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Από το πρακτικό της 16/30-7-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθμ. Απόφασης 263/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του
Δήμου (αποφ. Ε.Π.Ζ. 26/2012).
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 30-7-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 57140/ 26-7-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα
από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
25. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
1. Σαουλίδης Αντώνιος
26. Ασβεστάς Βασίλειος
2. Απατσίδης Δημήτριος
27. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
3. Χατζησάββας Γεώργιος
28. Καραγεωργίου Αγγελική
4. Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
29. Ζεμπιλάς Φίλιππος
5. Κυζιρίδης Θεόδωρος
30. Σιωμάδης Σωτήριος
6. Τσακιρίδης Αναστάσιος
31. Τασόγλου Εμμανουήλ
7. Πάππου Μιχαήλ
32. Τόττας Ευάγγελος
8. Βαρσάμης Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ
9. Λιάπη
Πενλόγλου
Μαρίκα
1. Τσουκαλά
Αικατερίνη
(Μαρία)
(Κατερίνα)
10. Γκατζές Στέλιος
2. Μασλαρινός Δημήτριος
11. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
3. Φασφαλής Νικόλαος
12. Ζωγογιάννης
Κωνσταντίνος
4. Σέρπη Αγγελική
(Ντίνος)
5. Καραθάνος Οδυσσέας
13. Δαλάτσης Ιωάννης
6. Φαρλαλής Γεώργιος
14. Δρόσου Σαμαρά Μαρία
7. Βέλλης Χαράλαμπος
15. Ισαακίδη Άντζελα
8. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
16. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Ειρήνη
17. Θώμογλου Γεώργιος
9. Μιχαηλίδης Βασίλειος
18. Καλπαζίδης Σέργιος
19. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
20. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
21. Ζιγκερίδης Δημήτριος
22. Ζάχαρης Ηλίας
23. Χατζηκυριάκου Περικλής
24. Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5
Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος και παρέστη.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καπακίδου Κυριακή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ.8 προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Παύλου, Νεάπολης, Πεύκων και Συκεών οι οποίοι δεν
παρέστησαν.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο , 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης,
1ο,2ο,3ο, 4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο .
Η κα. Λιάπη Πενλόγου Μ. προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Χατζηκυριάκου Π., Η. Ζάχαρης απουσίαζαν κατά τη συζήτηση του 2ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Καραγεωργίου Αγγ, Λιάπη Πενλόγλου Μ. και Ασβεστάς Β. απεχώρησαν
μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Δαλάτσης Ι., Σιωμάδης Σ. και Κυζιρίδης Κ. απεχώρησαν κατά τη
συζήτηση του 4ου θέματος.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Χατζηκυριάκου Π., Η. Ζάχαρης και Μ. Δρόσου-Σαμαράς απεχώρησαν μετά
τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης :
«Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου (αποφ. Ε.Π.Ζ. 26/2012)»,
έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ. 26/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, σχετική με το θέμα και κάλεσε τα μέλη ν αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση επί της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής 26/2012 και οι Δ.Σ. έκαναν τις παρακάτω παρατηρήσεις.
Το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Δ. Ζιγκερίδης και είπε ότι ο κανονισμός καθαριότητας δεν
πρέπει να έχει υπερβολικά και εξαντλητικά πρόστιμα στους δημότες. Τα πρόστιμα
πρέπει να είναι συμορφωτικά και όχι τιμωρητικά. Η Δημοτική Αστυνομία να ασκεί
περισσότερο έλεγχο και να υπάρχει κλιμάκωση στα πρόστιμα, ειδικά για τον πρώτο
χρόνο. Να παρθούν αυστηρότερα μέτρα για το πέταγμα των τσιγάρων έξω από τα
αυτοκίνητα. Να δημοσιευθεί και στο περιοδικό του Δήμου και να μοιραστεί πόρταπόρτα αυτή τη φορά.
Στη συνέχεια ο Δ.Σ. κ. Σ. Σιωμάδης είπε ότι έτσι όπως είναι ο κανονισμός δημιουργεί
την εντύπωση ότι το μόνο που θέλουμε είναι να εισπράξουμε έσοδα και όχι να
παιδαγωγήσουμε τους δημότες. Θα έπρεπε να συζητηθεί πρώτα από την Επιτροπή
Διαβούλευσης. Να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή να τον γνωρίσουν οι πολίτες, έπειτα
σύσταση και τέλος το πρόστιμο. Είπε ότι θα ψηφίσει τον κανονισμό αλλά με την
προϋπόθεση να μπει μια εισαγωγή και νομολογία. Η ορολογία που χρησιμοποιείται
είναι πολύ παλιά και καλό θα ήταν να συμβουλευτούμε το Ν. 1358/2006. Να
προστεθεί ένα ειδικό άρθρο για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Δημοτική Αστυνομία θα πρέπει να βεβαιώνει τις παραβάσεις. Δε νοείται κανονισμός
χωρίς νομολογία σχετική. Δεν υπάρχει νομολογία.
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Ο Δ.Σ. κ. Π. Παπαδόπουλος είπε ότι θα καταψηφίσουν το θέμα διότι ο κανονισμός
καθαριότητας έχει εισπρακτικό χαρακτήρα με πολιτική προστίμου στους δημότες.
Ο Δ.Σ. κ. Ε. Τασόγλου είπε ότι θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί ο συμπαραστάτης του
Δημότη για το θέμα.
Ο Δ.Σ. κ. Κ. Κυζιρίδης είπε ναι στον κανονισμό, αλλά να γίνει σωστή ενημέρωση όλων
των δημοτών και να υπάρχουν προϋποθέσεις.
Ο Δ.Σ. κ. Φ. Ζεμπιλάς είπε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον προ διμήνου να γίνει
ενημέρωση των δημοτών. Δεν θα τον καταψηφίσω επειδή είναι ανταποδοτικός. Θα
ήθελα να διευκρινιστεί το θέμα για τα ταμπλό των κομμάτων.
Ο Δ.Σ. κ. Ε. Τόττας είπε ότι συμφωνεί με τον κανονισμό καθαριότητας και να γίνει
σωστή καμπάνια ενημέρωσης.
Στη συνέχεια ο Δ.Σ. κ. Π. Χατζηκυριάκου είπε ότι ο κανονισμός καθαριότητας είναι
ένα σοβαρό εργαλείο ποικίλων δράσεων σε μια διοίκηση και θα έπρεπε το σχέδιο του
να μοιραστεί σε όλους του Δημοτικού Συμβούλους μαζί με την πρόσκληση για να το
μελετήσουν και να κάνουν τις παρατηρήσεις τους.
Ο Δ.Σ. Γ. Αντύπας είπε ότι κανονισμός αυτός είναι κατασταλτικός, εισπρακτικός και
ανεφάρμοστος και θα τον καταψηφίσει.
Ο Δ.Σ. κ. Γ. Θώμογλου πρότεινε να προστεθεί άρθρο για τις ώες που πρέπει να
κατεβάζουν τα σκουπίδια στους κάδους οι κάτοικοι.
Ο πρόεδρος κ. Σαουλίδης πρότεινε την εισαγωγή της κοινωνικής εργασίας αντί
προστίμου σε κάποιες περιπτώσεις.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του: 1) όσα ο Πρόεδρος, ο Δήμαρχος και τα
μέλη του Δ.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την αριθμ. 1/2012 απόφαση Εκτελεστικής
Επιτορης, 3) την αριθμ. 26/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 4) τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
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Αποφασίζει Με Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, όπως αυτός
διαμορφώθηκε και έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
1. Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτουν
τη συνεχή και συστηματική συνεργασία των πολιτών-κατοίκων του δήμου και για την
καλύτερη αποτελεσματικότητα των ενεργειών στην κατεύθυνση αυτή, καθορίζονται
δικαιώματα και υποχρεώσεις.
2. Ο Κανονισμός Καθαριότητας,
• έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης, τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων
• θέτει ως στόχους την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος,
την προστασία της φύσης, την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών, την
βελτίωση των ρυθμών ανακύκλωσης των απορριμμάτων
• την αλλαγή στάσεων και τρόπου ζωής όλων μας
3. Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού υπερισχύουν, όταν δεν έρχονται σε
αντίθεση, με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις των
υγειονομικών κανονισμών, της αστυνομίας κλπ.

ΑΡΘΡΟ 2
Η αρμοδιότητα για την τήρηση του κανονισμού αυτού ανήκει στη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Δημοτική Αστυνομία και την
Εποπτεία Καθαριότητας.
Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης οφείλουν να συνδράμουν στις παραπάνω
αρχές για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη καθαριότητα και προστασία του
περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 3
1. Με τους όρους απορρίμματα και στερεά απόβλητα εννοούμε όλες τις ουσίες
ή αντικείμενα που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, παράγονται
στους χώρους διαβίωσης, εργασίας, ψυχαγωγίας και γενικότερα αστικού
περιβάλλοντος. Τα απορρίμματα τα διακρίνουμε σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία σε αστικά, ειδικά και βλαβερά.
2. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α) απορρίμματα εσωτερικά, όχι
ογκώδη, που προέρχονται από κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνικούς,
βιομηχανικούς και επαγγελματικούς χώρους, από ιδρύματα, νοσοκομεία, εκκλησίες,
σχολεία και γενικότερα από χώρους εκδήλωσης ανθρώπινων δραστηριοτήτων β)
απορρίμματα οποιασδήποτε προέλευσης που βρίσκονται σε δρόμους και
κοινόχρηστους
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χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ γ) προϊόντα κηπουρικών εργασιών δ) απορρίμματα
επικίνδυνα όπως μπαταρίες, φάρμακα κλπ.
3. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α) υπόλοιπα που προέρχονται από
την δραστηριότητα βιομηχανιών,
βιοτεχνιών,
εργαστηρίων,
συνεργείων,
καταστημάτων, κέντρων διασκέδασης, εκσκαφές, οικοδομικές εργασίες, κατεδαφίσεις
και άλλων μονάδων παραγωγής και δεν εντάσσονται στα αστικά λόγω όγκου,
ποσότητας, ποιότητας και δυνατότητας μεταφοράς β) υπόλοιπα θεραπευτηρίων,
νοσοκομείων (εκτός εκείνων που σύμφωνα με το νόμο πρέπει να οδηγηθούν με
ειδικά οχήματα προς καύση) γ) προϊόντα και υλικών μικροεκσκαφών, κατεδαφίσεων
και οικοδομικών εργασιών, δ) απόβλητα που δεν μπορούν να μεταφερθούν με τα
συνηθισμένα απορριμματοφόρα οχήματα ε) αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και
μηχανήματα ολόκληρα ή μέρη τους, άχρηστα και εγκαταλειμμένα σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, στ) απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών
χώρων.
4. Τα βλαβερά - επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα
από τα παραπάνω που περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν ιδιαίτερα υψηλούς
κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (όπως χημικά, γεωργικά φάρμακα, τοξικά,
εκρηκτικά, ραδιενεργά υλικά κ.α.), και η αποκομιδή και διάθεσή τους γίνεται με
ειδικούς τρόπους και ειδικά μέσα μεταφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4
Άλλοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί:
Διαχείριση απορριμμάτων: η συλλογή τους, η μεταφορά τους, η διαλογή, η
αποθήκευση, η εναπόθεση και οι αναγκαίες εργασίες επεξεργασίας τους για την
επαναχρησιμοποίηση, ανάκληση ή ανακύκλωση πρώτων υλών.
Συλλογή: ο τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των
απορριμμάτων μέχρι να παραληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.
Διαλογή στην πηγή: οι τρόποι και μέθοδοι διαχωρισμού και αρχικής συλλογής
υλικών με σκοπό την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους.
Αποκομιδή: όλες οι εργασίες που αφορούν στην παραλαβή και φόρτωση των
απορριμμάτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης στα μέσα μεταφοράς και
στη συνέχεια στους τόπους διάθεσης.
Διάθεση: όλες οι εργασίες που γίνονται στο χώρο τελικής αποκομιδής και
εναπόθεσης, οι εργασίες ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης υλικών.
Καθαριότητα εξωτερικών χώρων: οι απαραίτητες εργασίες περισυλλογής και
απομάκρυνσης απορριμμάτων που βρίσκονται στους δρόμους, τις πλατείες, τους
κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις.
Οικόπεδα: θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή όχι, εντός και
εκτός σχεδίου πόλης, και υπεύθυνος είναι ο κύριος, νομέας ή κάτοχος αυτού.
Υπεύθυνοι οικοδομικών εργασιών: προσδιορίζονται οι ιδιοκτήτες, ή νομείς των
ακινήτων. Υπεύθυνοι έργων δημοσίων οργανισμών προσδιορίζονται οι εργολάβοι των
έργων και το νομικό πρόσωπο του οργανισμού.
Κατοικίες: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι που κατοικούν άτομα ή οικογένειες
και υπεύθυνοι για τις οικογένειες θεωρούνται οι κύριοι των κατοικιών ή οι μισθωτές.
Για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών, οι διαχειριστές ή άλλως όλοι οι
συνιδιοκτήτες.
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Καταστήματα: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι που λειτουργούν εμπορικές
επιχειρήσεις και κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι της τήρησης των
σχετικών διατάξεων είναι οι κύριοι των καταστημάτων, οι μισθωτές ή τα πρόσωπα
στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής τους.

ΑΡΘΡΟ 5
Οι υποχρεώσεις του δήμου, των δημοτών και κατοίκων είναι οι παρακάτω:
α. Η περισυλλογή, αποκομιδή και διάθεση των μη ογκωδών αστικών
απορριμμάτων. Η αποκομιδή γίνεται καθημερινά, με βάση πρόγραμμα που
καταρτίζει το γραφείο καθαριότητας και γνωστοποιεί στους υπεύθυνους και στους
κατοίκους της πόλης μας. Το πρόγραμμα που γνωστοποιείται, προσδιορίζει τις ημέρες
της εβδομάδας και την περίπου ώρα που τα οχήματα αποκομιδής θα περνάνε από
κάθε συνοικία της πόλης για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
β. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων
(παλιά έπιπλα, στρώματα, κλαδιά, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, μπάζα μέχρι 5
σακούλες κλπ.) απομακρύνονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Δήμο.
γ. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Οι εργασίες περισυλλογής και
απομάκρυνσης απορριμμάτων που βρίσκονται σε δρόμους, πλατείες και
κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι τρόποι καθαριότητας καθορίζονται από
το γραφείο καθαριότητας. Για να διατηρηθούν οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο δήμος
υποχρεώνεται να τοποθετεί καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή
ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης και μικροαντικειμένων.
δ. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή, για
ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών.
ε. Η ενημέρωση των κατοίκων του δήμου μας για τα προγράμματα και
δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα δρομολόγια
των μηχανικών σαρώθρων, τις ημέρες πλυσίματος των κάδων των δρόμων και των
κοινόχρηστων χώρων.
στ. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό
απαιτούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και
τοπικές ιδιαιτερότητες.
ζ. Ο δήμος φροντίζει για την προμήθεια στολών εργασίας (φόρμα – μπλούζα μπουφάν κλπ.), για την ομοιόμορφη εμφάνιση των εργαζομένων και τη λήψη μέτρων
για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, όπως αυτά προβλέπονται και
καθορίζονται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινές υπουργικές αποφάσεις
και τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των
εργαζομένων όπως και σεμινάρια για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 6
Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση:
α. Να εργάζονται με βάση τα προγράμματα που εκπονούν τα αρμόδια γραφεία
του τμήματος περιβάλλοντος και καθαριότητας, τα οποία αναρτώνται στους πίνακες
ανακοινώσεων, στους χώρους δουλειάς και κοινοποιούνται στον αρμόδιο
αντιδήμαρχο.
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β. Να χρησιμοποιούν τα μέσα προστασίας (στολές εργασίας, κλπ.) που τους
παρέχει ο δήμος,
γ. Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, που θα τους
γνωστοποιεί η Διεύθυνση του Δήμου.
δ. Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια εκπαίδευσης και υγιεινής που
διοργανώνει ο δήμος.
ε. Να εφαρμόζουν τις σχετικές έγγραφες οδηγίες της δημοτικής αρχής.
ΑΡΘΡΟ 7
Ο δήμος δεν έχει υποχρέωση στη συλλογή και αποκομιδή των επικίνδυνων βλαβερών και τοξικών αποβλήτων ή των αποβλήτων που διέπονται από ειδικές
υγειονομικές διατάξεις όπως: ραδιενεργά υλικά, εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες,
διαβρωτικές ουσίες, απόβλητα επεξεργασίας μεταλλευμάτων, απόβλητα λατομείων,
γεωργικά απόβλητα, υγρά απόβλητα, καταλύτες αυτοκινήτων.
ΑΡΘΡΟ 8
1. Οι υπεύθυνοι για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα (όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού), υποχρεώνονται να γνωρίζουν το
πρόγραμμα αποκομιδής που έχει καταρτίσει το γραφείο καθαριότητας για την περιοχή
τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν
συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, δεμένους
στο πάνω μέρος έτσι ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχόμενου τους, που
πρέπει πριν την ώρα διέλευσης απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει στον κάδο
μηχανικής αποκομιδής. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις από το
τμήμα καθαριότητας. Το γραφείο καθαριότητας είναι το μόνο αρμόδιο για την
μετακίνηση ή αλλαγή θέσης των κάδων μηχανικής αποκομιδής μέχρι να γίνει η
χαρτογράφηση των θέσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η αυθαίρετη μετακίνηση
των κάδων από τις καθοριζόμενες θέσεις τιμωρείται με πρόστιμο 100€.
2. Για λόγους δημόσιας υγείας και αισθητικής, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Στα άτομα που θα
συλλαμβάνονται, από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, να παραβαίνουν τη διάταξη
αυτή, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 € και παράλληλα υποβάλλεται έγκλιση από
το δήμο κατά του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.
3. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε κάδο
ανακύκλωσης. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.
4. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ανακυκλώσιμων σε κάδους οικιακών
απορριμμάτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.
5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή σκουπιδιών έξω από ξένη ιδιοκτησία, σε
ελεύθερους χώρους, το κρέμασμά σάκων απορριμμάτων σε κολώνες, δένδρα ή
αλλού. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 150 € και παράλληλα υποβάλλεται
έγκλιση κατά του υπεύθυνου σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 9
1. Τα ογκώδη αστικά απορρίμματα, δεν εγκαταλείπονται ανεξέλεγκτα
οπουδήποτε. Στα ογκώδη αστικά απορρίμματα δεν περιλαμβάνονται μπάζα από
οικοδομικές εργασίες, ανακαινίσεις κλπ. Οι υπεύθυνοι των απορριμμάτων δεν
εγκαταλείπουν τα ογκώδη
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απορρίμματα στο δρόμο. Σε αντίθετη περίπτωση και ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή
τους από το γραφείο καθαριότητας του Δήμου για την περισυλλογή αυτών μέσα σε
προθεσμία 2 ημερών, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα
επιβάλλεται η καταβολή σχετικού τέλους κατάληψης πεζοδρομίου. Επιπλέον ισχύουν
οι περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφοι β & γ και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50 250 €.
2. Στην περίπτωση απόρριψης ογκωδών απορριμμάτων, όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 & 3, σε ακάλυπτους χώρους, οικόπεδα, κατοικίες,
χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, το δημοτικό άλσος, το δάσος κλπ, έτσι ώστε να
αποτελούν σοβαρές εστίες μόλυνσης, επιβάλλονται ποινές που προβλέπονται από το
άρθρο 119 του Ν.1829/90 και επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο από το δήμο ύψους
1800 € , ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των υπευθύνων από το αρμόδιο γραφείο
του Δήμου, για την περισυλλογή αυτών μέσα σε προθεσμία 2 ημερών.
3. Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2, (μπάζα, αδρανή υλικά
κατεδαφίσεων, οικοδομικών εργασιών, ανακαινίσεων οικοδομών κλπ.) μεταφέρονται
με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου των εργασιών στους ειδικούς προς
ανακύκλωση χώρους. Αυτά τοποθετούνται σε ειδικά containers και καλύπτονται έτσι
ώστε να μην παρασύρονται από τον άνεμο και τη βροχή. Σε περίπτωση που
τοποθετηθούν χύμα στο πεζοδρόμιο θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό
κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεώνονται στην καταβολή ειδικού τέλους
κατάληψης πεζοδρομίου, ενώ παράλληλα τους επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 –
1500 € , ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή τους από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου
για την άμεση μεταφορά αυτών.
4. Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων, στους κάδους
απορριμμάτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 500 €.

ΑΡΘΡΟ 10
Τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών, (φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα γκαζόν,
καθαρισμού κήπων κλπ) συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα
οικιακά απορρίμματα. Τα υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλπ. συσκευάζονται σε
ελαφρά δέματα δεμένα με σχοινί ή σύρμα και βγαίνουν στο πεζοδρόμιο κατόπιν
συνεννόησης με το γραφείο καθαριότητας. Τα υπόλοιπα χώματος (μπάζα) και
κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους
μέσα. Στους παραβάτες των παραπάνω περιπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους
200 €.

ΑΡΘΡΟ 11
1. Στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα
περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανική, βιοτεχνική κλπ
δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 παρ.3, περισυλλέγει τα
απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεώνονται:
α) να καταβάλλουν ειδικό τέλος αποκομιδής με τιμή 5€ ανά m3 ή 0,50€ ανά
τεμάχιο
β) να τηρήσουν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα αστικά ογκώδη
αντικείμενα, όπως περιγράφονται στην παρ.1 του άρθρου 9
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο
ύψους 600 – 1200 €.
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2. Στην περίπτωση που ο δήμος δεν έχει τα μέσα και τη δυνατότητα για την
περισυλλογή των ειδικών απορριμμάτων, ανακοινώνει εγγράφως στους
ενδιαφερόμενους την αδυναμία του στην αρχή κάθε έτους. Οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεώνονται να απομακρύνουν με δικά τους μέσα τα ειδικά απορρίμματα.
Υποχρεώνονται μέχρι την απομάκρυνσή τους να τα κρατούν συσκευασμένα στο
προαύλιο των επιχειρήσεών τους και να μη τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Σε αντίθετη
περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 600 – 1200 €.

ΑΡΘΡΟ 12
1. Τα επικίνδυνα - τοξικά απορρίμματα όπως ορίζονται στο άρθρο 3 εδάφιο 4,
συλλέγονται και απομακρύνονται αποκλειστικά με ευθύνη των ιδιοκτητών και
υπευθύνων. Μέχρι την ημέρα της αποκομιδής υποχρεώνονται να τα κρατούν
συσκευασμένα όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία στο προαύλιο των επιχειρήσεών τους
ή σε ειδικούς χώρους - αν προβλέπεται από τη νομοθεσία. Οι παραβάτες διώκονται
ποινικά και επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2000 – 6000 €.
2. Απαγορεύεται η ρίψη ιατροφαρμακευτικών σκευασμάτων ( φάρμακα,
ενέσεις, γάζες, κλπ) στους χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων, εάν δεν είναι
τοποθετημένα σε ειδικές για το σκοπό αυτό συσκευασίες. Για τις περιπτώσεις αυτές
πρέπει να τηρούνται τα μέτρα διαχείρισης των απορριμμάτων ή αποβλήτων που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο
1000 – 2000 €.

ΑΡΘΡΟ 13
1. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη στους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους,
άχρηστων χαρτιών, πακέτων, αποτσίγαρων, ειδών συσκευασίας και ατομικής χρήσης
από τους πεζούς και τους οδηγούς. Όλα τα παραπάνω οι πεζοί και οδηγοί
υποχρεώνονται να απορρίπτουν σε ειδικά καλάθια που τοποθετεί ο δήμος στους
κοινόχρηστους χώρους και τους δρόμους, ή στους κάδους απορριμμάτων. Στους
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50 €.
2. Δεν επιτρέπεται η ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα, λασπόνερα,
πετρέλαια κλπ) στους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους παρά μόνο στα
φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100
€.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει ιδιαίτερα τις περιόδους με πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων εξ αιτίας της δημιουργίας πάγου.

ΑΡΘΡΟ 14
1. Καταστήματα που προσφέρουν διάφορα φαγώσιμα είδη είτε διαθέτουν
τραπεζοκαθίσματα είτε όχι, καθώς και επιχειρήσεις που μετά από άδεια
χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους (καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία,
εστιατόρια, κλπ.) οφείλουν να τοποθετούν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων στο
χώρο τους και να διατηρούν το χώρο μπροστά και γύρω από την επιχείρησή τους
καθαρό. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300 €. Εάν επαναληφθεί η
παράβαση επιβάλλεται
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πρόστιμο ύψους 600 €. Εάν η παράβαση διαπιστωθεί και τρίτη συνεχόμενη
φορά, επιβάλλεται πρόστιμο 900 € και για κάθε νέα παράβαση προστίθενται 300 €.
2. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υποχρεώνονται να συμπιέσουν τον όγκο
των πάσης φύσεων απορριμμάτων συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ) και
να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Τα
καταστήματα πώλησης τροφίμων (Σούπερ Μάρκετ, κλπ) υποχρεώνονται να
διαθέτουν ειδικούς κλωβούς εναπόθεσης των συμπιεσμένων απορριμμάτων χάρτινων
συσκευασιών. Ο τύπος, το υλικό κατασκευής και οι διαστάσεις του κλωβού
καθορίζονται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ο κλωβός τοποθετείται σε χώρο
που δεν εμποδίζει τη διέλευση των πεζών, μπροστά από το κατάστημα. Σε όσους δεν
συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200 € ύστερα από έγγραφη
ειδοποίησή τους από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Αντί του ειδικού κλωβού τα καταστήματα αυτά μπορούν να ζητούν την
τοποθέτηση ειδικού κάδου συλλογής χαρτιού ή άλλου ανακυκλούμενου υλικού,
εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα και επαρκής χώρος για την τοποθέτηση του.
3. Τα υγρά απορρίμματα καταστημάτων (καμένα λάδια, λίπη, κλπ) θα
συσκευάζονται από τους ιδιοκτήτες σε ειδικά δοχεία και θα παραδίδονται στο ειδικό
όχημα του δήμου, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία καθαριότητας. Σε αντίθετη
περίπτωση ή σε περίπτωση εναπόθεσης τους σε κάδους απορριμμάτων επιβάλλεται
πρόστιμο 500 €.
4. Δεν επιτρέπεται από τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις κλπ η τοποθέτηση, για
οποιοδήποτε λόγο, στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και γενικά στους περιβάλλοντες
χώρους τους, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριο τους (πινακίδες, καφάσια
φρούτων, κιβώτια ποτών, τενεκέδες, κλπ). Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο
300 €.
5. Απαγορεύεται η επέκταση εργασιών καταστημάτων ή συνεργείων στα
πεζοδρόμια ή καταστρώματα οδών (συνεργεία αυτοκινήτων, ελαστικών, κλπ). Στους
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 300 €.

ΑΡΘΡΟ 15
1. Οι έμποροι, παραγωγοί και πωλητές στις αγορές του δήμου, στις λαϊκές
αγορές καθώς και οι πλανόδιοι ή στάσιμοι μικροπωλητές και καντίνες, οφείλουν να
διατηρούν καθαρό το χώρο τους, να συλλέγουν τα απορρίμματά τους σε ανθεκτικούς
σάκους και να τους μεταφέρουν στους κάδους συλλογής απορριμμάτων ή σε ειδικούς
υποδοχείς απορριμμάτων που εγκαθιστά ο δήμος. Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις
συστάσεις, ο δήμος προβαίνει στην καθαριότητα του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα
στον υπεύθυνο, με βάση σχετική έκθεση του γραφείου καθαριότητας. Επί πλέον
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 €. Εάν η παράβαση διαπιστωθεί για τρίτη φορά, ο
δήμος ζητάει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για περίοδο από ένα έως έξι μήνες
ή και οριστικά.
2. Το ωράριο καθορίζεται από 07.00 έως 15.00 και έχουν δικαίωμα να
αποχωρήσουν έως τις 15.30. Παραβίαση ωραρίου από μικροπωλητές στη λαϊκή αγορά
τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 200 €.
ΑΡΘΡΟ 16
1. Οι ιδιοκτήτες και χρήστες κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών,
επιχειρήσεων, ακάλυπτων οικοπέδων, κλπ πρέπει να διατηρούν τους χώρους
καθαρούς, καθώς και τα πεζοδρόμια που βρίσκονται μπροστά από τους παραπάνω
χώρους, φροντίζοντας για την
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απομάκρυνση των απορριμμάτων από οποιονδήποτε κι αν προέρχονται. Αν οι
υπεύθυνοι αδιαφορούν, το γραφείο καθαριότητας φροντίζει τον καθαρισμό του
χώρου και συντάσσει σχετική έκθεση για τον καταλογισμό της δαπάνης της εργασίας.
Επίσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 €.
2. Η πλημμελής εναπόθεση και αποθήκευση υλικών, εμπορευμάτων,
οικοδομικών υλικών, απορρίμματα οποιαδήποτε μορφής που παράγονται κατά την
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων ή η διάχυση αυτών, με αποτέλεσμα να προκαλείται
ρύπανση του περιβάλλοντος επισύρει κυρώσεις από την υπάρχουσα νομοθεσία και
επιπλέον πρόστιμο ύψους 500 €. Ειδικά για τα οχήματα μεταφοράς έτοιμου μπετόν
που ρυπαίνουν με μπετόν δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, επιβάλλεται πρόστιμο
ύψους 600 – 1000 €
3. Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι
περιφραγμένος. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου και του
οδοστρώματος πρέπει να προστατεύονται, για την αποφυγή της διασποράς τους από
νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα
(άμμος μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λπ.) θα πρέπει καταβρέχονται συχνά. Στους
παραβάτες που δεν τηρούν τα παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 €.
Τα σχετικά με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών καθορίζονται με ειδικό
κανονισμό που ψηφίζει το δημοτικό συμβούλιο.
4. Οικόπεδα και ελεύθεροι ιδιωτικοί χώροι που δεν χρησιμοποιούνται για κάποια
χρήση, πρέπει να είναι καλαίσθητα περιφραγμένοι, σύμφωνα με τις εκάστοτε
πολεοδομικές διατάξεις. Πρέπει επίσης να διατηρούνται καθαροί με ευθύνη των
ιδιοκτητών τους. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 300
€.
5. Η ρύπανση και η καταστροφή μνημείων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων
κ.λ.π. τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 1000 – 2000 €.
6. Στις πάσης φύσης συγκεντρώσεις (εκδηλώσεις, γιορτές, κλπ) ο οργανωτής
βαρύνεται με το κόστος απορρύπανσης και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όποια
βλάβη προκαλέσει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Η σχετική άδεια θα δίνεται σε
συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας, η οποία θα κρίνει και την αναγκαιότητα
για την από μέρους του διοργανωτή τοποθέτηση κινητών χημικών τουαλετών, κάδων
απορριμμάτων και τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου που θα συμβάλλει στη
διατήρηση του χώρου της εκδήλωσης καθαρού.
ΑΡΘΡΟ 17
1. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία μικρής ράμπας με το γέμισμα του
κρασπεδόρειθρου. Κατόπιν άδειας του δήμου είναι δυνατόν να δημιουργηθεί
εσωτερική ράμπα. Οι παραβάτες υποχρεώνονται να αφαιρέσουν τη ράμπα μέσα σε
προθεσμία 2 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του δήμου και να
αποκαταστήσουν με δική τους δαπάνη τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν. Σε αντίθετη
περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 300 € και καταλογίζονται τα έξοδα αποκατάστασης
του πεζοδρομίου σύμφωνα με έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.
2. Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη τοποθέτηση καθισμάτων, γλαστρών και άλλων
υλικών στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο μπροστά από καταστήματα ή κατοικίες καθώς
και η τοποθέτηση αυθαίρετων κατασκευών στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα
(περιφράξεις, ράμπες, σκάλες, τέντες, πινακίδες και επιγραφές καταστημάτων κ.τ.λ.)
που παρεμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών ή των οχημάτων. Οι
παραβάτες υποχρεώνονται να απομακρύνουν τα υλικά αυτά μέσα σε προθεσμία 2
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται
πρόστιμο 300 – 500 €.
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ΑΡΘΡΟ 18
1. Αυτοκίνητα, σκάφη, τροχόσπιτα, μηχανές, ολόκληρα ή τμήματά τους που
χαρακτηρίζονται ως εγκαταλειμμένα σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 116/2004 Προεδρικό
Διάταγμα, σημαίνονται από την δημοτική αστυνομία με ειδικό σήμα. Τα αυτοκίνητα
και μηχανές μεταφέρονται στις αποθήκες της αρμόδιας Διεύθυνσης Υπουργείου
Οικονομικών ή της συμβεβλημένης εταιρείας με τα ο Δήμο, ενώ τα υπόλοιπα υλικά,
μεταφέρονται σε χώρο του δήμου ή της συμβεβλημένης εταιρείας, και με βάση
σχετική έκθεση που συντάσσεται, καταλογίζονται στους ιδιοκτήτες τα έξοδα
μεταφοράς και επιβάλλεται πρόστιμο 300 €. Τα λοιπά υλικά (εκτός αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών) παραμένουν ένα μήνα σε δημοτικό χώρο, γίνεται πρωτόκολλο
καταστροφής και εκπλειστηριάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
Σε περίπτωση επανάληψης της εγκατάλειψης του ιδίου οχήματος, σκάφους,
μηχανής κλπ επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 600 €.
2. Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά
τρόπον ώστε να μην εμποδίζεται η δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων.
Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων εμπρός από τους κάδους. Στους παραβάτες
θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 €.
3. Για τον καθαρισμό ενός δρόμου, πλατείας ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, από
την υπηρεσία καθαριότητας, η τελευταία προβαίνει σε δημόσια γνωστοποίηση
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν, με την οποία καλούνται οι κάτοικοι να μην
σταθμεύουν στο συγκεκριμένο χώρο ή να απομακρύνουν τα οχήματα τους από εκεί,
για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η επέμβαση καθαριότητας. Η μη
συμμόρφωση προς την υπόδειξη αυτή, τιμωρείται με πρόστιμο 100 €.
ΑΡΘΡΟ 19
Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη εναπόθεση περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων σε
πάρκα, παιδικές χαρές, αυλές σχολείων και κοινόχρηστους χώρους. Οι ιδιοκτήτες
κατοικίδιων ζώων έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν για την άμεση απορρύπανση
και την περισυλλογή των περιττωμάτων των ζώων τους.
Τα νεκρά ζώα δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στους δρόμους ή να ρίπτονται
στους κάδους απορριμμάτων, αλλά με φροντίδα των ιδιοκτητών τους να
ενταφιάζονται.
Στους παραβάτες των παραπάνω επιβάλλεται πρόστιμο 100 €.

ΑΡΘΡΟ 20
1. Οι υπαίθριες εμπορικές διαφημίσεις σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους
υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του
δημοτικού συμβουλίου. Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2946/2001.
2. Η ρύπανση με παράνομες εμπορικές αφίσες, φεϊγ βολάν, ταμπλό, σπρέι,
αεροπανώ, κ.λ.π. τιμωρείται με πρόστιμο ύψους από 300 € έως 6000 € ανάλογα με
τον
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αριθμό, το μέγεθος και την τοποθεσία, τόσο στους διαφημιστές όσο και στους
διαφημιζόμενους. Η δαπάνη απορρύπανσης βαρύνει τον παραβάτη και κοστολογείται
από την υπηρεσία καθαριότητας.

ΑΡΘΡΟ 21
1. Εφ΄ όσον λειτουργεί στο δήμο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, για
ανακύκλωση, οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις
διατάξεις και τον τρόπο συλλογής. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη
απορρίμματα εκείνα που είναι κατασκευασμένα από χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί και
γενικότερα υλικό που διαχωρίζεται και συλλέγεται στην πηγή. Στις μεγάλες
επιχειρήσεις που απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, οι
υπεύθυνοι της επιχείρησης, οφείλουν να ζητήσουν από την αρμόδια υπηρεσία του
δήμου, ειδικούς κάδους ανακυκλώσιμου υλικού. Ο δήμος υποχρεώνεται να
τοποθετήσει στις επιχειρήσεις αυτές ειδικούς κάδους ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
2. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση άλλων απορριμμάτων στους ειδικούς κάδους
διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Ηλεκτρικές. συσκευές, μπαταρίες κλπ.). Στους
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 €.
3. Δεν επιτρέπεται η αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών από τους ειδικούς
κάδους διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο
ύψους 30 - 300 € και γίνεται κατάσχεση του μέσου αποκομιδής.

ΑΡΘΡΟ 22
Στην περιοχή του δήμου, απαγορεύονται:
1. Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων εναπόθεσης, διάλυσης,
αγοροπωλησίας άχρηστων υλικών, μηχανημάτων, οικιακών συσκευών κλπ. Μετά από
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατόν να λειτουργήσουν επιχειρήσεις
εμπορίας μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και
οικοδομικών υλικών. Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1500 €.
2. Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων που εκπέμπουν, παράγουν ή
καταλείπουν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα σύμφωνα με τις ελληνικές και κοινοτικές
διατάξεις. Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2000 €.
3. Οι εργασίες κάθε φύσης που εκτελούνται από δημόσιους οργανισμούς ή
εργολάβους σε χώρους και δρόμους που υπάρχουν δημοτικά δίκτυα, χωρίς την
χορήγηση άδειας από το δήμο. Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1500 €.
4. Η δημιουργία και λειτουργία αυτοσχέδιων χωματερών. Επιβάλλεται πρόστιμο
ύψους 3000 €.
5. Η καύση απορριμμάτων κάθε μορφής και σύστασης σε ανοιχτούς δημόσιους
ή ιδιωτικούς χώρους. Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3000 €.
6. Η απόρριψη και εναπόθεση κάθε στερεού ή ρευστού απορρίμματος, σε
κοινόχρηστους χώρους, ρέματα, ρυάκια, συλλέκτες βρόχινων υδάτων κλπ.
Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3000 €.
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ΑΡΘΡΟ 23
Σε όσους προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισμό του Δήμου (καλάθια,
κάδους, πινακίδες, πασαλάκια κ.τ.λ.) επιβάλλεται πρόστιμο 300 €.

ΑΡΘΡΟ 24
1. Οι παραβάσεις των άρθρων του παρόντος κανονισμού καθαριότητας,
βεβαιώνονται από τα αρμόδια για την τήρηση του κανονισμού όργανα, όπως
αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού αυτού
2. Οι παραβάτες μπορούν μέσα σε τρεις ημέρες από την καταγραφή της
παράβασης να παρουσιαστούν στην αρμόδια υπηρεσία - οικονομική υπηρεσία, τμήμα
εσόδων - και να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους. Οι αντιρρήσεις κρίνονται από
αρμόδια επιτροπή του δήμου που ορίζει το δημοτικό συμβούλιο (συμμετέχει ο
αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την καθαριότητα, ένας δημοτικός σύμβουλος, ο
προϊστάμενος του τμήματος καθαριότητας). Αν κριθούν βάσιμες, ακυρώνονται τα
πρόστιμα. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να πληρωθούν στο ταμείο του δήμου.

ΑΡΘΡΟ 25
Το ύψος των προστίμων μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, Φυσικό Αέριο κλπ) ή εργολάβους που έχουν αναλάβει το έργο , οφείλουν
μετά την περάτωση του έργου και εντός 48 ωρών να προβούν στην πλήρη
αποκατάσταση είτε του οδοστρώματος είτε του κοινόχρηστου χώρου, να το
επαναφέρουν στην προηγούμενη κατάσταση και να καθαρίζουν πλήρως και επιμελώς
την περιοχή του έργου . Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η Δημοτική
Αστυνομία και η εποπτεία καθαριότητας οφείλουν εγγράφως να ενημερώσουν τον
υπεύθυνο του έργου για το περιεχόμενο του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο 3000 € ή παρακράτηση της ρήτρας τόσο στον
κύριο του έργου όσο και στον εργολάβο. Σε περίπτωση επανάληψης το πρόστιμο
διπλασιάζεται.
2. Οι κατασκευαστές ή εργολάβοι των οικοδομών οφείλουν να κατασκευάσουν
εσοχές και να τοποθετήσουν κάδους απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του
κανονισμού εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του δήμου. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο 1500 €, πέρα από τον καταλογισμό της
δαπάνης.

ΑΔΑ: Β43ΩΩΚΙ-ΨΚΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.

Αυθαίρετη μετακίνηση από
τις καθοριζόμενες θέσεις.

Άρθρο 8
παρ. 1

Εναπόθεση σκουπιδιών έξω
από τους κάδους μηχανικής
αποκομιδής.

Άρθρο 8
παρ. 2

Απόρριψη μη
ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων σε κάδο
ανακύκλωσης
Απόρριψη ανακυκλώσιμων
σε κάδους οικιακών
απορριμμάτων

Άρθρο 8
παρ. 3

100 €

Άρθρο 8
παρ. 4

100 €

Εναπόθεση σκουπιδιών έξω
από ξένη ιδιοκτησία, σε
ελεύθερους χώρους, το
κρέμασμα σάκων
απορριμμάτων σε κολώνες,
δένδρα ή αλλού.
Εναπόθεση ογκωδών
αστικών απορριμμάτων στο
δρόμο,.

Άρθρο 8
παρ. 5

150€

Άρθρο 9
παρ. 1

Απόρριψη ογκωδών
απορριμμάτων (όπως αυτά
περιγράφονται στο άρθρο 3
παρ. 2 & 3) σε ακάλυπτους
χώρους, οικόπεδα, κατοικίες,
χείμαρρους, ρέματα, πάρκα,
το δημοτικό άλσος, το δάσος
κλπ.
Εναπόθεση απορριμμάτων
(μπάζα, αδρανή υλικά
κατεδαφίσεων, οικοδομικών
εργασιών, ανακαινίσεων
οικοδομών κλπ.) σε
κοινόχρηστο χώρο ή εκτός
των ειδικών containers.

Άρθρο 9
παρ. 2

Σ: 150€
Π: 90€
Ν: 60-600€
Α.Π.: 50-250€
1500€

Άρθρο 9
παρ. 3

Σ:150€
Π: 60€
Ν: 50€
Α.Π.:50€
Σ: 150€
Π: 15€
Ν: 15€
Α.Π.:15€

Σ: 1500€
Π: 90-300€
Ν: 150 €
Α.Π.: 90-300 €

100 €

150 €

150 €

50 – 250 €

1800 €

Εφαρμογή άρθρου
459 του Ποινικού
Κώδικα

Εφαρμογή άρθρου
459 του Ποινικού
Κώδικα

Επιβολή τέλους
κατάληψης
πεζοδρομίου.
Ποινές που
προβλέπονται από το
άρθρο 119 του
Ν.1892/90

300 - 1500 € Επιβολή τέλους
κατάληψης
πεζοδρομίου.

Ρίψη μπαζών ή άλλων
ογκωδών αντικειμένων,
στους κάδους
απορριμμάτων.
Εναπόθεση σε
κοινόχρηστους χώρους ή
ακάλυπτους χώρους
ασυσκεύαστων προϊόντων
κηπευτικών εργασιών
(φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα
γκαζόν, καθαρισμού κήπων
κλπ.), ασυσκεύαστων
υπόλοιπων κοπής δένδρων,
θάμνων κλπ και υπόλοιπων
χώματος (μπάζα) και
κοπροχώματος.
Μη τήρηση των
υποχρεώσεων διαχείρισης
ειδικών απορριμμάτων από
βιομηχανική, βιοτεχνική κλπ
δραστηριότητες όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 3 παρ.
3.
Μη τήρηση των
υποχρεώσεων διαχείρισης
επικίνδυνων – τοξικών
απορριμμάτων όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 3 εδάφιο
4.
Ρίψη ασυσκεύαστων
ιατροφαρμακευτικών
σκευασμάτων (φάρμακα,
ενέσεις, γάζες, κλπ) στους
χώρους συγκέντρωσης
απορριμμάτων.
Απόρριψη στους δρόμους και
τους κοινόχρηστους χώρους,
άχρηστων χαρτιών, πακέτων,
αποτσίγαρων, ειδών
συσκευασίας και ατομικής
χρήσης από τους πεζούς και
τους οδηγούς.
Ρίψη ακάθαρτων νερών
(σαπουνόνερα, λασπόνερα,
πετρέλαια κλπ) στους
δρόμους & στους
κοινόχρηστους χώρους.

Άρθρο 9
παρ. 4

300€

500 €

Άρθρο 10

Σ: 300€
Π: 60€
Ν: 50€
Α.Π.:60€

200 €

Άρθρο 11
παρ. 1 &
παρ. 2

Σ: 1500€
Π: 500€
Ν: 150-500€
Α.Π.: 60-600€

Άρθρο 12
Παρ. 1

Σ: 3000€
Π:150€
Ν:1000-3000€
Α.Π.: 6006000€

2000 –
6000 €

Άρθρο 12
Παρ. 2

Σ: 150€
Π: 1000€
Ν: Α.Π.: 3001500€

1000 –
2000 €

Άρθρο 13
παρ. 1

Σ: 50€
Π: 15€
Ν: 15€
Α.Π.:15€

50 €

Άρθρο 13
παρ. 2

Σ: 150€
Π: 50€
Ν: 50€
Α.Π.: 50€

100 €

600 - 1200 € Επιβολή τέλους
χρήσης κοινόχρηστου
χώρου.

Ποινική δίωξη.

Μη τήρηση υποχρεώσεων
των καταστημάτων που
προσφέρουν διάφορα
φαγώσιμα είδη είτε διαθέτουν
τραπεζοκαθίσματα είτε όχι.
Εναπόθεση ασυμπίεστων
απορριμμάτων συσκευασίας
(χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια
κλπ) σε χώρους εκτός των
ειδικών κλωβών ή κάδων
ανακύκλωσης.
Εναπόθεση ασυσκεύαστων
υγρών απορριμμάτων
(καμένα λάδια, λίπη, κλπ) σε
κοινόχρηστους ή ακάλυπτους
χώρους και σε κάδους
απορριμμάτων.
Τοποθέτηση στους δρόμους,
τα πεζοδρόμια και γενικά
στους περιβάλλοντες χώρους
καταστημάτων, αντικειμένων
σχετικών με το εμπόριο τους
(πινακίδες, καφάσια
φρούτων, κιβώτια ποτών,
τενεκέδες κλπ).
Επέκταση εργασιών
καταστημάτων ή συνεργείων
στα πεζοδρόμια ή
καταστρώματα οδών
(συνεργεία αυτοκινήτων,
ελαστικών, κλπ)
Μη τήρηση υποχρεώσεων
των εμπόρων, παραγωγών
και πωλητών στις αγορές το
δήμου, στις λαϊκές αγορές
καθώς και των πλανόδιων ή
στάσιμων μικροπωλητών και
καντινών.
Παραβίαση ωραρίου από
μικροπωλητές στη λαϊκή
αγορά.

Άρθρο 14
παρ.1

300€,
για κάθε
επανάληψη
300 € αύξηση

300 €

Άρθρο 14
παρ.2

Σ: 150€
Π: 80€
Ν: 50€
Α.Π.:50-500 €

200 €

Άρθρο 14
παρ.3

300€

500 €

Άρθρο 14
παρ.4

Σ: 300€
Π: 150€
Ν: 150-300€
Α.Π.: 90-500€

300 €

Άρθρο 14
παρ.5

300€

300 €

Άρθρο 15
παρ.1

Σ: 300€
Π: 200€
Ν: 150€
Α.Π.:150€

300 €

Άρθρο 15
παρ.2

200 €

Μη τήρηση υποχρεώσεων
των ιδιοκτητών και χρηστών
κοινόχρηστων χώρων
πολυκατοικιών,
επιχειρήσεων, ακάλυπτων
οικοπέδων, κλπ.

Άρθρο 16
παρ.1

Σ: 100€
Π: 150€
Ν: 15 €
Α.Π.: 150€
Σ: 1000€
Π: 150€
Ν: 100€
Α.Π.: 150€

500 €

-Καταλογισμός
δαπάνης καθαρισμού
-Ανάκληση της άδειας
λειτουργίας.

Καταλογισμός της
δαπάνης
καθαριότητας.

Πλημμελής εναπόθεση και
αποθήκευση υλικών,
εμπορευμάτων, οικοδομικών
υλικών, απορριμμάτων
οποιασδήποτε μορφής που
παράγονται κατά την
φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων ή διάχυση
αυτών.
Ρύπανση με μπετόν κλπ,
δρόμων και κοινόχρηστων
χώρων.

Άρθρο 16
παρ.2

500€

500 €

Άρθρο 16
παρ.2

600 –
1000 €

Μη τήρηση υποχρεώσεων
κατά την εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών.

Άρθρο 16
παρ.3

Πλημμελής καθαριότητα
οικοπέδων και ελεύθερων
ιδιωτικών χώρων που δεν
χρησιμοποιούνται για κάποια
χρήση.
Ρύπανση και η καταστροφή
μνημείων, τοίχων, παιδικών
χαρών, πάρκων κλπ.

Άρθρο 16
παρ.4

Σ: 600€
Π: 100€
Ν: 50-200€
Α.Π.: 30-150€
Σ: 300€
Π: 200€
Ν: 100-200€
Α.Π.:150-200€
300€

1000 –
2000 €

Αυθαίρετη κατασκευή
ράμπας με το γέμισμα του
κρασπεδόρειθρου.

Άρθρο 17
παρ.1

Σ: 1000€
Π: 150-1500€
Ν: 100-300€
Α.Π.:1501500€
300€

Αυθαίρετη τοποθέτηση
καθισμάτων, γλαστρών και
άλλων υλικών στο δρόμο ή
στο πεζοδρόμιο μπροστά
από καταστήματα ή κατοικίες
καθώς και τοποθέτηση
αυθαίρετων κατασκευών στο
πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα
(περιφράξεις, ράμπες,
σκάλες, τέντες, πινακίδες και
επιγραφές καταστημάτων
κλπ).
Εγκατάλειψη αυτοκινήτων,
σκαφών, τροχόσπιτων,
μηχανών, ολόκληρων ή
τμημάτων τους.

Άρθρο 17
παρ.2

Σ: 300€
Π: 150€
Ν: 150-300€
Α.Π.: 90-500€

300 – 500 €

Άρθρο 18
παρ.1

Σ: 300€ για
κάθε
επανάληψη
διπλασιασμός
προστίμου
Π: 150€

300 €

Άρθρο 16
παρ.5

Κυρώσεις από την
υπάρχουσα νομοθεσία

500 €

300 €

300 €

Καταλογισμός της
δαπάνης
αποκατάστασης.

Καταλογισμός της
δαπάνης μεταφοράς.

Ν: 150€
Α.Π.: 150€

Παρεμπόδιση αποκομιδής
απορριμμάτων από
σταθμευμένα οχήματα ή
παρεμπόδιση πολιτών για
εναπόθεση απορριμμάτων.
Στάθμευση αυτοκινήτου
εμπρός από κάδο
απορριμμάτων.
Μη έγκαιρη απομάκρυνση
οχημάτων, εμποδίων ή
άλλων αντικειμένων και
υλικών που παρεμποδίζουν
τον προγραμματισμένο
καθαρισμό οδών, πλατειών ή
άλλων χώρων.
Ρύπανση των πάρκων με
περιττώματα κατοικίδιων
ζώων, οδών και άλλων
χώρων. Εγκατάλειψη ή ρήψη
σε κάδους νεκρών ζώων.
Ρύπανση με παράνομες
εμπορικές αφίσες, φεϊγ
βολάν, ταμπλό, σπρέι,
αεροπανώ κλπ.

Άρθρο 18
παρ.2

Σ: 160€
Π: 80€
Ν: 50€
Α.Π.: 150€

100 €

Άρθρο 18
παρ.3

Σ: 100€
Π: 90€
Ν: 50€
Α.Π.:90€

100 €

Άρθρο 19

Σ: 100€
Π: 50€
Ν: Α.Π.: 50€

100 €

Άρθρο 20
παρ.2

300 –
6000 €

Τοποθέτηση άλλων
απορριμμάτων στους
ειδικούς κάδους διαλογής
ανακυκλώσιμων υλικών.
(Ηλεκτρικές. συσκευές,
μπαταρίες κλπ.)
Παράνομη αποκομιδή
ανακυκλώσιμων υλικών από
κάδους ανακύκλωσης του
Δήμου.

Άρθρο 21
παρ.2

Σ: 75€ ανά
αφίσα, για
κάθε
επανάληψη
διπλασιασμός
Π: 2000€
Ν: 100-300€
Α.Π.: 1506000€
300€

Άρθρο 21
παρ. 3

300 €

30 - 300 €

Ίδρυση και λειτουργία
εγκαταστάσεων εναπόθεσης,
διάλυσης, αγοραπωλησίας
άχρηστων υλικών,
μηχανημάτων, οικιακών
συσκευών κλπ.

Άρθρο 22
Παρ. 1

1500€

1500 €

300 €

Άρθρο 5 παρ. 1 α & στ
του Ν. 4039/2012

Καταλογισμός της
δαπάνης.

Εγκατάσταση και λειτουργία
μονάδων που εκπέμπουν,
παράγουν ή καταλείπουν
επικίνδυνα και τοξικά
απόβλητα σύμφωνα με τις
ελληνικές και κοινοτικές
διατάξεις.
Εργασίες κάθε φύσης που
εκτελούνται από δημόσιους
οργανισμούς ή εργολάβους
σε χώρους και δρόμους που
υπάρχουν δημοτικά δίκτυα,
χωρίς την χορήγηση άδειας
από το δήμο.
Δημιουργία και λειτουργία
αυτοσχέδιων χωματερών.

Άρθρο 22
Παρ. 2

1500€

2000 €

Άρθρο 22
Παρ. 3

Σ: 1500€
Π: 200-500€
Ν: 200-1500€
Α.Π.: 1501500€

1500 €

Άρθρο 22
Παρ. 4

3000€

3000 €

Καύση απορριμμάτων κάθε
μορφής και σύστασης σε
ανοιχτούς δημόσιους ή
ιδιωτικούς χώρους.
Απόρριψη και εναπόθεση
κάθε στερεού ή ρευστού
απορρίμματος σε
κοινόχρηστους χώρους,
ρέματα, ρυάκια, συλλέκτες
βρόχινων υδάτων κλπ.
Φθορά στον αστικό
εξοπλισμό του Δήμου
(καλάθια, κάδους, πινακίδες,
πασαλάκια κλπ)

Άρθρο 22
Παρ. 5

3000€

3000 €

Άρθρο 22
Παρ. 6

3000€

3000 €

Άρθρο 23

300 €

Μη αποκατάσταση &
καθαρισμός εντός 48 ωρών
από οργανισμούς κοινής
ωφέλειας ή εργολάβους,
οδοστρώματος ή
κοινόχρηστου χώρου

Άρθρο 26
Παρ. 1

Σ: 300€
Π: 200€
Ν: 100-3000€
Α.Π.: 150600€
3000€ ή
παρακράτηση
ρήτρας, σε
κάθε
επανάληψη
διπλασιασμός
προστίμου
1500€

Μη κατασκευή εσοχών και
Άρθρο 26
προμήθεια κάδου από
Παρ. 2
κατασκευαστές ή εργολάβους

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην στήλη «ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ» ισχύουν οι εξής αντιστοιχίες:
Σ:
ΣΥΚΙΕΣ
Π:
ΠΕΥΚΑ
Ν:
ΝΕΑΠΟΛΗ
Α.Π.: ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

3000 €

Καταλογισμός της
δαπάνης

1500 €

Καταλογισμός της
δαπάνης

ΑΔΑ: Β43ΩΩΚΙ-ΨΚΑ
-

Η παρούσα απόφαση θα ισχύσει από 01-01-2013.

- Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Δ. Ζιγκερίδης, Π. Χατζηκυριάκου, Η. Ζάχαρης, Γ. Αντύπας και Π.
Παπαδόπουλος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 263/2012
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Απατσίδης Δημήτριος
Χατζησάββας Γεώργιος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Πάππου Μιχαήλ
Βαρσάμης Νικόλαος
Γκατζές Στέλιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Δρόσου Σαμαρά Μαρία
Ισαακίδη Άντζελα
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Θώμογλου Γεώργιος
Καλπαζίδης Σέργιος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Ζάχαρης Ηλίας
Χατζηκυριάκου Περικλής
Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης)
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Ζεμπιλάς Φίλιππος
Τασόγλου Εμμανουήλ
Τόττας Ευάγγελος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

