ΑΔΑ: 45ΨΗΩΚ9-Β9Κ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 26/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 385/2011
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε θαη
ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 26/16-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010
(ΦΔΘ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη δύν (22) δειαδή:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3.
Σζάθνο Πέηξνο
4.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
5.
Θξππσηόο παλαγηώηεο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Ιύξαο Υαξάιακπνο
9.
Καξνύζεο Υξάιακπνο
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ησάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
15. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
16. Κηραιόπνπινο Κηραήι
17. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
18. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
19. Υαξακήο Αληώληνο
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο
21. Κέληεο Γεώξγηνο
22. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Κάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,
θάγθνο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Σδάθαο
Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ.
Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, σηήξαιεο
Παξαζθεπάο Σ.Θ. Κεζνρσξίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο
Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ.
Παθίσλ, Κπέιεζεο Αιέμαλδξνο Σ.Θ. Ρεηρέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ.
Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ε θα Αιεηθέξε Παλαγηώηα, κεηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεώξγηνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ
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ζέκαηνο απνρώξεζε ε θα Πξηθηάθε Παλαγηώηα, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο απνρώξεζε
ν θ. Υαξακήο Αληώληνο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θαη Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ
Γήκνπ θα Πξηθηάθε Παλαγηώηα, ε νπνία είπε ηα εμήο:
Κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.3463/2006, νξίδνληαη κεηαμύ άιισλ ηα εμήο:
Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο εθδίδνληαο
ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο & ζύκθσλα κε ην άξζξν
73 παξ.1B v) ηνπ Λ.3852/2010, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην,
ην ζρέδην θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Θ.Γ.Θ.
Σίζεηαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελόο θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθηζκνύ ΘΑΣΡΟ πνπ ζα
ξπζκίδεη ηα αλάινγα ζέκαηα.
Ζ αξηζ. 42/2011 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή
εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνλ Θαλνληζκό Ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθηζκνύ ΘΑΣΡΟ ηεο
Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 11/2011 απόθαζε ηνπ νηθείνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ, κε
έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. έρεη εγθαίξσο ζηαιεί ζε όια ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ κειεηήζνπλ θαη θαηαζέζνπλ ηπρόλ πξνηάζεηο ή παξαηεξήζεηο.
Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε. θ. Υξηζηάθνο ηαύξνο αλέθεξε ηα εμήο:
Σχετικά με τον κανονισμό Κάστρου:
Σν άξζξν 1 πεξηιακβάλεηαη ζην θαλνληζκό θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ, όζνλ αθνξά ηελ
παξάγξαθν πνπ αλαθέξεη ηελ ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηώλ λα θαζαξίδνπλ ην δεκόζην ρώξν ζηελ
πξόζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπο αθελόο δελ είλαη δπλαηό λα επηβιεζεί γηαηί δελ είλαη δπλαηόλ
λα ππνρξεσζεί ηδηώηεο λα θαζαξίζεη δεκόζηα έθηαζε θαη αθεηέξνπ ζηελ πεξίπησζε απηή δελ
ρξεηάδνληαη νδνθαζαξηζηέο
ην άξζξν 2 πνπ αλαθέξεη όηη αλ έλαο θάδνο είλαη γεκάηνο νθείινπλ λα πξνρσξήζνπλ
ζηνλ επόκελν, πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα πεξηζζόηεξνπο θαη άδεηνπο θάδνπο ζην θάζηξν
αθνύ ππάξρνπλ κόλν έμη (6) θάδνη νη νπνίνη ηηο κέξεο αηρκήο είλαη γεκάηνη όπνηε είλαη αδύλαην
λα πξνρσξήζεη ζηνλ επόκελν θάδν πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γέθπξα 1,5 ρηιηόκεηξν απόζηαζε.
Θα κπνξνύζε λα πεξηιεθζεί παξάγξαθνο πνπ λα απαγνξεύεη ηελ ξίςε απνξξηκκάησλ
ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηηο κεζεκβξηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ώξεο πνπ δελ πεξλά
απνξξηκκαηνθόξν όπνηε νη θάδνη είλαη γεκάηνη ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο δεκηνπξγώληαο
αληηαηζζεηηθή εηθόλα ζηνπο επηζθέπηεο.
Σα άξζξα 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 είηε πεξηέρνληαη ζε άιινπο
θαλνληζκνύο θαζαξηόηεηαο, ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο είηε πεξηέρνληαη ζε απνθάζεηο
θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ είλαη αζαθή ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο όπσο ηα άξζξα 17 θαη
18 πεξί εζεινληηζκνύ ή δεκηνπξγία ζπκθώλνπ πνηόηεηαο.
ην άξζξν 14 γηα ηε δηαρείξηζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη κπαδώλ δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα ν
δήκνο λα ζεζπίζεη θαη λα επηβάιιεη σξάξην εξγαζίαο όπσο αλαθέξεη ε πξόηαζε 8.30 κε 2.30
θαζεκεξηλά, ζην άξζξν 14 ζα πξνηείλσ ηελ εμήο δηαδηθαζία:
«Γηα θάζε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Θάζηξν, όπσο επηζθεπή αθηλήηνπ,
θαζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε πιηθώλ από νηθόπεδα ν ηδηνθηήηεο λα εθνδηάδεηαη κε κηα εηδηθή
άδεηα από ην δήκν Κνλεκβαζηάο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ πιεξσκή ηέινπο θαηάιεςεο
θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ πνπ ζα θαζνξίδεηαη από ην Γήκν θαη ηελ πιεξσκή ελόο ηέινπο γηα ηελ
θαζαξηόηεηα ησλ θαιληεξηκηώλ από ηελ επηβάξπλζε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ κεηαθνξά ησλ
πιηθώλ κε ηα δώα. Σν ηέινο γηα θαηάιεςε ρώξνπ 10 ηκ. λα είλαη 30 επξώ ηελ εκέξα.
Λα ιακβάλεηαη κέξηκλα λα κελ θπθινθνξνύλ πάλσ από 4 άινγα κεηαθνξάο πιηθώλ
θαζεκεξηλά ζην Θάζηξν ιόγσ επηθηλδπλόηεηαο.
Σελ πεξίνδν από ηνλ Κάξηην σο θαη ηέινο Οθησβξίνπ νη κεηαθνξέο πιηθώλ κε ηα δώα λα
γίλνληαη ηηο ώξεο 7.30 κέρξη 10.30 π.κ. γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ αθνύ ηηο ππόινηπεο ώξεο
ζηα θαιληεξίκηα ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο δηεξρνκέλσλ».
ρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηέληαο θαη νκπξέιαο όπσο θαη
ηελ ηνπνζέηεζε κεγαθώλσλ ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο είλαη ζέκαηα πνπ παξαθνινπζνύληαη θαη
ειέγρνληαη από ηελ 5ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ.
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πκθσλώ κε ηελ αλαγθαηόηεηα λα ζπληαζεί θαλνληζκόο Θάζηξνπ αιιά λα πξνηείλσ λα
αλαβιεζεί γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε νπόηε λα ζπκπιεξσζεί θαη λα γίλεη ζπγθεθξηκέλνο ζηα
ζέκαηα πνπ αλέθεξα παξαπάλσ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηελ αξηζ. 11/2011 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Κνλεκβαζίαο, ηελ αξηζ. 42/2011 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Πνηόηεηαο Εσήο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/2006, ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ
Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Καζηνξόπνπινπ, Υξηζηάθνπ, Υαξακή, Παπαδάθε θαη
Ληθνιηλάθνπ.
Κε ηε ζεηηθή ςήθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Κνλεκβαζίαο θ. Γεκεηξίνπ
Υνπζάθνπ.
Δθδίδεη Θαλνληζηηθή Απόθαζε Ιεηηνπξγίαο ηνπ Οηθηζκνύ «ΘΑΣΡΟ» ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο
Κνλεκβαζίαο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο σο εμήο:
Θαλνληζκόο ηνπ Θάζηξνπ ζε ζέκαηα
Οξγαλσηηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ επίπεδνπ
Σν Θάζηξν Κνλεκβαζίαο είλαη επίζεκα: Θεξπγκέλνο Αξραηνινγηθόο ρώξνο, ηόπνο ηδηαίηεξνπ
θπζηθνύ θάιινπο, παξαδνζηαθόο νηθηζκόο, κλεκείν ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο
θαη πξνηείλεηαη ζηα κλεκεία ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Βαζηθέο Αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Θάζηξνπ.
1. εβαζκόο ζηελ θπζηνγλσκία θαη ζηελ κνλαδηθόηεηα ηνπ Θάζηξνπ
2. Γηαθύιαμε θαη δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
3. Έκθαζε ζηε ιεπηνκέξεηα θαη ζηελ αηζζεηηθή
4. Παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ.
Ο θαλνληζκόο ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ
Θάζηξνπ, ηελ θαζαξηόηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Θάζηξνπ, ηελ πξνζηαζία ηνπ από θπζηθνύο
θηλδύλνπο, θαζώο επίζεο ηελ αλάδεημε θαη νινθιεξσκέλε πξνώζεζή ηνπ εληόο θαη εθηόο ηεο
ρώξαο σο βαζηθό ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο.
Άξζξν 1
Θαζαξηόηεηα θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε απόξξηςε απνξξηκκάησλ πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε κηθξέο
ζαθνύιεο ζηα θαιάζηα κηθξναπνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα εληόο ηνπ Θάζηξνπ
από επαγγεικαηίεο θαη θαηνίθνπο ηνπ Θάζηξνπ. Σα θαιάζηα ζα δέρνληαη κηθξναληηθείκελα θαη ζα
εμππεξεηνύλ ηνπο επηζθέπηεο, όινη παξαθαινύληαη λα ζέβνληαη απηή ηε δηάηαμε.
Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ λόκηκα δεκνηηθνύο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο είηε
δηαζέηνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα είηε όρη, νθείινπλ λα δηαηεξνύλ δηαξθώο ηνπο ρώξνπο θαζαξνύο
κε επζύλε ηνπο.
ηηο ππνρξεώζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηδηνθηεηώλ θαηνηθηώλ, είλαη λα θαζαξίδνπλ
θαζεκεξηλά ηελ πξόζνςε ηεο επηρείξεζεο – θαηνηθίαο ηνπο.
Σν πιύζηκν ησλ θαιληεξηκηώλ ζα γίλεηαη κόλν από ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 2
Οηθηαθά ζηεξεά απόβιεηα
Σα απνξξίκκαηα λα ζπζθεπάδνληαη κέζα ζε πιαζηηθέο ζηεγαλέο ζαθνύιεο εξκεηηθά
θιεηζηέο, πξηλ ηελ ελαπόζεζή ηνπο κέζα ζηνπο θάδνπο.
Οη θάηνηθνη θαη νη επαγγεικαηίεο λα ηα βγάδνπλ από ην ρώξν επζύλεο ηνπο θαη λα
ηνπνζεηνύλ ηηο ζαθνύιεο κέζα ζηνπο θάδνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ν θάδνο είλαη γεκάηνο νθείινπλ λα πξνρσξήζνπλ ακέζσο ζηνλ
πιεζηέζηεξν.
Ζ ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ εθηόο ησλ θάδσλ απνηειεί παξάβαζε θαη ηηκσξείηαη κε
πξόζηηκν 50 €.
Λα κελ ηνπνζεηνύληαη κέζα ζηνπο θάδνπο νγθώδε αληηθείκελα, γηα ηα νγθώδε αληηθείκελα
ζα ππάξρεη ζπλελλόεζε κε ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αθξηβή εκέξα θαη
ώξα ηεο απνθνκηδήο.
Ζ απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ θεπεπηηθώλ εξγαζηώλ (θύιια, θιαδηά, ππόινηπα θνπήο
δέληξσλ) ζα γίλεηαη πάληα ζε ζπλελλόεζε κε ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
αθξηβή εκέξα θαη ώξα ηεο απνθνκηδήο.

3

ΑΔΑ: 45ΨΗΩΚ9-Β9Κ
Άξζξν 3
Αλαθύθισζε
ηνπο κπιε θάδνπο αλαθύθισζεο λα ειαρηζηνπνηείηαη ν όγθνο ησλ ραξηνθηβσηίσλ
ζπζθεπαζίαο δηα πηέζεσο θαη ηα ζπκπηεζκέλα ραξηνθηβώηηα λα ηνπνζεηνύληαη πάληα κέζα
ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο.
ηνπο κπιε θάδνπο αλαθύθισζεο λα ηνπνζεηνύληαη απζηεξά κόλν αλαθπθιώζηκα πιηθά.
Ζ ηνπνζέηεζε εληόο ησλ κπιε θάδσλ κε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ απνηειεί παξάβαζε θαη
ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν 50 €.
Άξζξν 4
Γηαρείξηζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θαη κπαδώλ
Σα νηθνδνκηθά πιηθά θαη νη θάδνη απηώλ, έκπξνζζελ ηεο θεληξηθήο πύιεο, ηνπνζεηνύληαη
απζηεξά ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν.
Ζ ελαπόζεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ζηελ Πύιε ηνπ Θάζηξνπ απαγνξεύεηαη από ην δηάζηεκα
10 Ηνπιίνπ έσο 20 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, θαηά ην ίδην δηάζηεκα απαγνξεύεηαη θαη ε
κεηαθνξά πιηθώλ ή κπαδώλ κέζα ζην Θάζηξν κε νπνηνδήπνηε ηξόπν.
Από ην κεζεκέξη θάζε Παξαζθεπήο έσο Γεπηέξα πξσί απαγνξεύεηαη λα ππάξρνπλ ζηελ
Πύιε πιηθά νηθνδνκήο ή θάδνη κε κπάδα θαη νη ηδηνθηήηεο απηώλ νθείινπλ λα ηα απνκαθξύλνπλ,
λα δηαηεξνύλ θαη λα αθήλνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θαζαξό.
Θεζπίδεηαη ην ηέινο ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ γηα ηελ ελαπόζεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ
θαη θάδσλ κεηαθνξάο, ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν, ζηελ Πύιε ηνπ Θάζηξνπ. Σν ηέινο
ρξήζεο ζα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Κεηά ην πέξαο ηνπ ρξόλνπ
ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ θαη εθ’ όζνλ απηόο ζπλερίδεη λα είλαη θαηεηιεκκέλνο,
επηβάιιεηαη πξόζηηκν 10 € αλά εκέξα θαηάιεςεο.
Θεζπίδεηαη σξάξην εξγαζίαο από 8:30 πκ έσο θαη 14:30 θαζεκεξηλά.
Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θάζε κέξα ν ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα καδεύεη από
ην ρώξν ηνπ ηηο ζαθνύιεο από ηα πιηθά ή ό,ηη ζθνππίδηα ππάξρνπλ, δηόηη κε ηνλ αέξα
κεηαθέξνληαη παληνύ, απαγνξεύεηαη δε απζηεξά ην θάςηκν απηώλ.
Γελ επηηξέπεηαη ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο λα θηηάρλεηαη ε ιάζπε ζε θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο, αιιά λα δεκηνπξγνύληαη θαηάιιεινη ρώξνη κέζα ζηελ νηθνδνκή ηνπο.
Άξζξν 5
Χξήζε ησλ δώσλ κεηαθνξάο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ
Σα δώα ζα κεηαθέξνπλ πιηθά από 8:30 πκ έσο θαη 14:30 θαζεκεξηλά, εθηόο αββάηνπ θαη
Θπξηαθήο.
Σα ζηεξεά πεξηηηώκαηά ηνπο ζα ζπιιέγνληαη κε επζύλε ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο, ζε εηδηθέο
ζαθνύιεο (πιαζηηθέο ή ράξηηλεο) θαη ζα απνξξίπηνληαη εληόο ησλ θάδσλ.
Ζ κε ζπκκόξθσζε ησλ κεηαθνξέσλ απνηειεί παξάβαζε θαη ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν 50 €.
Άξζξν 6
Θαζαξηόηεηα θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
Οη θύξηνη, λνκείο ή θάηνρνη ηδησηηθώλ αθάιππησλ ρώξσλ, παιαηώλ κε θαηνηθεκέλσλ, θαζώο
θαη εκηηειώλ θηηζκάησλ είλαη ππνρξεσκέλνη κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπο λα δηαηεξνύλ ηνπο
ρώξνπο ηνπο θαζαξνύο θαη απνςηισκέλνπο.
Άξζξν 7
Θαηάιεςε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ
Ζ θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ εληόο ηεο παιηάο πόιεο από νηθνδνκηθά πιηθά ή πιηθά
πνπ πξνέξρνληαη από μεκπάδσκα νηθνπέδσλ, ζα γίλεηαη ύζηεξα από ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γήκνπ
γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζα θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο. Σν ηέινο ρξήζεο
ζα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ ν ηδηνθηήηεο είλαη ππνρξεσκέλνο εληόο 10 εκεξώλ λα
απνθαηαζηήζεη ην δεκνηηθό ρώξν ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή απαιιαγκέλν από θάζε είδνπο
νηθνδνκηθά πιηθά. Δάλ δελ ζπκκνξθώλεηαη ζα επηβάιεηαη πξόζηηκν αλά εκέξα 20 €.
Άξζξν 8
Οπηηθή Ρύπαλζε
Απαγνξεύεηαη ην άπισκα ξνύρσλ από επαγγεικαηίεο, θαηνίθνπο ή επηζθέπηεο ζε ζεκεία
πνπ θαίλνληαη, όπσο επίζεο θάζε είδνπο νκπξέιεο, ηέληεο θηι.
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Άξζξν 9
Ζρεηηθή ξύπαλζε
Ζ ερνξύπαλζε είλαη θαηλόκελν πνπ δπζρεξαίλεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ επηζθεπηώλ πνπ
δηακέλνπλ ζε θαηαιύκαηα θαη ησλ θαηνίθσλ. Όζν αθνξά ηελ έληαζε ηεο κνπζηθήο εληόο ησλ
θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηελ πνηόηεηά ηεο θαη ην σξάξην θαηαζηεκάησλ,
απηό ζα θαζνξίδεηαη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη ηελ 5ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ.
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε θάζε είδνπο ρξήζε ερεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εληζρπηώλ
ζηνπο αλνηρηνύο ρώξνπο.
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ό,ηη κπνξεί λα πξνθαιεί έληνλε όριεζε.
Άξζξν 10
Ππξόζβεζε
Θάζε ρξόλν ζα γίλεηαη έιεγρνο ησλ ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία
ηνπ Γήκνπ.
Θαζηεξώλεηαη ζε εηήζηα βάζε πξαγκαηνπνίεζε άζθεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία.
Από 1ε Καΐνπ κέρξη θαη 31 Οθησβξίνπ ζα δεκηνπξγείηαη εζεινληηθή νκάδα, ε νπνία ζα είλαη
θαη ππεύζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ.
Άξζξν 11
Γηαρείξηζε λεξνύ
Όινη πξέπεη λα ζέβνληαη ην λεξό, ην βαζηθό απηό ζηνηρείν ηεο δσήο. Ωο εθ ηνύηνπ έρνπκε
ηελ επζύλε θαη ηελ ππνρξέσζε λα ην δηαρεηξηδόκαζηε ζσζηά, θαηαβάιινληαο θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα εμνηθνλόκεζή ηνπ.
Άξζξν 12
Ύδξεπζε – Απνρέηεπζε
Θα εθαξκόδεηαη απζηεξά ν Θαλνληζκόο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Κνλεκβαζίαο.
Άξζξν 13
Πξνζηαζία ηεο ζπάληαο ρισξίδαο ηνπ Θάζηξνπ
Όινη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύνπλ ηα ζπάληα θπηά ηνπ Θάζηξνπ θαη λα κελ γίλεηαη θακία
επέκβαζε ζε απηά.
Άξζξν 14
Εώα ζπληξνθηάο
Οη ηδηνθηήηεο ζθύισλ νθείινπλ λα παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ώζηε λα κελ εμέξρνληαη
ειεύζεξα από ην ρώξν ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη λα εηζέξρνληαη ζε ρώξνπο άιισλ ηδηνθηεηώλ ή
ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (Λ. 3170/2003).
ε ζπλεξγαζία κε ην Φηινδσηθό ύιινγν Κνλεκβαζίαο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζηεηξώζεηο
ζηηο γάηεο ηνπ Θάζηξνπ (όπνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην), θαζώο θαη ε πξνζηαζία ηνπο από
δηάθνξα παξάζηηα ή αζζέλεηεο θαη πάληα κε ηελ επαηζζεζία θαη ηελ αγάπε πνπ αξκόδεη.
Άξζξν 15
Γηεπζέηεζε θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο
Ζ πιαηεία ηεο πύιεο ηνπ Θάζηξνπ, όπσο νξίδεηαη από ηνλ Θ.Ο.Θ, ζα κέλεη πάληα ειεύζεξε
γηα λα γίλεηαη απξόζθνπηα ε θπθινθνξία πεδώλ θαη απηνθηλήησλ.
Άξζξν 16
Φσηηζκόο
ηα θαλάξηα ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ζα ηνπνζεηνύληαη ιάκπεο θσηηζκνύ πνπ ζα
ηαηξηάδνπλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Θάζηξνπ θαη ηηο αξρέο πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ.
Άξζξν 17
Ζ αλάπηπμε ησλ αξρώλ ηνπ εζεινληηζκνύ
ηόρνο ζα είλαη ε πξναγσγή θαη πξνώζεζε δξάζεσλ εζεινληηζκνύ θαη ε γεληθόηεξε
επαηζζεηνπνίεζε ζε δξάζεηο εζεινληηζκνύ, πνπ αθνξνύλ ζέκαηα όπσο πεξηβάιινληνο,
εθηάθησλ αλαγθώλ, πνιηηηζκνύ θαη νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία πνπ ζπλάδεη κε ηε θπζηνγλσκία
ηνπ Θάζηξνπ.
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Άξζξν 18
Γεκηνπξγία ζπκθώλνπ πνηόηεηαο
Ζ δεκηνπξγία ηνπηθνύ ζπκθώλνπ πνηόηεηαο, δειαδή έλα ζύλνιν πξνδηαγξαθώλ ζηηο
νπνίεο ζα αληαπνθξίλνληαη ηόζν ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, όζν θαη ηα
μελνδνρεία ζα ελαξκνλίδεηαη απόιπηα κε ηε θπζηνγλσκία ηνπ Θάζηξνπ. θνπόο ηνπ ζα είλαη
κέζα από ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ακνηβαία δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, λα δηακνξθσζεί κηα
«ηαπηόηεηα πνηόηεηαο», ε νπνία ζα ραξαθηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη θαη κε απηόλ
ηνλ ηξόπν λα κπνξέζεη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη λα ζπκβάιεη
ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 385/2011.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνύινο πύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Θ.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Κνλεκβαζίαο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Υνπζάθνο Γεκήηξηνο
Ιύξαο Υαξάιακπνο
Καξνύζεο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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