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                                         ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 
               ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
                                 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Αρµοδιότητες της 
Ε.Π.Ζ». η ΕΠΖ , µεταξύ των άλλων: 

:Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο: 

i) θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, 

ii) θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, 
οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
(Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, 
χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων 
περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης 
ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών 
ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών 
µελετών, 

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, 

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις 
του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, 
σχετικών µε το αντικείµενο, των αρµοδιοτήτων του. ́  

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79  του Κ.∆.Κ. 

Με την αριθµ. 59/2012 απόφαση της η Ε.Π.Ζ εισηγήθηκε προς το ∆.Σ τον 
«Κανονισµό Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 

΄Εχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) «Αρµοδιότητες του ∆.Σ». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρµοδιότητες του ∆.Σ» και 73 Αρµοδιότητες της 
ΕΠΖ του Ν. 3852/2010.  

3.Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) «Κανονιστικές αποφάσεις», 
σύµφωνα µε τις οποίες: 



«Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους 
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε 
τις οποίες: 

α) Θέτουν κανόνες: 

................ 

δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: 

δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και 
αποχέτευσης και καθαριότητας.  

2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαµβάνονται από τα δηµοτικά ή κοινοτικά 
συµβούλια µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους, το 
συντοµότερο δυνατό διάστηµα από την έναρξη της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου. 

3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 µπορεί να καθορίζονται οι 
περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα, ορίζοντας 
το ύψος του προστίµου και τη διαδικασία επιβολής τους.  

4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες 
κείµενό τους, στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του ∆ήµου ή της Κοινότητας, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών 
σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραµένουν 
συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, που είναι 
προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, µε φροντίδα του προέδρου του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου, µπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ή της 
Κοινότητας. 

Επιπλέον, το δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο λαµβάνει µέτρα για την όσο το 
δυνατόν ευρύτερη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, µέσω των τοπικών µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των κατοίκων και 
των οικείων επαγγελµατικών τάξεων και χρησιµοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο».  

 5.Την ανάγκη ενοποίησης των ισχυόντων Κανονισµών Καθαριότητας και 
προστασίας του περιβάλλοντος των Επτά(7) δηµοτικών Κοινοτήτων που σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 αποτελούν τον ∆ήµο ∆ιονύσου 

6. Το γεγονός ότι στην 18η/2-7-2013 συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά 
την οποία δεν ελήφθη απόφαση(αποσύρθηκε το θέµα) και επανέρχεται για ψήφιση το 
σχέδιο κανονισµού προστασίας περιβάλλοντος και καθαριότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου αφού ενσωµατωθούν απόψεις-παρατηρήσεις των µελών όπως εκείνες 
έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της Συνεδρίασης. 

7.Την ενσωµάτωση στο σχέδιο κανονισµού παρατηρήσεων –απόψεων των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου της 18η/2-7-2013  Συνεδρίασης. 

Επανερχόµενοι και µετά την προσθήκη παρατηρήσεων/απόψεων –όπως εκείνες 
είχαν καταγραφεί στα πρακτικά της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου-
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, προτείνουµε τη 
λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση του Κανονισµού καθαριότητας και 
Προστασίας Περιβάλλοντος του ∆ήµου  .         
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Συνηµµένο 

Το σχέδιο Κανονισµού 

 

  Εσωτ.∆ιανοµή 

1.Γεν.Αρχείο                                             

2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής 
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