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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 03/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 007/2010

ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση  προς  το  Δ.Σ.  του  νέου  Κανονισμού Καθαριότητας – Προστασίας
                      του Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   Λόγω του ότι πρέπει να συντομεύσει κατά το δυνατόν η έναρξη ισχύος του κανονισμού, ενόψει της λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 003/08-02-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος, 3.-Δημοπούλου 
                           Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος & 5.-Ουρανός Εμμανουήλ.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα -5-, άρχισε η συνεδρίαση.

   Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους Συμβούλους ότι υπάρχει ένα κατεπείγον θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον του θέματος.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την υπ’ αρ. 01/2010 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε νέος Κανονισμός Καθαριότητας – Προστασίας του Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, η οποία διαβιβάστηκε στην Δ/νση Τοπ. Αυτδ/κησης και Διοίκησης Ανατ. Αττικής, για έλεγχο νομιμότητας.
  Η εν λόγω υπηρεσία με το υπ’ αρ. 08/ΔΤΑ/οικ.1695/01-02-2010 έγγραφό της, μας γνώρισε ότι τον νέο κανονισμό θα έπρεπε να εισηγηθεί η Δ.Ε. προς το Δ.Σ.
  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η σχετική εισήγηση, για όσα αφορούν το περιεχόμενο του υπ’ όψιν κανονισμού, να  έχει ως ακολούθως: 

NEOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο Κανονισμός αυτός αφορά όλους όσους κατοικούν, εργάζονται ή με οποιοδήποτε τρόπο δρουν ή διέρχονται μέσα από τα διοικητικά όρια του Δήμου Δροσιάς. Όλοι οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό.
  Σε περίπτωση οικοδομικών ή άλλων εργασιών, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή εντολέας του έργου, και αλληλεγγύως υπεύθυνος κάθε εργολάβος, υπεργολάβος, μεταφορέας, χειριστής μηχανήματος ή εργάτης που συνεργεί στην διάπραξη της παράβασης.
2. Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρμοδιότητα έχει ο Δήμος Δροσιάς, συνεπικουρούμενος από τους δημότες του και τις κατά περίπτωση συναρμόδιες Κρατικές Αρχές. Οι καταγγελίες των Δημοτών λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνον όταν είναι επώνυμες.
  Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό είναι συμπληρωματικές ποινές και δεν αντικαθιστούν τυχούσες ποινές που επιβάλλονται για την ίδια αιτία από την Νομοθεσία.


Β. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
    Ο Κανονισμός Καθαριότητας που ακολουθεί αποτελεί εργαλείο για μια καθαρή και πολιτισμένη Δροσιά.  Προσπάθειά μας, με τον νέο Κανονισμό, είναι να δώσουμε σε όσους ασχολούνται με την καθαριότητα, καθώς και σε όσους τους αφορά, ένα χρήσιμο οδηγό με τις υποχρεώσεις που αναλογούν στον καθένα μας, με κοινό στόχο την καθαρή πόλη.
Ο Κανονισμός Καθαριότητας απευθύνεται:
. Σε όλους τους δημότες της πόλης μας.
. Στους εργαζόμενους στον τομέα της Καθαριότητας (οδοκαθαριστές, οδηγούς και
  συνοδηγούς απορριμματοφόρων, επιστάτες καθαριότητας).
. Στους εργαζόμενους στην πόλη μας, όπως και σε όλους τους επαγγελματίες που
  δραστηριοποιούνται στην Δροσιά.
. Στους διερχόμενους από την Δροσιά.
 Ξεκινώντας από την απλή διαπίστωση ότι τα σκουπίδια δεν δημιουργούνται μόνα τους, αλλά είναι δικά μας «δημιουργήματα», αποφασίσαμε να απευθυνθούμε σε κάθε ένα  από εσάς χωριστά και να ζητήσουμε να λάβετε γνώση των προσπαθειών του Δήμου, ώστε να κάνετε σωστά ορισμένες απλές αλλά αναγκαίες ενέργειες, για ένα και μόνο σκοπό:  Την καθαρή Δροσιά.
Γιατί η Καθαριότητα είναι ζήτημα πολιτισμού, υγείας και αισθητικής.
Φυσικά, θα διαπιστώσετε, διαβάζοντας τον Κανονισμό Καθαριότητας, ότι εκτός του εντοπισμού των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μας για καθαρή πόλη, υπάρχει και ένα κεφάλαιο που αφορά στα πρόστιμα που το Δ.Σ. αποφάσισε να καταλογίσει σε όσους δεν έχουν «καθαρή» συμπεριφορά προς την πόλη και τους κατοίκους της.
Θεωρήσαμε ορθό να πάρουμε αυτό το μέτρο ξεκινώντας από την λογική ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει».

α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. Η περισυλλογή, αποκομιδή και μεταφορά των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων.  Η αποκομιδή γίνεται μέρα παρά μέρα, εκτός επίσημων αργιών και ανωτέρας βίας, βάσει του προγράμματος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας.
2. Η αποκομιδή και μεταφορά των ογκωδών αστικών απορριμμάτων
γίνεται ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
(Γραφείο αιτημάτων   τηλ. 210-8130801, 210-8131332, 210-8137526).
3. Η αποκομιδή και μεταφορά των ειδικών απορριμμάτων (άχρηστων οικοδομικών υλικών, μπαζών κλπ.) γίνεται από τους ίδιους τους υπευθύνους με δικά τους μέσα και ευθύνη. (Εξαίρεση αποτελεί η περισυλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που γίνεται με φροντίδα από ειδική Υπηρεσία του Δήμου).
4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων.  Ο Δήμος έχει την ευθύνη περισυλλογής των απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, ακάλυπτων χώρων, κ.ά.).
5. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
6. Αυτονόητο είναι ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας οφείλει να υπενθυμίζει στο προσωπικό της να σέβεται, όσο αυτό είναι δυνατό, τις ώρες κοινής ησυχίας των δημοτών και να συμπεριφέρεται σε αυτούς με ευγένεια και καλή προαίρεση στις τυχόν διαμαρτυρίες τους.
β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
1. Η διατήρηση των κάδων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων τους καθαρών και σε καλή κατάσταση.
2.  Η καθαριότητα των πεζοδρομίων έμπροσθεν των κατοικιών τους καθώς και η συντήρησή τους, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη.
3. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους ιδιωτικούς κάδους προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
4. Οι κάτοικοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα (πευκοβελόνες, ξερά φύλλα, γκαζόν και ψιλά κλαριά) σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους δίπλα στον κάδο απορριμμάτων.


5. Απαγορεύεται αυστηρά το παρκάρισμα αυτοκινήτων ή άλλου είδους οχημάτων μπροστά από τους κάδους απορριμμάτων και στις δύο πλευρές του δρόμου κατά τρόπο που να εμποδίζουν τη διέλευση των απορριμματοφόρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων.
6. Οι ιδιοκτήτες νεοαναγειρόμενων κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευαζόμενων καταστημάτων, έχουν την υποχρέωση να τοποθετούν με επιμέλεια και δαπάνη τους - σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας - τους κάδους εναπόθεσης των απορριμμάτων έμπροσθεν της οικίας ή καταστήματός τους εντός της πρασιάς του οικοπέδου τους (εάν εμποδίζεται η διέλευση πεζών στο πεζοδρόμιο), διαμορφώνοντας κατάλληλα την περιμάνδρωσή του.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Τοποθετούμε τα απορρίμματα σε πλαστικές ανθεκτικές σακούλες και τις δένουμε καλά. Τις τοποθετούμε πάντα μέσα στους κάδους και ποτέ έξω από αυτούς.  Κάθε κατοικία πρέπει να έχει τον κάδο απορριμμάτων της, χωρητικότητας ικανής να εξυπηρετήσει τον χρήστη.
2.  Ρίχνουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά (αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, λευκοσίδηρο και πλαστικά) μόνο στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.
3. Δεν σταθμεύουμε ποτέ μπροστά από κάδους απορριμμάτων.
4. Δεν βγάζουμε στον δρόμο ογκώδη αντικείμενα (στρώματα, έπιπλα κ.ά.) πριν συνεννοηθούμε με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, στα τηλέφωνα: 210-8130801, 210-8131332, 210-8137526.
5. Αν διατηρούμε πάγκο πώλησης σε υπαίθριο χώρο ή σε λαϊκή αγορά φροντίζουμε για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου.  Δεν παραβιάζουμε το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
6. Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και χωρίς απορρίμματα. Η αποκομιδή κλαριών και χόρτων γίνεται και με ευθύνη των άνω ενδιαφερομένων. Εάν κάποιος επιθυμεί να την αναλάβει ο Δήμος, συνεννοείται με τον Δήμο και αφού καταβάλλει το αντίτιμο αποκομιδής που ανέρχεται σε 10 € ανά κυβικό, μεριμνά αυτός για την απομάκρυνσή τους προς την χωματερή.
7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σκύλων σε κοινόχρηστους χώρους που φιλοξενούν παιδιά, έστω και με τον συνοδό τους.  Οι συνοδοί οφείλουν να συλλέγουν σε σακούλες τα περιττώματα των σκύλων τους.
8. Συσκευάζουμε τα μπάζα και τα απορρίμματα από οικοδομικές εργασίες σε ειδικές ανθεκτικές σακούλες.  Εφόσον οι σακούλες δεν υπερβαίνουν τις 10, τις βγάζουμε στο πεζοδρόμιο μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.  Εάν οι σακούλες είναι παραπάνω από 10, τότε τις απομακρύνουμε με ειδική σκάφη (container), με ευθύνη μας. 
9. Απαγορεύεται η παροχέτευση στους δρόμους του Δήμου λυμάτων από πλυντήρια, κουζίνες, αποσκληρυντές, βόθρους, κλπ., πλην βεβαίως των περιπτώσεων της συνήθους καθαριότητας των πεζοδρομίων, βεραντών, αυτοκινήτων κλπ. των όμβριων υδάτων.

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:
ΠΡΟΣΤΙΜΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 1. Παρεμπόδιση τοποθέτησης μέσων μηχανικής αποκομιδής - 
     αυθαίρετη αφαίρεση ή μετακίνηση αυτών …………………………………………  100 €
 2. Μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων αποθήκευσης
     απορριμμάτων ………………………………………………………...…………….  500 €
 3. Σακούλες έξω από τους κάδους ……………………………………………………     20 €
 4. Τοποθέτηση μη ανακυκλώσιμων υλικών στους κάδους ανακύκλωσης ………….…   20 €
 5. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων
     σε δέντρα ή ρίψη αυτών στον δρόμο και το πεζοδρόμιο …….………….………….    50 €
 6. Παρεμπόδιση προσέγγισης του κάδου λόγω σταθμευμένου οχήματος ...…………..  100 €
 7. Ογκώδη άχρηστα αντικείμενα (παλιά έπιπλα, στρώματα, άχρηστες οικιακές
     συσκευές κ.ά.) στο πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς συνεννόηση
     με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
     Τηλ. 210-8130801, 210-8131332, 210-8137526 …………………………………..    20 €


8. Ογκώδη απορρίμματα οικιακού τύπου από καταστήματα, γραφεία, κ.ά. των
     οποίων δεν έχει γίνει ελαχιστοποίηση του όγκου τους
     (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.ά.) ……………………………………………….     100 €
                                                                                              (σε μεγάλη κατάληψη διπλασιάζεται)
 9. Εναπόθεση ξερών φύλλων, ανθέων, δέντρων, θάμνων, απορριμμάτων
     κήπου χωρίς σακούλες ……………………………………………..………………   100 €
10. Τοποθέτηση υπολοίπων κοπής δέντρων ή θάμνων ή κλαδιών σε πεζοδρόμια ή
       κοινόχρηστους χώρους, δίχως συνεννόηση με την υπηρεσία Καθαριότητας ……    100 €
11. Ανάμειξη χώματος ή μπαζών κλπ. με οικιακά απορρίμματα και μη
      απομάκρυνση αυτών από τους ιδιοκτήτες τους …………………………………..     100 €
12. Παροχέτευση στους δρόμους λυμάτων από πλυντήρια, κουζίνες,
      αποσκληρυντές, βόθρους ………………………………………...……   500 € έως 1.000 €

Γ.   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
10. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για μη κατάληψη πεζοδρομίου. Σε περίπτωση ανάγκης, που κρίνεται από τον Δήμο μετά από αίτησή του, θα εφοδιάζεται με άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη.
11. Πριν από την περιτοίχιση ή περίφραξη του οικοπέδου, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Δήμο, ο οποίος υποχρεούται εντός (5) ημερών να εποπτεύσει στην οριοθέτηση του οικοπέδου προς την πλευρά του δρόμου, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπό του.
12. Προ της κοπής δένδρων ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλλει στον Δήμο το σχετικό τοπογραφικό εγκεκριμένο από την Πολεοδομία όπου θα εμφαίνεται το σύνολο των πεύκων, δηλαδή και αυτά που θα κοπούν και αυτά που θα διατηρηθούν.   Απαγορεύεται η κοπή δένδρων πέραν των εγκεκριμένων ή εσκεμμένη ή από αμέλεια καταστροφή των με μηχανήματα, κλπ. καθώς επίσης και η τοποθέτηση επάνω τους  πινακίδων, συρμάτων, λαμπών κλπ. 
 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμα έστω και αν η κοπή δεν έχει γίνει αντιληπτή αυτόφωρα. Πέραν του προστίμου ο Δήμος έχει το δικαίωμα να καλέσει τον ιδιοκτήτη να φυτέψει ίσο αριθμό πεύκων με αυτά που κόπηκαν ή να τα φυτέψει ο ίδιος ο Δήμος. Η επαναφύτευση αναγνωρίζεται σαν πράξη μερικής αποκατάστασης και αποτελεί λόγο ανάλογης μείωσης του προστίμου. 
 Επίσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα για οποιοδήποτε οικόπεδο κρίνει σκόπιμο να συντάσσει με έξοδά του πρόχειρο τοπογραφικό διάγραμμα που να εμφανίζει τα υπάρχοντα πεύκα. Κάθε κοπή πεύκου άσχετα από την ύπαρξη ή μη άδειας του Δασαρχείου ή της Πολεοδομίας ακόμη και εάν πρόκειται για ξερά πεύκα ή πεύκα που έχουν πέσει από το χιόνι ή από τον άνεμο, γίνεται κατόπιν ειδοποίησης του Δήμου και με παρουσία εκπροσώπου του. 
13. Αυθαίρετες κατασκευές σε οικόπεδα, πρασιές, πεζοδρόμια καθώς και επιχωματώσεις, εκσκαφές, μπαζώματα, και περιφράξεις οικοπέδων που γίνονται χωρίς άδεια της Πολεοδομίας και παραβαίνουν τον Γ.Ο.Κ. και τους όρους δόμησης του Δήμου μας επιφέρουν πρόστιμο, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης.
14. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Δήμου ερπυστριοφόρων οχημάτων. Επίσης απαγορεύεται η δημιουργία κεκλιμένων επιπέδων για φόρτωση σκαπτικών μηχανημάτων, πέραν των ορίων των οικοπέδων.
15. Απαγορεύεται το πλύσιμο αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος στους δρόμους του Δήμου, στους Δημοτικούς χώρους, καθώς και σε ιδιοκτησίες τρίτων. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που κατά την μεταφορά του σκυροδέματος υπάρχει διαρροή στο οδόστρωμα.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
 1. Πλημμελής εναπόθεση οικοδομικών ή άλλων υλικών κ.ά. σε δρόμους ή
     κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη λήψη προστατευτικών μέσων και προμήθεια
     σχετικής άδειας του Δήμου …………………………….…………………………..  300 €


 2. Εναπόθεση οικοδομικών υλικών σε άλση, πάρκα, ρέματα, παιδικές
     χαρές κ.ά. ………………………………………………….……………………….   300 €
                                                                                                                                  (σε οικόπεδα)
                                                                                                                                           500 €
                                                                                                          (σε πάρκα, άλση και λόφους)
   (Το πρόστιμο διπλασιάζεται αν η ρύπανση είναι σοβαρή.                                          1.000 €
    Σε υποτροπή μπορεί να φτάσει το 5πλάσιο)                              (σε ρέματα και παιδικές χαρές)
3. Αυθαίρετη κοπή δέντρου δασικού χαρακτήρα (πεύκου κ.ά.) …...……..      300 € έως 600 €

                                           Δ.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 16. α) Απαγορεύεται  η φύτευση δένδρων σε πεζοδρόμια άνευ αδείας του Δήμου.
       β)Απαγορεύεται η καταστροφή δένδρων και φυτών των κοινοχρήστων χώρων από δόλο ή αμέλεια.
       γ)Οι κάτοικοι πρέπει να φροντίζουν για την αισθητική ποιότητα της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση εναέριων καλωδίων και σωληνώσεων, η διατήρηση κατεστραμμένων καπνοδόχων, η κατασκευή πρόχειρων παραπηγμάτων για στέγαση ζώων (πρέπει να κατασκευάζονται με επιμέλεια και ευαισθησία για το αισθητικό αποτέλεσμα), η μόνιμη αποθήκευση σε υπαίθριους χώρους υλικών κατεδαφίσεων, παλαιών αυτοκινήτων, σιδηρικών κλπ. 
17. Απαγορεύεται η παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων, επιβατικών μέχρι 6 θέσεων, λεωφορείων, φορτηγών κλπ. βαρέων οχημάτων καθώς επίσης και η μόνιμη στάθμευση αυτοκινήτων χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής κλπ.. Σαν παρεμπόδιση θεωρείται και η πολύωρη στάθμευση βαρέων οχημάτων (νταλίκες, εκσκαπτικά μηχανήματα, ρυμουλκά μετά ρυμουλκούμενων, τράκτορες κλπ.).  Λεωφορεία, πούλμαν, και μικρά φορτηγά χωρίς ελκόμενα επιτρέπεται να σταθμεύουν σε δρόμους πλάτους μεγαλύτερου των οκτώ μέτρων.  Απαγορεύεται να σταθμεύουν σε πλατείες και σε σημεία που εμποδίζουν την κυκλοφορία.
18. Τα κάθε είδους κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ταβέρνες, μπαρ, κλπ.) οφείλουν να σέβονται τους περιοίκους και να τηρούν τις διατάξεις για τις ώρες κοινής ησυχίας και την αποφυγή δημιουργίας οχλήσεως με δυνατή μουσική, φωνασκίες των θαμώνων, μαρσαρίσματα, κλπ.
19. Απαγορεύεται: 
   α)η από δόλο ή αμέλεια πρόκληση φθορών στην υποδομή του Δήμου, δηλαδή σε δρόμους, κράσπεδα, αγωγούς ύδρευσης κλπ., καθώς και σε δημοτικό εξοπλισμό, όπως φωτιστικά σώματα, καθίσματα, οχήματα κλπ.
   β)η από δόλο ή αμέλεια μόλυνση του νερού που περνά από αγωγούς ύδρευσης του Δήμου και εμπίπτει στις σχετικές απαγορευτικές διατάξεις που αφορούν κατασκευή βόθρων στην πρασιά κατά το όλον ή μέρος σύμφωνα με το Γ.Ο.Κ. 
   γ)η ρύπανση της πόλης μας με συνθήματα στους τοίχους, αφίσες, φέϊγ-βολάν ή εμπορικά διαφημιστικά.  Η τοποθέτηση διαφημιστικών ή κατατοπιστικών πινακίδων επιτρέπεται μόνο με άδεια του Δήμου, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου η οποία κρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο θα λαμβάνει υπ’ όψιν του ότι απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων που δεν αφορούν επιχειρήσεις της περιοχής και φωτεινές επιγραφές επιτρέπονται μια μόνο για κάθε επιχείρηση και οι διαστάσεις της και η φωτεινότητά της δεν πρέπει να ενοχλούν τους περιοίκους.
20. Απαγορεύεται απόλυτα η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων τους μήνες Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο. Τους υπόλοιπους μήνες επιτρέπεται εφόσον έχει ληφθεί μέριμνα προστασίας από πυρκαγιά (συνεχής παρακολούθηση, νερό σε ετοιμότητα, επιλογή ημέρας άπνοιας κλπ.)
 Απαγορεύεται όλο τον χρόνο η καύση υλικών που προκαλούν έκλυση ουσιών επικίνδυνων για την υγεία, όπως πλαστικά, ελαστικά, χημικά, κλπ.
 Εξαιρετικά, επιτρέπεται όλον τον χρόνο το υπαίθριο ψήσιμο μόνον μέσα σε ιδιωτικούς χώρους και εφόσον έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
21. Απαγορεύονται οι εκπομπές αερίων ρύπων και απόρριψη υγρών λυμάτων που περιέχουν ουσίες που είναι επικίνδυνες για την δημόσια υγεία, αλλαγή λαδιών αυτοκινήτων στην ύπαιθρο, έκχυση υγρών καυσίμων.

22. Απαγορεύεται η εκτροφή αιγοπροβάτων, χοιρινών και βοοειδών, καθώς και η ελεύθερη βοσκή ορνιθοειδών.
 Κατ’ εξαίρεση, και υπό την προϋπόθεση ότι κατά αντικειμενική κρίση δεν δημιουργούν όχληση επιτρέπεται η διατήρηση μέχρι -2- δύο αιγοπροβάτων κατά οικόπεδο και ορνιθοειδών σε περιορισμένο χώρο.
 Απαγορεύεται η διατήρηση κατοικίδιων ζώων (σκύλοι, γάτες) πέραν των τριών ζώων κατά κατοικία.
 Οι ιδιοκτήτες σκύλων πρέπει να τους περιορίζουν εντός της ιδιοκτησίας τους  και να μην τους επιτρέπουν να περιφέρονται ασυνόδευτοι στους δρόμους. Οι συνοδοί υποχρεούνται να κρατούν τους σκύλους με λουρί και να συλλέγουν τα περιττώματά τους και να μην τους αφήνουν ελεύθερους  γιατί εμβάλλουν σε φόβο τους περιπατητές.
 Τυχόν καταγγελίες περιοίκων για να ληφθούν υπ’ όψιν θα πρέπει να είναι επώνυμες.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
 1. Απόρριψη χαρτιών και λοιπών μικροαντικειμένων στους δρόμους και
     λοιπούς κοινοχρήστους χώρους από πεζούς, περιπατητές ή από αυτοκίνητα  …….      30 €

 2. Καταστήματα όπου χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους χωρίς δοχεία και
     ακάθαρτος χώρος πέριξ αυτών, ακάθαρτα απορριμματοδοχεία, κ.ά. ……………..       30 €
                                                                                                           (σε υποτροπή διπλασιάζεται)
3. Ρύπανση από λαϊκές αγορές. Ρίψη υπολειμμάτων προϊόντων ή άδειων
     συσκευασιών στο οδόστρωμα, πεζοδρόμιο ή κοινόχρηστους χώρους …...…….          150 €  
                                                                                                                  (για μικροαπορρίμματα)
                                                                                                                                             100 €
                                                                                                        (για λοιπά προϊόντα και λάδια)
4. Ακάθαρτες ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή όχι (μη περίφραξη ακαλύπτων,
     μη επαρκής ασφάλεια εισόδων, ακάθαρτοι εξωτερικοί κοινόχρηστοι
     χώροι  πολυκατοικιών κ.ά.) ……..……………….……………………..    200 € έως 300 €
                                                                                                                   ανάλογα την παράβαση
                                                                                                           (σε υποτροπή διπλασιασμός)
 
5. Ακάθαρτα οικόπεδα ή έλλειψη περίφραξης και αποψίλωσης ……………   300 € έως 500 €
                                                                                                                               ανά οικόπεδο
                                                                                                          Τέλος αποψίλωσης 1 € ανά μ2 
6. Εγκατάλειψη οχήματος σε δρόμο, πάρκο, άλσος,
    ξένη ιδιοκτησία …………………………..……..  επιβατικά, τρέϊλερ  ….    100 € έως 200 €
                                                                           μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες                    100 €
                                                                  τροχόσπιτα και  μεγάλα οχήματα    500 € έως 1.000 €

 7.  Μη μεταφορά και εγκατάλειψη ειδών, μέσων άσκησης υπαίθριου 
     εμπορίου (πάγκοι, τρέιλερ, κ.ά.) ………………………….………………   100 € έως 200 €
8. Αυθαίρετη κοπή δέντρου μη δασικού χαρακτήρα (ελιά κ.ά.) σε
     κοινόχρηστους χώρους ………………………………..………………….    100 € έως 200 €
9. Αυθαίρετο κλάδεμα δέντρων δασικού χαρακτήρα ………………….……………..        200 €
10. Αυθαίρετη φύτευση επί του πεζοδρομίου ………………..…………........     50 € έως 150 €
                                                                                                                                   ανά δέντρο
11. Απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην οδό (οδοστρώματα,
      πεζοδρόμια, πεζόδρομοι κ.ά.) κατά την εκτέλεση έργων ……………….     400 € έως 500 €
                                                                                                                                     (Κ.Ο.Κ.)
12. Μη αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια,
      από εργοτάξια κ.ά.  ………….…………………..………..    Δαπάνη καταλογισμού φθοράς
                                                                                                       προσαυξημένης κατά  50%


13. Για κατασκευή επικίνδυνης ράμπας γκαράζ εντός του
     οδοστρώματος …………………………………………….…………….     200 € έως 300 €
                                                                                                           και υποχρέωση αποξήλωσης
14. Αυθαίρετη δημιουργία γκαράζ και εισόδου γκαράζ χωρίς τη
      σχετική άδεια της Πολεοδομίας …………………………..……………   200 € έως 2.000 €

15. Στάθμευση σε ράμπα ατόμων με ειδικά κινητικά προβλήματα  ……………....…..     100 €
                                                                                                           (σε υποτροπή διπλασιάζεται)
16. Ρύπανση-βανδαλισμοί σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου
      (κάδοι, παγκάκια, όργανα παιδικών χαρών, κ.ά.) …………………….    500 € έως 1.000 €
17. Ρύπανση αγαλμάτων, μνημείων και λοιπών δημοσίων κτιρίων ………   500 € έως 1.000 €
18. Ρύπανση κοινοχρήστων χώρων με φέϊγ-βολάν, χρωστικές ουσίες, πανό
      ή αεροπανό ………………………………………...…………………..      100 € έως 300 €
19. Εγκατάλειψη υπολειμμάτων από διαφημιστικά πλαίσια, πινακίδες
      και γιγαντοαφίσες σε κοινόχρηστους …………………………………   200 €  έως 1.000 €
                                                                                                                            ανά περίπτωση
20. Επικόλληση ή ανάρτηση εντύπων σε στύλους ηλεκτροφωτισμού και
      φωτεινούς σηματοδότες ……………………………………………… 1.500 €  έως 5.000 €
                                                                                                                                  (Κ.Ο.Κ.)
21. Επικόλληση αυτοκόλλητων σε πινακίδες ονοματοθεσίας ή
      κάδους απορριμμάτων …………………….…………………………..      150 €  έως 200 €
                                                                                                                             ανά περίπτωση
22. Κατάληψη τμήματος οδού ή πεζοδρόμου χωρίς άδεια και κατάληψη
      όλου του πεζοδρομίου κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
      χωρίς την κατασκευή πρόσθετου για τη διέλευση πεζών ……….……      400 € έως 600 €
                                                                                                                                 (Κ.Ο.Κ.)
23. Ρύποι κατοικίδιων ζώων (περιττώματα) που ρυπαίνουν δρόμους,
      παιδικές χαρές, προαύλια εκκλησιών κ.ά. …………..…………………    150 €  έως 300 €
                                                                                                                            ανά περίπτωση
24. Είσοδος σκύλων σε παιδικές χαρές, χώρους πρασίνου, πλατειών
      και σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης ……………………………   150 € έως 300 €
25. Οι οικόσιτοι σκύλοι που κυκλοφορούν στον δρόμο χωρίς συνοδό …………....…     100 €          

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
23. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Δημοτική Αστυνομία που εξουσιοδοτείται προς τούτο, κατόπιν σχετικής βεβαιωτικής πράξης που επιδίδεται στον παραβάτη με οποιοδήποτε τρόπο ή θυροκολλείται στην κατοικία του (κύρια ή δευτερεύουσα).
24. Κατά των κατά τον παρόντα κανονισμό επιβαλλομένων προστίμων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή και αίτηση συμβιβασμού στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου.
 Η Επιτροπή αυτή διορίζεται κάθε χρόνο, και αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο και δύο δημότες.
 Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από πρόσωπα κοινής αποδοχής. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, διορίζεται ένας Σύμβουλος με απόφαση του Συμβουλίου, ένας δημότης προτεινόμενος από την παράταξη που πλειοψηφεί και ένας  από την μείζονα αντιπολίτευση.
 Η απόφαση της επιτροπής κρίνεται σε δεύτερο βαθμό, τελεσίδικα, από το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζει με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων μελών του.
 Σε περίπτωση που η πρόταση δεν συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία των 3/5 το πρόστιμο εξαφανίζεται παντελώς.
25. Ο κανονισμός αυτός τίθεται σε ισχύ (30) τριάντα ημέρες μετά την ανάρτησή του στο Δημοτικό Κατάστημα, αφού προηγουμένως εγκριθεί από την Περιφέρεια  Αττικής.
 Εννοείται ότι μέχρι να αρχίσει να ισχύει ο τροποποιημένος κανονισμός, εξακολουθεί να ισχύει ο παλαιός.
 26. Το 2010, πρώτο χρόνο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, τα ως άνω πρόστιμα θα ισχύουν μειωμένα κατά το ήμισυ (50%).

   Ουρανός Εμμανουήλ: Καταψηφίζω την εισήγηση διότι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σε ενιαία βάση με τους άλλους Δήμους με τους οποίους θα συνενωθούμε.
   Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
   Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
   Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.

Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους τέσσερις (4) υπέρ: των κ.κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, Κων/νου Καραγιάννη, Διονυσίου Ζαμάνη και Αδαμαντίας Δημοπούλου και μίας (1) κατά: του Κου Εμμανουήλ Ουρανού 

   Εισηγείται, το περιεχόμενο του νέου Κανονισμού Καθαριότητας – Προστασίας του Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, το οποίο αναλυτικά περιγράφεται αμέσως πιο κάτω, να προταθεί στο Δ.Σ. για έγκριση:

NEOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο Κανονισμός αυτός αφορά όλους όσους κατοικούν, εργάζονται ή με οποιοδήποτε τρόπο δρουν ή διέρχονται μέσα από τα διοικητικά όρια του Δήμου Δροσιάς. Όλοι οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό.
  Σε περίπτωση οικοδομικών ή άλλων εργασιών, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή εντολέας του έργου, και αλληλεγγύως υπεύθυνος κάθε εργολάβος, υπεργολάβος, μεταφορέας, χειριστής μηχανήματος ή εργάτης που συνεργεί στην διάπραξη της παράβασης.
2. Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρμοδιότητα έχει ο Δήμος Δροσιάς, συνεπικουρούμενος από τους δημότες του και τις κατά περίπτωση συναρμόδιες Κρατικές Αρχές. Οι καταγγελίες των Δημοτών λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνον όταν είναι επώνυμες.
  Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό είναι συμπληρωματικές ποινές και δεν αντικαθιστούν τυχούσες ποινές που επιβάλλονται για την ίδια αιτία από την Νομοθεσία.


Β. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
    Ο Κανονισμός Καθαριότητας που ακολουθεί αποτελεί εργαλείο για μια καθαρή και πολιτισμένη Δροσιά.  Προσπάθειά μας, με τον νέο Κανονισμό, είναι να δώσουμε σε όσους ασχολούνται με την καθαριότητα, καθώς και σε όσους τους αφορά, ένα χρήσιμο οδηγό με τις υποχρεώσεις που αναλογούν στον καθένα μας, με κοινό στόχο την καθαρή πόλη.
Ο Κανονισμός Καθαριότητας απευθύνεται:
. Σε όλους τους δημότες της πόλης μας.
. Στους εργαζόμενους στον τομέα της Καθαριότητας (οδοκαθαριστές, οδηγούς και
  συνοδηγούς απορριμματοφόρων, επιστάτες καθαριότητας).
. Στους εργαζόμενους στην πόλη μας, όπως και σε όλους τους επαγγελματίες που
  δραστηριοποιούνται στην Δροσιά.
. Στους διερχόμενους από την Δροσιά.
 Ξεκινώντας από την απλή διαπίστωση ότι τα σκουπίδια δεν δημιουργούνται μόνα τους, αλλά είναι δικά μας «δημιουργήματα», αποφασίσαμε να απευθυνθούμε σε κάθε ένα  από εσάς χωριστά και να ζητήσουμε να λάβετε γνώση των προσπαθειών του Δήμου, ώστε να κάνετε σωστά ορισμένες απλές αλλά αναγκαίες ενέργειες, για ένα και μόνο σκοπό:  Την καθαρή Δροσιά.
Γιατί η Καθαριότητα είναι ζήτημα πολιτισμού, υγείας και αισθητικής.
Φυσικά, θα διαπιστώσετε, διαβάζοντας τον Κανονισμό Καθαριότητας, ότι εκτός του εντοπισμού των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μας για καθαρή πόλη, υπάρχει και ένα κεφάλαιο που αφορά στα πρόστιμα που το Δ.Σ. αποφάσισε να καταλογίσει σε όσους δεν έχουν «καθαρή» συμπεριφορά προς την πόλη και τους κατοίκους της.
Θεωρήσαμε ορθό να πάρουμε αυτό το μέτρο ξεκινώντας από την λογική ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει».

α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. Η περισυλλογή, αποκομιδή και μεταφορά των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων.  Η αποκομιδή γίνεται μέρα παρά μέρα, εκτός επίσημων αργιών και ανωτέρας βίας, βάσει του προγράμματος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας.
2. Η αποκομιδή και μεταφορά των ογκωδών αστικών απορριμμάτων
γίνεται ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.
(Γραφείο αιτημάτων   τηλ. 210-8130801, 210-8131332, 210-8137526).
3. Η αποκομιδή και μεταφορά των ειδικών απορριμμάτων (άχρηστων οικοδομικών υλικών, μπαζών κλπ.) γίνεται από τους ίδιους τους υπευθύνους με δικά τους μέσα και ευθύνη. (Εξαίρεση αποτελεί η περισυλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που γίνεται με φροντίδα από ειδική Υπηρεσία του Δήμου).
4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων.  Ο Δήμος έχει την ευθύνη περισυλλογής των απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, ακάλυπτων χώρων, κ.ά.).
5. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
6. Αυτονόητο είναι ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας οφείλει να υπενθυμίζει στο προσωπικό της να σέβεται, όσο αυτό είναι δυνατό, τις ώρες κοινής ησυχίας των δημοτών και να συμπεριφέρεται σε αυτούς με ευγένεια και καλή προαίρεση στις τυχόν διαμαρτυρίες τους.
β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
1. Η διατήρηση των κάδων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων τους καθαρών και σε καλή κατάσταση.
2.  Η καθαριότητα των πεζοδρομίων έμπροσθεν των κατοικιών τους καθώς και η συντήρησή τους, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη.
3. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους ιδιωτικούς κάδους προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
4. Οι κάτοικοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα (πευκοβελόνες, ξερά φύλλα, γκαζόν και ψιλά κλαριά) σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους δίπλα στον κάδο απορριμμάτων.
5. Απαγορεύεται αυστηρά το παρκάρισμα αυτοκινήτων ή άλλου είδους οχημάτων μπροστά από τους κάδους απορριμμάτων και στις δύο πλευρές του δρόμου κατά τρόπο που να εμποδίζουν τη διέλευση των απορριμματοφόρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων.
6. Οι ιδιοκτήτες νεοαναγειρόμενων κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευαζόμενων καταστημάτων, έχουν την υποχρέωση να τοποθετούν με επιμέλεια και δαπάνη τους - σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας - τους κάδους εναπόθεσης των απορριμμάτων έμπροσθεν της οικίας ή καταστήματός τους εντός της πρασιάς του οικοπέδου τους (εάν εμποδίζεται η διέλευση πεζών στο πεζοδρόμιο), διαμορφώνοντας κατάλληλα την περιμάνδρωσή του.

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Τοποθετούμε τα απορρίμματα σε πλαστικές ανθεκτικές σακούλες και τις δένουμε καλά. Τις τοποθετούμε πάντα μέσα στους κάδους και ποτέ έξω από αυτούς.  Κάθε κατοικία πρέπει να έχει τον κάδο απορριμμάτων της, χωρητικότητας ικανής να εξυπηρετήσει τον χρήστη.
2.  Ρίχνουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά (αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, λευκοσίδηρο και πλαστικά) μόνο στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.
3. Δεν σταθμεύουμε ποτέ μπροστά από κάδους απορριμμάτων.
4. Δεν βγάζουμε στον δρόμο ογκώδη αντικείμενα (στρώματα, έπιπλα κ.ά.) πριν συνεννοηθούμε με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, στα τηλέφωνα: 210-8130801, 210-8131332, 210-8137526.
5. Αν διατηρούμε πάγκο πώλησης σε υπαίθριο χώρο ή σε λαϊκή αγορά φροντίζουμε για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου.  Δεν παραβιάζουμε το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
6. Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και χωρίς απορρίμματα. Η αποκομιδή κλαριών και χόρτων γίνεται και με ευθύνη των άνω ενδιαφερομένων. Εάν κάποιος επιθυμεί να την αναλάβει ο Δήμος, συνεννοείται με τον Δήμο και αφού καταβάλλει το αντίτιμο αποκομιδής που ανέρχεται σε 10 € ανά κυβικό, μεριμνά αυτός για την απομάκρυνσή τους προς την χωματερή.
7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σκύλων σε κοινόχρηστους χώρους που φιλοξενούν παιδιά, έστω και με τον συνοδό τους.  Οι συνοδοί οφείλουν να συλλέγουν σε σακούλες τα περιττώματα των σκύλων τους.
8. Συσκευάζουμε τα μπάζα και τα απορρίμματα από οικοδομικές εργασίες σε ειδικές ανθεκτικές σακούλες.  Εφόσον οι σακούλες δεν υπερβαίνουν τις 10, τις βγάζουμε στο πεζοδρόμιο μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.  Εάν οι σακούλες είναι παραπάνω από 10, τότε τις απομακρύνουμε με ειδική σκάφη (container), με ευθύνη μας. 
9. Απαγορεύεται η παροχέτευση στους δρόμους του Δήμου λυμάτων από πλυντήρια, κουζίνες, αποσκληρυντές, βόθρους, κλπ., πλην βεβαίως των περιπτώσεων της συνήθους καθαριότητας των πεζοδρομίων, βεραντών, αυτοκινήτων κλπ. των όμβριων υδάτων.

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:
ΠΡΟΣΤΙΜΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 1. Παρεμπόδιση τοποθέτησης μέσων μηχανικής αποκομιδής - 
     αυθαίρετη αφαίρεση ή μετακίνηση αυτών …………………………………………  100 €
 2. Μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων αποθήκευσης
     απορριμμάτων ………………………………………………………...…………….  500 €
 3. Σακούλες έξω από τους κάδους ……………………………………………………     20 €
 4. Τοποθέτηση μη ανακυκλώσιμων υλικών στους κάδους ανακύκλωσης ………….…   20 €
 5. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων
     σε δέντρα ή ρίψη αυτών στον δρόμο και το πεζοδρόμιο …….………….………….    50 €
 6. Παρεμπόδιση προσέγγισης του κάδου λόγω σταθμευμένου οχήματος ...…………..  100 €
 7. Ογκώδη άχρηστα αντικείμενα (παλιά έπιπλα, στρώματα, άχρηστες οικιακές
     συσκευές κ.ά.) στο πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς συνεννόηση
     με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
     Τηλ. 210-8130801, 210-8131332, 210-8137526 …………………………………..    20 €


8. Ογκώδη απορρίμματα οικιακού τύπου από καταστήματα, γραφεία, κ.ά. των
     οποίων δεν έχει γίνει ελαχιστοποίηση του όγκου τους
     (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.ά.) ……………………………………………….     100 €
                                                                                              (σε μεγάλη κατάληψη διπλασιάζεται)
 9. Εναπόθεση ξερών φύλλων, ανθέων, δέντρων, θάμνων, απορριμμάτων
     κήπου χωρίς σακούλες ……………………………………………..………………   100 €
10. Τοποθέτηση υπολοίπων κοπής δέντρων ή θάμνων ή κλαδιών σε πεζοδρόμια ή
       κοινόχρηστους χώρους, δίχως συνεννόηση με την υπηρεσία Καθαριότητας ……    100 €
11. Ανάμειξη χώματος ή μπαζών κλπ. με οικιακά απορρίμματα και μη
      απομάκρυνση αυτών από τους ιδιοκτήτες τους …………………………………..     100 €
12. Παροχέτευση στους δρόμους λυμάτων από πλυντήρια, κουζίνες,
      αποσκληρυντές, βόθρους ………………………………………...……   500 € έως 1.000 €

Γ.   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
10. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για μη κατάληψη πεζοδρομίου. Σε περίπτωση ανάγκης, που κρίνεται από τον Δήμο μετά από αίτησή του, θα εφοδιάζεται με άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη.
11. Πριν από την περιτοίχιση ή περίφραξη του οικοπέδου, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον Δήμο, ο οποίος υποχρεούται εντός (5) ημερών να εποπτεύσει στην οριοθέτηση του οικοπέδου προς την πλευρά του δρόμου, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπό του.
12. Προ της κοπής δένδρων ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλλει στον Δήμο το σχετικό τοπογραφικό εγκεκριμένο από την Πολεοδομία όπου θα εμφαίνεται το σύνολο των πεύκων, δηλαδή και αυτά που θα κοπούν και αυτά που θα διατηρηθούν.   Απαγορεύεται η κοπή δένδρων πέραν των εγκεκριμένων ή εσκεμμένη ή από αμέλεια καταστροφή των με μηχανήματα, κλπ. καθώς επίσης και η τοποθέτηση επάνω τους  πινακίδων, συρμάτων, λαμπών κλπ. 
 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμα έστω και αν η κοπή δεν έχει γίνει αντιληπτή αυτόφωρα. Πέραν του προστίμου ο Δήμος έχει το δικαίωμα να καλέσει τον ιδιοκτήτη να φυτέψει ίσο αριθμό πεύκων με αυτά που κόπηκαν ή να τα φυτέψει ο ίδιος ο Δήμος. Η επαναφύτευση αναγνωρίζεται σαν πράξη μερικής αποκατάστασης και αποτελεί λόγο ανάλογης μείωσης του προστίμου. 
 Επίσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα για οποιοδήποτε οικόπεδο κρίνει σκόπιμο να συντάσσει με έξοδά του πρόχειρο τοπογραφικό διάγραμμα που να εμφανίζει τα υπάρχοντα πεύκα. Κάθε κοπή πεύκου άσχετα από την ύπαρξη ή μη άδειας του Δασαρχείου ή της Πολεοδομίας ακόμη και εάν πρόκειται για ξερά πεύκα ή πεύκα που έχουν πέσει από το χιόνι ή από τον άνεμο, γίνεται κατόπιν ειδοποίησης του Δήμου και με παρουσία εκπροσώπου του. 
13. Αυθαίρετες κατασκευές σε οικόπεδα, πρασιές, πεζοδρόμια καθώς και επιχωματώσεις, εκσκαφές, μπαζώματα, και περιφράξεις οικοπέδων που γίνονται χωρίς άδεια της Πολεοδομίας και παραβαίνουν τον Γ.Ο.Κ. και τους όρους δόμησης του Δήμου μας επιφέρουν πρόστιμο, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης.
14. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Δήμου ερπυστριοφόρων οχημάτων. Επίσης απαγορεύεται η δημιουργία κεκλιμένων επιπέδων για φόρτωση σκαπτικών μηχανημάτων, πέραν των ορίων των οικοπέδων.
15. Απαγορεύεται το πλύσιμο αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος στους δρόμους του Δήμου, στους Δημοτικούς χώρους, καθώς και σε ιδιοκτησίες τρίτων. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που κατά την μεταφορά του σκυροδέματος υπάρχει διαρροή στο οδόστρωμα.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
 1. Πλημμελής εναπόθεση οικοδομικών ή άλλων υλικών κ.ά. σε δρόμους ή
     κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη λήψη προστατευτικών μέσων και προμήθεια
     σχετικής άδειας του Δήμου …………………………….…………………………..  300 €
 2. Εναπόθεση οικοδομικών υλικών σε άλση, πάρκα, ρέματα, παιδικές
     χαρές κ.ά. ………………………………………………….……………………….   300 €
                                                                                                                                  (σε οικόπεδα)
                                                                                                                                           500 €
                                                                                                          (σε πάρκα, άλση και λόφους)
   (Το πρόστιμο διπλασιάζεται αν η ρύπανση είναι σοβαρή.                                          1.000 €
    Σε υποτροπή μπορεί να φτάσει το 5πλάσιο)                              (σε ρέματα και παιδικές χαρές)
3. Αυθαίρετη κοπή δέντρου δασικού χαρακτήρα (πεύκου κ.ά.) …...……..      300 € έως 600 €

                                           Δ.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 16. α) Απαγορεύεται  η φύτευση δένδρων σε πεζοδρόμια άνευ αδείας του Δήμου.
       β)Απαγορεύεται η καταστροφή δένδρων και φυτών των κοινοχρήστων χώρων από δόλο ή αμέλεια.
       γ)Οι κάτοικοι πρέπει να φροντίζουν για την αισθητική ποιότητα της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση εναέριων καλωδίων και σωληνώσεων, η διατήρηση κατεστραμμένων καπνοδόχων, η κατασκευή πρόχειρων παραπηγμάτων για στέγαση ζώων (πρέπει να κατασκευάζονται με επιμέλεια και ευαισθησία για το αισθητικό αποτέλεσμα), η μόνιμη αποθήκευση σε υπαίθριους χώρους υλικών κατεδαφίσεων, παλαιών αυτοκινήτων, σιδηρικών κλπ. 
17. Απαγορεύεται η παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων, επιβατικών μέχρι 6 θέσεων, λεωφορείων, φορτηγών κλπ. βαρέων οχημάτων καθώς επίσης και η μόνιμη στάθμευση αυτοκινήτων χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής κλπ.. Σαν παρεμπόδιση θεωρείται και η πολύωρη στάθμευση βαρέων οχημάτων (νταλίκες, εκσκαπτικά μηχανήματα, ρυμουλκά μετά ρυμουλκούμενων, τράκτορες κλπ.).  Λεωφορεία, πούλμαν, και μικρά φορτηγά χωρίς ελκόμενα επιτρέπεται να σταθμεύουν σε δρόμους πλάτους μεγαλύτερου των οκτώ μέτρων.  Απαγορεύεται να σταθμεύουν σε πλατείες και σε σημεία που εμποδίζουν την κυκλοφορία.
18. Τα κάθε είδους κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ταβέρνες, μπαρ, κλπ.) οφείλουν να σέβονται τους περιοίκους και να τηρούν τις διατάξεις για τις ώρες κοινής ησυχίας και την αποφυγή δημιουργίας οχλήσεως με δυνατή μουσική, φωνασκίες των θαμώνων, μαρσαρίσματα, κλπ.
19. Απαγορεύεται: 
   α)η από δόλο ή αμέλεια πρόκληση φθορών στην υποδομή του Δήμου, δηλαδή σε δρόμους, κράσπεδα, αγωγούς ύδρευσης κλπ., καθώς και σε δημοτικό εξοπλισμό, όπως φωτιστικά σώματα, καθίσματα, οχήματα κλπ.
   β)η από δόλο ή αμέλεια μόλυνση του νερού που περνά από αγωγούς ύδρευσης του Δήμου και εμπίπτει στις σχετικές απαγορευτικές διατάξεις που αφορούν κατασκευή βόθρων στην πρασιά κατά το όλον ή μέρος σύμφωνα με το Γ.Ο.Κ. 
   γ)η ρύπανση της πόλης μας με συνθήματα στους τοίχους, αφίσες, φέϊγ-βολάν ή εμπορικά διαφημιστικά.  Η τοποθέτηση διαφημιστικών ή κατατοπιστικών πινακίδων επιτρέπεται μόνο με άδεια του Δήμου, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου η οποία κρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο θα λαμβάνει υπ’ όψιν του ότι απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων που δεν αφορούν επιχειρήσεις της περιοχής και φωτεινές επιγραφές επιτρέπονται μια μόνο για κάθε επιχείρηση και οι διαστάσεις της και η φωτεινότητά της δεν πρέπει να ενοχλούν τους περιοίκους.
20. Απαγορεύεται απόλυτα η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων τους μήνες Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο. Τους υπόλοιπους μήνες επιτρέπεται εφόσον έχει ληφθεί μέριμνα προστασίας από πυρκαγιά (συνεχής παρακολούθηση, νερό σε ετοιμότητα, επιλογή ημέρας άπνοιας κλπ.)
 Απαγορεύεται όλο τον χρόνο η καύση υλικών που προκαλούν έκλυση ουσιών επικίνδυνων για την υγεία, όπως πλαστικά, ελαστικά, χημικά, κλπ.
 Εξαιρετικά, επιτρέπεται όλον τον χρόνο το υπαίθριο ψήσιμο μόνον μέσα σε ιδιωτικούς χώρους και εφόσον έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
21. Απαγορεύονται οι εκπομπές αερίων ρύπων και απόρριψη υγρών λυμάτων που περιέχουν ουσίες που είναι επικίνδυνες για την δημόσια υγεία, αλλαγή λαδιών αυτοκινήτων στην ύπαιθρο, έκχυση υγρών καυσίμων.
22. Απαγορεύεται η εκτροφή αιγοπροβάτων, χοιρινών και βοοειδών, καθώς και η ελεύθερη βοσκή ορνιθοειδών.
 Κατ’ εξαίρεση, και υπό την προϋπόθεση ότι κατά αντικειμενική κρίση δεν δημιουργούν όχληση επιτρέπεται η διατήρηση μέχρι -2- δύο αιγοπροβάτων κατά οικόπεδο και ορνιθοειδών σε περιορισμένο χώρο.
 Απαγορεύεται η διατήρηση κατοικίδιων ζώων (σκύλοι, γάτες) πέραν των τριών ζώων κατά κατοικία.
 Οι ιδιοκτήτες σκύλων πρέπει να τους περιορίζουν εντός της ιδιοκτησίας τους  και να μην τους επιτρέπουν να περιφέρονται ασυνόδευτοι στους δρόμους. Οι συνοδοί υποχρεούνται να κρατούν τους σκύλους με λουρί και να συλλέγουν τα περιττώματά τους και να μην τους αφήνουν ελεύθερους  γιατί εμβάλλουν σε φόβο τους περιπατητές.
 Τυχόν καταγγελίες περιοίκων για να ληφθούν υπ’ όψιν θα πρέπει να είναι επώνυμες.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
 1. Απόρριψη χαρτιών και λοιπών μικροαντικειμένων στους δρόμους και
     λοιπούς κοινοχρήστους χώρους από πεζούς, περιπατητές ή από αυτοκίνητα  …….      30 €

 2. Καταστήματα όπου χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους χωρίς δοχεία και
     ακάθαρτος χώρος πέριξ αυτών, ακάθαρτα απορριμματοδοχεία, κ.ά. ……………..       30 €
                                                                                                           (σε υποτροπή διπλασιάζεται)



3. Ρύπανση από λαϊκές αγορές. Ρίψη υπολειμμάτων προϊόντων ή άδειων
     συσκευασιών στο οδόστρωμα, πεζοδρόμιο ή κοινόχρηστους χώρους …...…….          150 €  
                                                                                                                  (για μικροαπορρίμματα)
                                                                                                                                             100 €
                                                                                                        (για λοιπά προϊόντα και λάδια)
4. Ακάθαρτες ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή όχι (μη περίφραξη ακαλύπτων,
     μη επαρκής ασφάλεια εισόδων, ακάθαρτοι εξωτερικοί κοινόχρηστοι
     χώροι  πολυκατοικιών κ.ά.) ……..……………….……………………..    200 € έως 300 €
                                                                                                                   ανάλογα την παράβαση
                                                                                                           (σε υποτροπή διπλασιασμός)
 
5. Ακάθαρτα οικόπεδα ή έλλειψη περίφραξης και αποψίλωσης ……………   300 € έως 500 €
                                                                                                                               ανά οικόπεδο
                                                                                                          Τέλος αποψίλωσης 1 € ανά μ2 
6. Εγκατάλειψη οχήματος σε δρόμο, πάρκο, άλσος,
    ξένη ιδιοκτησία …………………………..……..  επιβατικά, τρέϊλερ  ….    100 € έως 200 €
                                                                           μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες                    100 €
                                                                  τροχόσπιτα και  μεγάλα οχήματα    500 € έως 1.000 €

 7.  Μη μεταφορά και εγκατάλειψη ειδών, μέσων άσκησης υπαίθριου 
     εμπορίου (πάγκοι, τρέιλερ, κ.ά.) ………………………….………………   100 € έως 200 €
8. Αυθαίρετη κοπή δέντρου μη δασικού χαρακτήρα (ελιά κ.ά.) σε
     κοινόχρηστους χώρους ………………………………..………………….    100 € έως 200 €
9. Αυθαίρετο κλάδεμα δέντρων δασικού χαρακτήρα ………………….……………..        200 €
10. Αυθαίρετη φύτευση επί του πεζοδρομίου ………………..…………........     50 € έως 150 €
                                                                                                                                   ανά δέντρο
11. Απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην οδό (οδοστρώματα,
      πεζοδρόμια, πεζόδρομοι κ.ά.) κατά την εκτέλεση έργων ……………….     400 € έως 500 €
                                                                                                                                     (Κ.Ο.Κ.)
12. Μη αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια,
      από εργοτάξια κ.ά.  ………….…………………..………..    Δαπάνη καταλογισμού φθοράς
                                                                                                       προσαυξημένης κατά  50%
13. Για κατασκευή επικίνδυνης ράμπας γκαράζ εντός του
     οδοστρώματος …………………………………………….…………….     200 € έως 300 €
                                                                                                           και υποχρέωση αποξήλωσης
14. Αυθαίρετη δημιουργία γκαράζ και εισόδου γκαράζ χωρίς τη
      σχετική άδεια της Πολεοδομίας …………………………..……………   200 € έως 2.000 €

15. Στάθμευση σε ράμπα ατόμων με ειδικά κινητικά προβλήματα  ……………....…..     100 €
                                                                                                           (σε υποτροπή διπλασιάζεται)
16. Ρύπανση-βανδαλισμοί σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου
      (κάδοι, παγκάκια, όργανα παιδικών χαρών, κ.ά.) …………………….    500 € έως 1.000 €
17. Ρύπανση αγαλμάτων, μνημείων και λοιπών δημοσίων κτιρίων ………   500 € έως 1.000 €
18. Ρύπανση κοινοχρήστων χώρων με φέϊγ-βολάν, χρωστικές ουσίες, πανό
      ή αεροπανό ………………………………………...…………………..      100 € έως 300 €
19. Εγκατάλειψη υπολειμμάτων από διαφημιστικά πλαίσια, πινακίδες
      και γιγαντοαφίσες σε κοινόχρηστους …………………………………   200 €  έως 1.000 €
                                                                                                                            ανά περίπτωση
20. Επικόλληση ή ανάρτηση εντύπων σε στύλους ηλεκτροφωτισμού και
      φωτεινούς σηματοδότες ……………………………………………… 1.500 €  έως 5.000 €
                                                                                                                                  (Κ.Ο.Κ.)
21. Επικόλληση αυτοκόλλητων σε πινακίδες ονοματοθεσίας ή
      κάδους απορριμμάτων …………………….…………………………..      150 €  έως 200 €
                                                                                                                             ανά περίπτωση
22. Κατάληψη τμήματος οδού ή πεζοδρόμου χωρίς άδεια και κατάληψη
      όλου του πεζοδρομίου κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
      χωρίς την κατασκευή πρόσθετου για τη διέλευση πεζών ……….……      400 € έως 600 €
                                                                                                                                 (Κ.Ο.Κ.)
23. Ρύποι κατοικίδιων ζώων (περιττώματα) που ρυπαίνουν δρόμους,
      παιδικές χαρές, προαύλια εκκλησιών κ.ά. …………..…………………    150 €  έως 300 €
                                                                                                                            ανά περίπτωση
24. Είσοδος σκύλων σε παιδικές χαρές, χώρους πρασίνου, πλατειών
      και σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης ……………………………   150 € έως 300 €
25. Οι οικόσιτοι σκύλοι που κυκλοφορούν στον δρόμο χωρίς συνοδό …………....…     100 €          

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
23. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Δημοτική Αστυνομία που εξουσιοδοτείται προς τούτο, κατόπιν σχετικής βεβαιωτικής πράξης που επιδίδεται στον παραβάτη με οποιοδήποτε τρόπο ή θυροκολλείται στην κατοικία του (κύρια ή δευτερεύουσα).
24. Κατά των κατά τον παρόντα κανονισμό επιβαλλομένων προστίμων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή και αίτηση συμβιβασμού στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου.
 Η Επιτροπή αυτή διορίζεται κάθε χρόνο, και αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο και δύο δημότες.
 Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από πρόσωπα κοινής αποδοχής. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, διορίζεται ένας Σύμβουλος με απόφαση του Συμβουλίου, ένας δημότης προτεινόμενος από την παράταξη που πλειοψηφεί και ένας  από την μείζονα αντιπολίτευση.
 Η απόφαση της επιτροπής κρίνεται σε δεύτερο βαθμό, τελεσίδικα, από το Δημοτικό Συμβούλιο που αποφασίζει με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων μελών του.
 Σε περίπτωση που η πρόταση δεν συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία των 3/5 το πρόστιμο εξαφανίζεται παντελώς.
25. Ο κανονισμός αυτός τίθεται σε ισχύ (30) τριάντα ημέρες μετά την ανάρτησή του στο Δημοτικό Κατάστημα, αφού προηγουμένως εγκριθεί από την Περιφέρεια  Αττικής.
 Εννοείται ότι μέχρι να αρχίσει να ισχύει ο τροποποιημένος κανονισμός, εξακολουθεί να ισχύει ο παλαιός.
 26. Το 2010, πρώτο χρόνο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, τα ως άνω πρόστιμα θα ισχύουν μειωμένα κατά το ήμισυ (50%).

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 007/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                                    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                                                 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
                                                                                                 ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
                                                                                                 ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
             Ακριβές απόσπασμα
                Ο Πρόεδρος της
          Δημαρχιακής Επιτροπής



          Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

