ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Για έναν Δήμο
πιο ανθρώπινο,
πιο καθαρό,
πιο όμορφο!
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Ο σκοπός του Κανονισμού Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου που διέπεται από
δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και των δημοτών – κατοίκων,
είναι να συμβάλλει στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, στην τήρηση της καθαριότητας,
στη σωστή διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων, στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής
συνείδησης των πολιτών και στην αποτροπή της ρύπανσης του Περιβάλλοντος.
Ο στόχος του συγκεκριμένου συνοπτικού φυλλαδίου του Κανονισμού είναι, με απλά και
κατανοητά λόγια, να ενημερώσει τους πολίτες του δήμου Διονύσου για τις κυριότερες
διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού ώστε η τήρησή τους να αποτελέσει τη βασική
προϋπόθεση για:
• Τη βελτιστοποίηση της παροχής καθαριότητας στην πόλη με αποτέλεσμα την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής και τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών
• Την προστασία του περιβάλλοντος
• Την προστασία της δημόσιας υγείας
• Τον περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων και την αξιοποίηση των υλικών που
ανακυκλώνονται
• Την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την ενημέρωση, κατάρτιση και
παροχή κινήτρων.
Τον πλήρη Κανονισμό Καθαριότητας μπορείτε να τον βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.dionysos.gr
Συνεδριάσεις Αποφάσεις Οργάνων Δημοτικό ΣυμβούλιοΚανονιστικές Αποφάσεις.
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Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Εμείς και το περιβάλλον μας είμαστε ένα. Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι σεβασμός
στην ίδια μας την ύπαρξη. Δεν είναι υπόθεση ενός, είναι υπόθεση όλων μας. Κανείς
μας δεν μπορεί να μένει αμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια. Η προστασία του
περιβάλλοντος και η καθαριότητα είναι δείγμα πολιτισμού του κάθε δημότη και όλων
μας συλλογικά ως κοινωνία.
Θέλω ως δημότης αυτού του πανέμορφου τόπου αυτό που θέλουμε όλοι: έναν ανθρώπινο δήμο. Καθαρό,
πράσινο, βιώσιμο, με ποιότητα ζωής, προστασία της δημόσιας υγείας και ασφαλή διαβίωση για όλους.
Εδώ και τρεισήμισι χρόνια η προσπάθεια της δημοτικής μας αρχής προς αυτή την κατεύθυνση δεν σταματάει
ούτε στιγμή. Μέσα σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, έγιναν και γίνονται πολλά, μπορούν να γίνουν
ακόμη περισσότερα. Χρειάζεται όμως όλοι να συμμετέχουμε. Η καθαριότητα είναι υποχρέωση του Δήμου,
αλλά και καθήκον όλων μας.
Σας καλώ να συμβάλλουμε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Να ενσωματώσουμε την έγνοια για την προστασία
του περιβάλλοντος σε κάθε μας σκέψη και δράση στην καθημερινότητα μας. Σεβόμενοι τους κανόνες
καθαριότητας που μας δεσμεύουν όλους και ενισχύοντας το έργο των εργαζόμενων στην καθαριότητα
στους οποίους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και κάθε στήριξη.
Για να παραδώσουμε τον δήμο Διονύσου στα παιδιά μας πιο ανθρώπινο, πιο καθαρό, πιο όμορφο, από ό,τι
τον παραλάβαμε.

Διονύσης Ζαμάνης
Δήμαρχος Διονύσου

Ο παρών συνοπτικός Κανονισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος και Καθαριότητας που σας αποστέλλουμε
έχει σκοπό να σας ενημερώσει τόσο για τις υποχρεώσεις του Δήμου, όσο και των κατοίκων, των επαγγελματιών
και των επιχειρήσεων σχετικά με τη διαχείριση των κάθε φύσεως απορριμμάτων εντός των γεωγραφικών
ορίων του δήμου μας, με τελικό στόχο «έναν δήμο πιο ανθρώπινο, πιο καθαρό, πιο όμορφο». Έναν στόχο
που νομίζουμε είναι για όλους μας κοινός και αυτονόητος.
Πρόθεσή μας είναι να αναπτυχθεί μία σχέση συνεργασίας, σεβασμού και εμπιστοσύνης που θα οδηγήσει τις
υπηρεσίες καθαριότητας στα μέγιστα δυνατά επίπεδα ανταπόκρισης που πρέπει κάθε πολίτης του δήμου
μας να απολαμβάνει στην γειτονιά, στην πλατεία, στο πάρκο και στους κοινόχρηστους χώρους που κινείται
καθημερινά.
Ευελπιστούμε στην ενεργή συμμετοχή σας και στην τήρηση των κανόνων που περιγράφονται ώστε το
αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι το άριστα προσδοκώμενο, όπως αξίζει στον καθένα από εμάς που
ζούμε και εργαζόμαστε στον δήμο Διονύσου.

Αγγελική Πέππα
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α) Τι απορρίμματα παράγουμε;
Τα απορρίμματα αποτελούν συχνά πηγή ρύπανσης, ωστόσο η ορθολογική
διαχείρισή τους μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη προστασία του
περιβάλλοντος.
Τι είδους απορρίμματα όμως παράγουμε, ποιες οι κατηγορίες;
1. Ποια είναι τα αστικά απορρίμματα;
Α) Εσωτερικά αστικά απορρίµµατα ογκώδη και µη ογκώδη που προέρχονται από οικίες,
καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα,
εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες
δραστηριότητες.
Β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που βρίσκονται σε οδούς,
κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ.
Γ ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών,όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.
Δ ) Επικίνδυνα αστικά απορρίµματα,όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λπ.
2. Ποια είναι τα ειδικά απορρίμματα;
Α) Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων,
συνεργείων, εµπορικών και άλλων µονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, λάστιχα
αυτοκινήτων κ.λπ.) και δεν προσομοιάζουν µε τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας,
δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
Β) Υπόλοιπα από παθολογοανατοµικά - μικροβιολογικά - αιματολογικά εργαστήρια.
Γ) Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων.
Δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
Ε) Απόβλητα µη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων.
Στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, τροχόσπιτα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και µέρη τους,
άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείµενες διατάξεις.
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Β) Τι κάνει ο Δήμος, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του;
1. Ο Δήμος Διονύσου είναι υπεύθυνος φορέας για την οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής
αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών (μη ογκωδών) απορριμμάτων. Η αποκομιδή γίνεται, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος. Τα
απορρίµµατα μεταφέρονται, µε ειδικά µέσα, σε σταθµούς μεταφόρτωσης, χώρους υγειονομικής
ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης και όπου αλλού ορίσει η ∆ηµοτική Αρχή και ο Ειδικός
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής – ΕΔΣΝΑ, στον οποίο ο ∆ήµος ∆ιονύσου είναι μέλος. Ο
∆ήµος οφείλει να εξασφαλίζει τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) σε καλή κατάσταση και
να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.
2. Ο Δήμος Διονύσου είναι υπεύθυνος φορέας για την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των
ογκωδών αστικών απορριµµάτων (παλιά έπιπλα, στρώµατα κ.λπ.). Η αποκομιδή πραγματοποιείται
εντός 7-10 ηµερών από την ειδοποίηση που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στο τηλεφωνικό κέντρο
του ∆ήµου (τηλ. 213 20 30 600 – 210 81 44 450 ).
3. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται µε εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης
σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους,
ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις. Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο ∆ήµος
υποχρεούται να τοποθετεί κατά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή
άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής.
4. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής
λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. - Σ.Μ.Α.) ο Δήμος, µετά από ενημέρωση
των Δημοτών, µπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράµµατα
αποκομιδής, µέχρι να αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για τον περιορισµό της επιβάρυνσης
της υγείας των πολιτών.

Γ) Τι κάνουμε ως συνειδητοποιημένοι κάτοικοι;
1. Με τα μη ογκώδη απορρίμματα:
Τοποθετούμε τα σκουπίδια μέσα στους κάδους απορριμμάτων ή στους κάδους υπόγειας σώρευσης,
όπου υπάρχουν (και όχι έξω από αυτούς), συσκευασμένα μέσα σε πλαστικές, ανθεκτικές σακούλες
απορριμμάτων, καλά δεμένες.
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2. Με τα ογκώδη απορρίμματα:
Δεν εγκαταλείπουμε τα απορρίµµατα οπουδήποτε, αλλά παραλαµβάνονται από τον ∆ήµο, κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας μας στο ειδικό τηλεφωνικό κέντρο (τηλ. 213 20 30 600 – 210 81 44 450).
Δεν πρέπει να βγάζουμε τα ογκώδη απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο ή στο δρόµο παρά µόνο κατόπιν
συνεννόησης µε τη Διεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου και να τα τοποθετούμε σε σηµείο όπου
δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.
3. Με τα απορρίμματα κηπευτικών εργασιών:
Συσκευάζουμε σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους φύλλα, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν
κ.λπ., όπως κάνουμε και με τα οικιακά απορρίµµατα.
Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λπ.(μέχρι 3 κυβικά μέτρα τον χρόνο) τα συσκευάζουμε
σε ελαφρά δεμάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. ∆εν τα
βγάζουμε στο πεζοδρόμιο παρά μόνο μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας του
Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση δεν ρίχνουμε τα όποια απορρίμματα μας σε κάδο άλλου συνδημότη μας και σε
γειτονικά οικόπεδα, ιδιωτικά ή κοινόχρηστα.

Δ) Τι οφείλουμε να κάνουμε όσοι έχουμε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος;
Όσοι διατηρούμε καταστήματα, στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων
από την κατανάλωση ποτών και εδεσµάτων, οφείλουμε να διατηρούμε διαρκώς καθαρό τον περίγυρο χώρο.
Επίσης, συσκευάζουμε σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα,
ψάρια, υπολείμματα τροφών κ.λπ.), κλείνουμε καλά τις σακούλες και τα τοποθετούμε µέσα στους
κάδους µμηχανικής αποκομιδής το πολύ µισή ώρα πριν από την προγραµµατισµένη αποκομιδή,
για λόγους αποφυγής διασκορπισµού τους από τα αδέσποτα ζώα.
Σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε απορρίμματα έξω από τους κάδους ή άλλα µέσα προσωρινής
αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα.
Τα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε µορφήςαπορρίµµατα από την
άµεση κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κ.λπ.) τοποθετούν
δοχεία απορριμμάτων και διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έµπροσθεν χώρο και περίγυρο.
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δηµοτικούς και κοινόχρηστους χώρους για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθ’ όλο το 24ωρο καθαρούς.
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Ε) Τι κάνουμε με την ανακύκλωση;
Στον ∆ήµο µας ήδη λειτουργούν προγράµµατα διαλογής για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων
υλών. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασιών, ηλεκτρονικών
συσκευών, µπαταριών και άλλων προϊόντων στοχεύει:
-Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και τη µείωση του συνολικού όγκου πριν την τελική
τους διάθεση.
-Στην επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσηςαξιοποίησης.
-Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς).

Ως κάτοικοι συμμετέχουμε στα προγράμματα ανακύκλωσης
1. Δεν αναμειγνύουμε µε τα συνήθη απορρίµµατα εκείνα που είναι κατασκευασμένα εξ΄ ολοκλήρου
από γυαλί, χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο, αλλά τα διαχωρίζουμε και τα τοποθετούμε στους
ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου (χαρτοκιβώτια) που προέρχονται από
καταστήματα, γραφεία κ.λπ. και τα οποία ανακυκλώνονται, ελαχιστοποιούμε τον όγκο τους δια
συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου.
2. Ενημερωνόμαστε από τον Δήμο για τα σημεία συγκέντρωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών (ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, φωτιστικά, άλλες ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές
τηλεπικοινωνίας, υπολογιστές και άλλες συσκευές πληροφορικής) προκειμένου αυτά να
προωθούνται για ανακύκλωση.
3. Τοποθετούμε τα φάρμακα προς ανακύκλωση στους ειδικούς κάδους που υπάρχουν έξω από τα
Φαρμακεία της Περιοχής.
Δεν αναμειγνύουμε τα ανακυκλώσιμα είδη µε οργανικά απόβλητα
Οι µπλε κάδοι ανακύκλωσης τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις από τη Διεύθυνση
Καθαριότητας που είναι και η µόνη αρµόδια για τη µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή
προσωρινής).
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ΣΤ) Τι κάνουμε ως οδηγοί;
Η στάθµευση των οχημάτων στους δρόµους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να µην εµποδίζεται
ή να δυσχεραίνεται η αποκοµιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθµευση αυτοκινήτων
δίπλα από τον κάδο απορριµµάτων προς την πλευρά του δρόμου, ώστε να μην εµποδίζει τη
µετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο.
Τα αυτοκίνητα, οι μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής, τρέιλερ
και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται επί μακρόν στο ίδιο σημείο, θεωρούνται
ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα αποµακρύνει αμέσως. Εφ΄
όσον διαπιστωθεί η παράβαση, από τα όργανα του ∆ήµου ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν
εξακολουθεί η στάθµευσή τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου 1080/80.

Ζ) Τι κάνουμε με τα κατοικίδιά μας;
Κρατάμε τους σκύλους μας µε λουρί και µεριµνούμε για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος
χώρου από τα περιττώματα των ζώων μας.
Για τα αδέσποτα ζώα λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τον Δήμο (περίθαλψη, στείρωση, εμβολιασμός,
θεραπείες αποπαρασίτωσης κ.λπ.) σε συνεργασία με κτηνιατρική κλινική.

Η) Φροντίζουμε τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους
Οι κάτοικοι µονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων
φροντίζουμε για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων μας και καθαρίζουμε τα άγρια χόρτα που
τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι για λόγους προλήψεως πυρκαγιάς.

Θ) Tι κάνουμε με την καθαριότητα των ιδιόκτητων οικοπέδων
Οι ιδιοκτήτες ή οι νοµείς οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται µέσα σε
κατοικημένες περιοχές, ή κοντά σε αυτές και µέχρι απόσταση 100 μέτρων, προχωράμε στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην αποµάκρυνση (με ίδια μέσα) τυχόν εύφλεκτων υλικών
που βρίσκονται µέσα σ’ αυτά προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
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Δεν προβαίνουμε σε υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και
31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σύµφωνα µε την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη. Τους υπόλοιπους
µήνες και πριν την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε ελεγχομένης καύσης, πρέπει εκτός των
στοιχειωδών µέτρων πρόληψης (συνεχής παρακολούθηση, νερό σε ετοιμότητα, επιλογή µέρας
άπνοιας κ.λπ.) να ενημερώνουμε και την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία µέσω της τηλεφωνικής
γραμμής “199”.

Ι) Τι κάνουμε σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων
Με την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, ο ∆ήµος προβαίνει στην υλοποίηση μέτρων
και ενεργειών προκειμένου να συμβάλλει, στην προστασία της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας των κατοίκων και τη διαφύλαξη της περιουσίας τους. Οι δράσεις και οι ενέργειες αυτές
υλοποιούνται σύµφωνα µε το Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και ∆ιαχείρισης Κρίσεων
του ∆ήµου, όπου µεταξύ άλλων καθορίζονται αναλυτικά οι προτεραιότητες και προσδιορίζονται τα
κρίσιµα περιστατικά που χρήζουν άµεσης αντιμετώπισης.
Σε περίπτωση χιονόπτωσης, ο αποχιονισµός ξεκινά κατά προτεραιότητα από τις κεντρικές
οδικές αρτηρίες και τα σηµεία όπου προκύπτει περιστατικό έκτακτης ανάγκης και χρήζει ταχείας
αντιµετώπισης και στη συνέχεια στο εσωτερικό οδικό δίκτυο. Για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω
παγετού γίνεται διασπορά άλατος στους οδικούς άξονες και το εσωτερικό οδικό δίκτυο καθώς
επίσης και διανοµή άλατος, κατάλληλα συσκευασμένου, σε σχολεία, κατοίκους, κ.λπ.
Οι κάτοικοι υποστηρίζουμε τις ενέργειες αποχιονισμού και συνδράµουμε µε κάθε τρόπο στην
αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων που χρήζουν πολιτικής προστασίας.
Πιο συγκεκριμένα:
- Ενημερωνόμαστε για τα σηµεία διανοµής άλατος που έχει ορίσει ο ∆ήµος
- Διατηρούμε τα πεζοδρόµιά μας προσβάσιµα (απομάκρυνση χιονιού, πάγου και ρίψη άλατος)
- Δεν παρκάρουμε σε οδούς µε περιορισμένο πλάτος, παρά µόνο στη µία πλευρά αυτών, για να
είναι δυνατή η διέλευση των εκχιονιστικών μηχανημάτων
- Χρησιμοποιούμε τα οχήµατά μας, µόνον εφόσον είναι απαραίτητο και αφού έχουμε τοποθετήσει
σε αυτά αντιολισθητικές αλυσίδες (εφόσον απαιτείται), έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η οµαλή
κυκλοφορία των µηχανηµάτων αποχιονισµού.
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Μερικά θέματα που απασχολούν όλους μας:
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

Οι πάσης φύσεως κατασκευαστές έργων, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί οχημάτων και δίτροχων
καθώς και τα κάθε είδους κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ταβέρνες, καφετέριες κ.λπ.),
οφείλουν να σέβονται τους περιοίκους και να τηρούν τις οικείες διατάξεις για τις ώρες κοινής
ησυχίας.
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΜΑ Ο∆ΩΝ

Για τον καθαρισµό των οδών που είναι παρκαρισμένα (όχι εγκαταλειμμένα) αυτοκίνητα, ο ∆ήµος
θα ενημερώνει δυο µέρες νωρίτερα ώστε να µην παρκάρουν αυτοκίνητα για 3-4 ώρες προκειμένου
να σαρωθεί η οδός τη συγκεκριμένη μέρα.
ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ & ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Βανδαλισμοί σε περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου από δόλο ή αμέλεια, πέραν της δίωξης για φθορά
δηµόσιας περιουσίας, επισύρουν πρόστιμο.
Όταν η παραβίαση είναι τέτοιας φύσεως που απαιτούνται εργασίες για την αποκατάσταση των
φθαρµένων πραγμάτων, τα καθοριζόµενα από τα προηγούμενα άρθρα πρόστιμα, δεν δύναται να
είναι κατώτερα του διπλάσιου της δαπάνης που απαιτείται για την αποκατάσταση.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα ξηρού ή υγρού φορτίου που διασχίζουν
τις οδούς του ∆ήµου Διονύσου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από
κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους
καλυμμένο µε µουσαµά ή άλλο κατάλληλο µέσο προστασίας ώστε να αποφεύγεται ο διασκορπισµός
του και η ρύπανση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
Τα απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων
πρέπει να συλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας µε ευθύνη του μεταφορέα και του
υπευθύνου επιχείρησης ή του καταστήματος. Στην περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα διεξάγεται
από υπηρεσίες του ∆ήµου και τα έξοδα καθαρισμού, όπως αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά,
καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Σε όσους δεν προσαρµόζονται µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιμο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή
ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση να προστατεύει το περιβάλλον και από τις επί αυτού επιπτώσεις
που επέρχονται από την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Απαγορεύεται πλήρως η
εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού του ∆ήµου Διονύσου. Αυτό
αφορά στις «νόμιμες» και στις «παράνομες», στις εγκατεστηµένες και υπό εγκατάσταση κεραίες
κινητής τηλεφωνίας. Η διάταξη αυτή αφορά οιονδήποτε συνεργεί στη μελέτη, εγκατάσταση και
λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
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ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Δεν επιτρέπεται η εµπορική διαφήµιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων. Η ρύπανση µε εµπορικές
αφίσες, φέιγ-βολάν, συνθήματα, αεροπανό κ.λπ. για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, επισύρει πρόστιμο, πέρα από το τέλος παράνοµης διαφήμισης, στον
διαφημιζόμενο και διαφηµιστή από τα εξουσιοδοτημένα από τον παρόντα κανονισµό όργανα.
Επίσης, απαγορεύεται η επικόλληση αφισών στους κάδους απορριμμάτων, στα φωτιστικά σώµατα
και δέντρα, σε δηµόσια κτίρια, καθώς και τα διαφηµιστικά αυτοκόλλητα επί των πεζοδρομίων,
οδοστρωμάτων και πλατειών. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών
σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κ.λπ.), καθώς και η απαράδεκτη
εµφάνισηδιαφηµιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο.
Διαφημιστικές ενέργειες µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνο µετά από σχετική άδεια που θα
χορηγείται από τον Δήμο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, αφού ληφθούν υπόψη τα ήθη,
τα έθιμα, η καθαριότητα και το δηµόσιοσυµφέρον της πόλης μας. Κάθε είδους εµπορικήδιαφήµιση
(επιγραφές, βιτρίνες, τοιχογραφίες) που επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν.1491/84 και του
Ν.1900/90 γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του ∆ήµου και την καταβολή του τέλους
διαφήµισης όπως ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
πάντοτε σε χώρους που καθορίζονται από το ∆ηµοτικό Συμβούλιο.
Πλαίσια και διαφηµίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς, κοινόχρηστους ή
ιδιωτικούς χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 περί ‘’υπαίθριας διαφήμισης’’, θεωρούνται
ρύποι και αποµακρύνονται άµεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφηµιστών που τοποθέτησαν τα
πλαίσια αυτά και τις διαφηµίσεις και των διαφηµιζοµένων επιβάλλεται πρόστιμο.
Των παραπάνω διατάξεων εξαιρούνται οι πολιτικές οργανώσεις, Σύλλογοι, δημοτικές-κοινοτικές
κινήσεις, οι Κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς. Για τους φορείς αυτούς τηρούνται οι διατάξεις
των νόµων και ειδικότερες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συμβουλίου.
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Πρόστιμα και Τέλη, κατ’ άρθρο του Κανονισμού Προστασίας
α/α

Άρθρο &
Παράγραφος
1.
6.1
		
		
		

Περιγραφή
Χρέωση (€)
Μη συσκευασία απορριμμάτων
75,00
σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους,
τοποθέτηση και παραμονή
εκτός των κάδων		

Παρατηρήσεις

2.
6.1
Φθορά κάδων
150,00
Εκτός της εφαρμογής των διατάξεων του 		
				
Ποινικού Κώδικα επιβάλλεται και η 		
				
δαπάνη αποκατάστασής τους
3.
6.1
Άναρχη μετακίνηση μηχανικού κάδου
112,50
4.
6.2
Μη τήρηση προθεσμίας τοποθέτησης
112,50
Πλέον της δαπάνης προμήθειας και
		
ιδιόκτητου – ατομικού κάδου		
εγκατάστασης του κάδου			
					
5.
Άρθρ. 6 § 2
Μη διατήρηση καθαρού ιδιωτικού κάδου
		
και μη πρόβλεψη απολύμανσης αυτού
75,00
6.
Άρθρ. 7 § 1.2
Ακάθαρτο χώρο προαυλίου		
7.
Άρθρ. 7 § 1.2
Αυθαίρετη κατάληψη δημοτικού χώρου
		
από ογκώδη αστικά απορρίμματα
150,00
Πλέον της χρέωσης για την αποκομιδή
8.
Άρθρ. 7 § 1.2
Αποκομιδή ογκωδών
3,75
Ανά κιλό, πλέον του προστίμου για 		
				
αυθαίρετη κατάληψη δημοτικού χώρου
9.
Άρθρ. 8 § 1 & § 2
Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων,
		
κλαδιών, χωμάτων κτλ. που δεν είναι
		
τοποθετημένα σε σακούλες ή δεν είναι
		
συσκευασμένα ή δεματοποιημένα
75,00
Ανά σακούλα ή δέμα
10.
Άρθρ. 9 § 1
Μη ελαχιστοποίηση του όγκου δια πιέσεως
		
απορριμμάτων συσκευασιών που
		
τοποθετούνται προς αποκομιδή
		
(χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια)
		
ανά συσκευασία
150,00
11.
Άρθρ. 9 § 2
Μη εγκατάσταση κάδων μηχανικής
		
αποκομιδής από επαγγελματικές
		
εγκαταστάσεις αυξημένου όγκου
		
απορριμμάτων (σούπερ μάρκετ, ΚΥΕ κ.λπ.)
375,00
12.
Άρθρ. 10 § 1
Απορρίμματα καταστημάτων από
		
κατανάλωση ποτών και τροφίμων και
		
διατήρηση καθαριότητας περίγυρου
112,50
Ανά αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία
13.
Άρθρ. 10 § 3
Διατήρηση καθαριότητας πρόσοψης και
150,00
Διπλασιασμός προστίμου σε περίπτωση
		
περίγυρου από καταστήματα άμεσης 		
υποτροπής, ή εφ’ όσον το κατάστημα δεν
		
κατανάλωσης τροφίμων, τοποθέτηση 		
διαθέτει ειδικό απορριμματοδοχείο ή
		
δοχείων απορριμμάτων
αυτά είναι ακάθαρτα ή πλήρη 			
14.
Άρθρ. 10 § 5
Ρίψη ή εγκατάλειψη προϊόντων και
		
λοιπών αντικειμένων από καθαρισμό
		
καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων
375,00
15.
Άρθρ. 11 § 1 & § 2
Μη διατήρηση καθαριότητας κοινόχρηστων
		
και δημοτικών χώρων από καταστήματα που
		
τους χρησιμοποιούν για τραπεζοκαθίσματα,
		
καθώς και αμέλεια καθαρισμού χώρων που
		
γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία,
		
κοινόχρηστους χώρους
375,00
16.
Άρθρ. 14 § 1γ
Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων
		
χωρίς σχετική δήλωση του Ν. 1491/1984
375,00
17.
Άρθρ. 14 § 6
Παραμονή στερεών κινητών υλικών πλέον 		
Το διπλάσιο του εκάστοτε τέλους
		
των τεσσάρων (4) ημερών χωρίς σχετική 		
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
		
άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων							
18.
Άρθρ. 14 § 7
Απόρριψη αδρανών υλικών σε οικόπεδα,
		
χείμαρρους, πάρκα, άλση, δάση κ.λπ.
750,00
19.
Άρθρ. 15 § 2
Ανταποδοτικό τέλος κοπής πεύκων βάσει 		
Για κάθε πεύκο και έως είκοσι (20) πεύκα
		
σχεδιαγράμματος οικοδομής
37,50
(1.000 € το μέγιστο ποσόν του τέλους)		
20.
Άρθρ. 15 § 3
Κοπή ή καταστροφή πεύκων εκτός των
		
εγκεκριμένων βάσει του άρθρ. 15 § 2
1.125,00
Για κάθε πεύκο και άμεση αντικατάσταση.
21.
Άρθρ. 15 § 3
Καταστροφή πεύκων για τοποθέτηση πινακίδων,
		
συρμάτων κ.λπ.
1.125,00
Για κάθε πεύκο και άμεση αντικατάσταση.
22.
Άρθρ. 18 § 2
Ογκώδη απορρίμματα οικιακού τύπου
150,00
Ανά ογκώδες απόβλητο
		
(χαρτοκιβώτια) από καταστήματα, γραφεία κ.λπ.
		
που ανακυκλώνονται και πρέπει να συμπιέζονται
		
πριν από την απόρριψή τους στους
		
ειδικούς κάδους
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ροστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (203/2013 ΑΔΣ)
α/α

Άρθρο &
Παράγραφος
Περιγραφή
Χρέωση (€) Παρατηρήσεις
23.
Άρθρ. 18 § 5 & § 6
Ανάμιξη ανακυκλώσιμων με οργανικά απόβλητα 1.500,00
		
και αποκομιδή ανακυκλώσιμων με
		
απορριμματοφόρα που περιέχουν οργανικά		
24.
Άρθρ. 19 § 1
Παροχέτευση αποβλήτων από βόθρους,
5.000,00
Επανάληψη επιβολής προστίμων κατόπιν
		
πλυντήρια, κουζίνες, κ.λπ.		
παρέλευσης πέντε (5) ημερών εάν συνεχίζεται η
				
παράβαση
25.
Άρθρ. 19 § 2
Αμέλεια εκκένωσης ή συντήρησης
1.000,00
		
βόθρου και διαρροή λυμάτων		
26.
Άρθρ. 20 § 1 & § 2
Ρύπανση από απόρριψη υγρών ρυπογόνων
200,00
		
ουσιών και πισίνες (έλαια οχημάτων, λιπαρά
		
οξέα, σάπωνες, καύσιμα κ.λπ.)		
27.
Άρθρ. 21 § 1
Στάθμευση οχήματος που εμποδίζει
150,00
		
ή δυσχεράνει την αποκομιδή απορριμμάτων 		
28.
Άρθρ. 22 § 3
Καταστροφή σήματος εγκαταλελειμμένου
37,50
		
οχήματος		
29.
Άρθρ. 22 § 5
Εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος
375,00
30.
Άρθρ. 23 § 1
Περιττώματα κατοικίδιων ζώων που δεν
150,00
Διπλασιασμός προστίμου για παραβάσεις
		
καθαρίζουν οι συνοδοί ή ιδιοκτήτες τους
σε παιδικές χαρές, αυλές ή εισόδους σχολείων,
				
βρεφονηπιακούς σταθμούς, προαύλια 		
				
εκκλησιών, δημόσια και δημοτικά κτίρια και
				
αρχαιολογικούς χώρους
31.
Άρθρ. 24
Παραβάσεις σχετικά με σταυλισμό κατοικίδιων 375,00
Ανά μήνα
32.
Άρθρ. 26
Παραβάσεις σχετικά με λαϊκές αγορές		
Κατά περίπτωση, σύμφωνα με αντίστοιχα 		
				
άρθρα του Κανονισμού
33.
Άρθρ. 26 § 8
Αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου
από 112,50
34.
Άρθρ. 27
Παραβάσεις σχετικά με υπαίθριο και στάσιμο
έως 375,00 Κατά περίπτωση, σύμφωνα με αντίστοιχα
		
εμπόριο		
άρθρα του Κανονισμού. Διπλασιασμός 		
				
προστίμου σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα
				
με την έκταση και σοβαρότητα της παράβασης.
35.
Άρθρ. 28 § 1
Τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων,
		
πεζοδρομίων, πλατειών κλπ.
0,75 / τ.μ. και 2,25 / τ.μ. εάν δεν υπάρχει άδεια
36.
Άρθρ. 28
Παραβάσεις του άρθρου 28 (καθαριότητα
375,00
Πλέον εξόδων αποκατάστασης
		
πεζοδρομίων και γενικές εργασίες)
37.
Άρθρ. 29
Παραβάσεις του άρθρου 29 (υπαίθρια
από 375,00 και ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος
		
αποθήκευση υλικών)
της ρύπανσης
38.
Άρθρ. 30 § 1
Παράνομη διαφήμιση και πρόκληση		
Το πρόστιμο μπορεί να τριπλασιαστεί κατά
		
ρύπανσης από διαφήμιση
750,00 / τ.μ. περίπτωση 			
39.
Άρθρ. 30 § 2 & § 3
Επικόλληση διαφημίσεων σε κάδους
		
απορριμμάτων, φωτιστικά, δένδρα, πεζοδρόμια 750,00
		
και κοινόχρηστους χώρους και ρύπανση από
		
υπολείμματα διαφημίσεων και διαφημιστικών
		
πινακίδων 		
40.
Άρθρ. 30 § 4
Διαφημιστικά πλαίσια σε χώρους που δεν έχουν 750,00
Ανά διαφημιζόμενο
		
καθοριστεί για υπαίθρια διαφήμιση
41.
Άρθρ. 31 § 2
Παράβαση πυροσβεστικής διάταξης για
0,50 / τ.μ.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 94
		
διατήρηση οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων 		
παράγραφος 26 του Ν.3852/10
		
εντός ή πλησίον (έως 100 μ.) κατοικημένων
		
περιοχών καθαρών και αποψιλωμένων για
0,30 / τ.μ.
Χρέωση για καθαρισμό οικοπέδου από τον Δήμο
		
αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς 								
42.
Άρθρ. 32
Υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων
		
από 1 Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου εκάστου
		
έτους ή καύση χωρίς να λαμβάνονται τα
		
αναγκαία μέτρα πρόληψης
1.500,00
43.
Άρθρ. 33
Διατάραξη κοινής ησυχίας
375,00
44.
Άρθρ. 35
Φθορές σε δημοτική και δημόσια περιουσία
Πρόστιμο κατ’ ελάχιστο το διπλάσιο και έως το πενταπλάσιο
			
της απαιτούμενης δαπάνης αποκατάστασης
45.
Άρθρ. 36 § 1 & § 2
Ρύπανση από μεταφορά και φορτοεκφόρτωση
		
αντικειμένων και υλικών
750,00
46.
Άρθρ. 37
Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
10.000,00
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Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Με στόχο πάντα τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον τοµέα της καθαριότητας και της
προστασίας του περιβάλλοντος ο Δήμος μας, μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, έχει κάνει
σηµαντικές επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδοµή, με αύξηση του στόλου των οχημάτων &
προμήθεια νέου υλικού, ενώ προχώρησε σε σειρά ενεργειών, για την αποτελεσματικότερη
λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
συνεχής, δυστυχώς, μείωση του προσωπικού.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος μας εξορθολόγισε τα δρομολόγια αποκομιδής και οργάνωσε ενιαίο
πρόγραµμα περισυλλογής κλαδιών /ογκωδών αντικειμένων σε όλες τις Δηµοτικές του
Ενότητες, το οποίο είναι:

Κλαδιά: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη
Ογκώδη: Kάθε Τετάρτη
Επίσης, τα τελευταία 3,5 χρόνια:
1. Ενισχύθηκε ο στόλος οχημάτων και αξιοποιήθηκε περιουσία του Δήμου που σάπιζε:
Ανακατασκευάστηκαν βαρέα οχήματα που είχαν υποπέσει σε αχρηστία (μηχάνημα έργου RAM,
UNIMOG, λεωφορεία κ.ά.) και ο Δήμος απέκτησε 9 καινούργια οχήματα (1 καλαθοφόρο, 1
απορριμματοφόρο, 3 επιβατικά, 1 μηχάνημα έργου BOBCAT, 2 φορτηγά μη ανατρεπόμενα και 1
φορτηγό ανατρεπόμενο) που ενίσχυσαν τις υπηρεσίες καθαριότητας και περιβάλλοντος.
2. Οργανώθηκαν οι υπηρεσίες και τα οχήματα στην καθαριότητα:
Σήμερα, σε αντίθεση με το παρελθόν, ο Δήμος Διονύσου διατηρεί για το σύνολο των οχημάτων του
(125) πλήρες αρχείο και για κάθε μια επισκευή, το οποίο είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη ανά
πάσα στιγμή.
• Έγινε ανασύσταση των φακέλων για κάθε όχημα με το σύνολο των δικαιολογητικών, τόσο των
τιμολογίων και των σχετικών εγκρίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση όσο και των εγγράφων
από τα κατά περίπτωση τελωνεία και το αρμόδιο Υπουργείο.
• Ο Δήμος σήμερα διαθέτει πλήρη φάκελο για κάθε όχημα με πιστοποιητικό ΚΤΕΟ και κάρτα
καυσαερίων σε ισχύ, ABS και ταχογράφο όπου απαιτείται, τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιση.
• Έγινε τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων από τις παλιές Κοινότητες ή Δήμους, καθώς
επί σειρά ετών τέλη κυκλοφορίας δεν πληρώνονταν, ενώ δεν γινόταν ανανέωση στα πιστοποιητικά
ΚΤΕΟ και τους ταχογράφους.
• Ο Δήμος προχώρησε, επίσης, σε τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων στις τράπεζες, εξοφλώντας το
σύνολο των υποχρεώσεων για τα οχήματα που είχαν αγοραστεί με τη διαδικασία LEASING.
• Απομακρύνθηκαν παλαιά οχήματα μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού, σε συνεργασία πάντα με
τον ΟΔΔΥ. Η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και προγραμματίζεται και νέα.
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3. Εξορθολογίστηκαν και επαναδιοργανώθηκαν τα δρομολόγια καθαριότητας και κατορθώθηκε,
παρά το από το έτος 2015, κατά 40 άτομα μειωμένο προσωπικό, να μην υπάρξουν σοβαρές
επιπτώσεις στην αποκομιδή.
• Σήμερα διενεργούνται, εβδομαδιαίως, 73 δρομολόγια για τα οικιακά απορρίμματα σε όλες τις
Δημοτικές Ενότητες και 17 δρομολόγια για την ανακύκλωση.
Σε εβδομαδιαία βάση γίνεται και η αποκομιδή απορριμμάτων από τα εργοστάσια.
4. Τοποθετήθηκαν νέοι κάδοι και υπόγειοι κάδοι:
Ο Δήμος προχώρησε το 2017 στην προμήθεια 60 νέων κάδων απορριμμάτων των 1100 λίτρων, 30
κάδων των 660 λίτρων, 10 κάδων των 360 λίτρων και 42 κάδων των 240 λίτρων.
• Επιπλέον, ο Δήμος μας έχει ήδη τοποθετήσει υπόγειους κάδους στον Άγιο Στέφανο,στη Δροσιά
και πρόσφατα σε δύο σημεία στη Δ.Ε. Άνοιξης.
5. Πραγματοποιήθηκαν εξωτερικές συνεργασίες για την παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού,
συλλογής κλαδιών και ογκωδών, έπειτα από διαγωνιστικήδιαδικασία - λόγω μείωσης του
προσωπικού του Δήμου -με εξαιρετικά αποτελέσματα.
6. Απομακρύνθηκε το σημείο αποκομιδής κηπαίων απορριμμάτων από τη Δημοτική Ενότητα
Διονύσου και μεταφέρθηκε σε κατάλληλο χώρο του Δήμου μας, απαντώντας σε πάγιο αίτημα
ετών.
• Ο Δήμος μας έχει φτάσει στο σημείο να διαχειρίζεται με τον κλαδοφάγο πάνω από5.000 κυβικά
κηπαίων απορριμμάτων τον μήνα και να τα μετατρέπει σε εδαφοβελτιωτικόυλικό (λίπασμα)
για να μην επιβαρύνουν τη χωματερή. Συνολικά, σε ετήσια βάση, οΔήμος μας μπορεί πλέον και
διαχειρίζεται έναν όγκο κλαδιών και ογκωδών που φτάνειτα 90.000 κυβικά.
7. Επιτεύχθηκε συμφωνία με τον ΕΣΔΝΑ για τη διάθεση χρήσης λειοτεμαχιστή στον Δήμο μας, σε
εβδομαδιαία βάση, για την διαχείριση των ογκωδών.
8. Ο Δήμος απέκτησε Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική εγγραφή
του Δήμου στη σχετική δικτυακή πύληυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
• Λόγω της διαχείρισης που κάνει ο Δήμος μας, πλέον, στα κηπαία και στα ογκώδη,υπάρχει μείωση
του όγκου των απορριμμάτων προς τη χωματερή κατά 26% μεσημαντικό οικονομικό όφελος για τον
Δήμο.

Έγιναν πολλά και απομένουν να γίνουν ακόμη περισσότερα.
Όμως για να πετύχει αυτή η προσπάθεια είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων µας, ώστε να
καταφέρουμε να ζούµε µαζί µε τα παιδιά µας σε µία πόλη καθαρή, όµορφη και ανθρώπινη.
Για να γίνει αυτό χρειάζεται η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συµµετοχήόλων μας.
Είναι πολύ σημαντική, η συνεπής τήρηση ορισμένων απλών κανόνων που θα βοηθήσουν το
έργο του Δήμου και των υπηρεσιών καθαριότητας.
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Όλοι μαζί μπορούμε
να έχουμε τον Δήμο
που θέλουμε!

Απλοί κανόνες που τηρούµε και συµβάλλουµε στην προστασία
του περιβάλλοντος και στην καθαριότητα του δήµου µας:
1. Τοποθετούμε τα απορρίμματα µέσα στους κάδους συσκευασµένα, σε
πλαστικές, ανθεκτικές σακούλες.
2. Φροντίζουµε για την προσεκτική συσκευασία των επικίνδυνων υλικών (γυαλιά,
σκουριασµένα αντικείµενα κ.ά.), για την προστασία των εργαζομένων στην
καθαριότητα.
3. Δεν μετακινούμε τους κάδους από την καθορισμένη θέση που είναι
τοποθετημένοι.
4. Επικοινωνούµε µε τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήµου στα τηλ. 213
20 30 600 & 210 81 44 450 προτού βγάλουµε ογκώδη αντικείµενα (έπιπλα,
στρώµατα κ.λπ.) ή κηπευτικά απορρίµµατα.
5. Ανακυκλώνουµε στους µπλε κάδους (αλουµίνιο, γυαλί, χαρτί, πλαστικό).
6. Ανακυκλώνουµε τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κατόπιν επικοινωνίας
με τον Δήμο.
7. Συσκευάζουμε τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών (φύλλα, ξερά άνθη, γκαζόν)
σε πλαστικές, ανθεκτικές σακούλες οι οποίες πρέπει να είναι γερά δεµένες, και
τις τοποθετούµε µέσα στους μηχανικούς κάδους αποκομιδής.
8. Τοποθετούμε τα υπόλοιπα κοπής δέντρων και θάµνων στο πεζοδρόµιο, µόνο
τις ηµέρες που γίνεται η αποκοµιδή τους (Δευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη). Μέγιστη
ποσότητα αποκομιδής 3 κυβικά μέτρα ετησίως.
9. Απομακρύνουμε τα µπάζα, τα χώµατα και οποιαδήποτε υπόλοιπα οικοδοµικών
υλικών υποχρεωτικά µε δικά µας µέσα.
10. Επικοινωνούμε με τις υπηρεσίες του Δήμου για όλα τα θέματα που αφορούν
στην καθαριότητα και στο πράσινο στα τηλ. 213 20 30 600 & 210 81 44 450.
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