θα κυµαίνεται από 3
31)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 27 επιβάλλεται πρόστιµο ανάλογα την περίπτωση
32)Επιβάλλεται τέλος υπέρ του ∆ήµου σ’ αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 28 παρ.1 1/τ.µ.
33)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 28 επιβάλλεται ανάλογα µε την περίπτωση πρόστιµο από
34)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 29 επιβάλλεται πρόστιµο από
35)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 30 παρ. 1 επιβάλλεται πρόστιµο ανάλογα µε την περίπτωση Αυτό βέβαια
καταλογίζεται ανά διαφήµιση. Καθορίζεται επίσης τέλος παράνοµης διαφήµισης /τ.µ.
36)Για την µη εφαρµογή του άρθρου 30 παρ.2,3 επιβάλλεται πρόστιµο ανά παράβαση.
37)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 30 παρ. 4 επιβάλλεται πρόστιµο /διαφηµιστή και ανά διαφηµιζόµενο.
38)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 31 παρ. 2 επιβάλλεται πρόστιµο (100-500€.) Η χρέωση δε ορίζεται σε
€/τ.µ..
39)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 32 επιβάλλεται πρόστιµο από
40)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 33 επιβάλλεται πρόστιµο από
41)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 35 επιβάλλεται πρόστιµο το οποίο όπως αναφέρεται δεν δύναται να είναι
κατώτερο του διπλασίου και ανώτερο του πενταπλασίου της δαπάνης που απαιτείται για την αποκατάσταση.
42)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 36 παρ. 1,2 επιβάλλεται πρόστιµο από
43)Για τη µη εφαρµογή του άρθρου 37 επιβάλλεται πρόστιµο.
Εάν το επιβληθέν πρόστιµο πληρωθεί στα ταµεία του ∆ήµου εντός 10 ηµερών ,το πρόστιµο µειώνεται κατά
50%. Η µείωση αυτή αφορά σε όλα τα πιο πάνω πρόστιµα εκτός αυτού των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Πέραν της αναφοράς των παραπάνω θα επιβάλλεται για οποιαδήποτε παράβαση του Κανονισµού
επιπρόσθετο πρόστιµο.
Τα έσοδα που προέρχονται από τα πρόστιµα που ορίζει ο κανονισµός καθαριότητας θα καλύπτουν ανάγκες
αναβάθµισης του περιβάλλοντος του ∆ήµου.
Η εφαρµογή του παραπάνω Κανονισµού αποτελεί κοινή υποχρέωση του ∆ήµου και των ∆ηµοτών
ώστε να διασφαλίζεται ο Πολιτισµός µας. Πρόθεση του Κανονισµού δεν είναι η επιβολή προστίµων
αλλά η βελτίωση της Παιδείας όλων µας σε εκείνα τα επίπεδα τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η Χώρα µας
αποτελεί τουλάχιστον τρανό παράδειγµα για µίµηση και παραδειγµατισµό. Ας προσπαθήσουµε λοιπόν
όλοι µαζί να δηµιουργήσουµε ένα µικρό παράδεισο για τα παιδιά µας.

Β. Περίληψη της απόφασης αυτής να αναρτηθεί ως ο νόµος ορίζει.
Γ. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
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ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ.
Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 01/11/2013
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ.
Εσωτερική ∆ιανοµή
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.
- ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &Πρασίνου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
- ∆/νση Εσόδων &Περιουσίας.
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας µε την ευθύνη
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Κοινοποίηση µε την ευθύνη της ανάρτησης
-∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου.
-∆ηµοτική Κοινότητα Άνοιξης.
-∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιονύσου.
-∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς.
-∆ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου.
-∆ηµοτική Κοινότητα Ροδόπολης.
-∆ηµοτική Κοινότητα Σταµάτας.
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