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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου συντάχθηκε έχοντας υπόψη τις
παρακάτω κανονιστικές διατάξεις:
α. Οδηγία 75/422 της Σ.Ο.Κ.
β. Κ.Υ.Α. 49541/1424/9-7-86 (για τα σταθερά απόβλητα)
γ. Άρθρο 30 του Π.Δ. 323/89
δ. Ν. 1650/86 (για το περιβάλλον)
ε. Άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κατάληψη πεζοδρομίων)
στ. Ν. 807/71 (για ελεύθερους χώρους)
ζ. Ν. 1144/81 (για εναπόθεση αδρανών υλικών)
η. Άρθρο 19 Ν. 1080/80 (κυρώσεις)
θ. Ν. 2339 (περί ανακύκλωσης)
ι. Άρθρο 37 του Δ.Κ.Κ. (ΠΔ 410/95 όπως ισχύει)
ια. Π.Δ. 23/2002 Αρμοδιότητες Δημοτ. Αστυνομίας
ιβ. Υ.Α. 69728/824/1996 (ΦΕΚ Β’ 358/96 Μέτρα και όροι διαχ/σης
Στερεών Αποβλήτων)
ιγ. ΚΥΑ 113944/1144/97 (ΦΕΚ Β΄ 1016/97 περί διαχ/σης Στερεών
Αποβλήτων)
ιδ. ΚΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ Β’ 604/97) Μέτρα και όροι επικίνδυνων
αποβλήτων
ιε. Ν. 2969/99 περί Κ.Ο.Κ.
ιστ. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ Α’ 160/86) περί προστασίας Περιβάλλοντος
ιζ. Ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση Ο.Τ.Α.
ιη. Ν. 27/99 Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
ιθ. Ν. 3170/ 2003 (ΦΕΚ Α’ 191/03) Ζώα και άλλες διατάξεις

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Περιεχόμενο κανονισμού
Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μία από τις
πρωταρχικές αρμοδιότητες του Δήμου.
Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος είναι
κοινωνικές ανάγκες που ικανοποιούνται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών –
κατοίκων και του Δήμου μας.
Ο παρών Κανονισμός έχει στόχο την κανονιστική ρύθμιση της συνεργασίας
αυτής ώστε να επιτύχει:
1.
2.
3.
4.

Την τήρηση της καθαριότητας του νησιού, τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας και τη διαρκή αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων
(συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση).
Τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές διατάξεις.
Την ορθή εφαρμογή του συστήματος ανακύκλωσης (εφόσον υπάρξουν
οι απαιτούμενες υποδομές).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
1.

2.

Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε πλατείες, δρόμους, άλση,
πεζοδρόμια, δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς και σε
οποιονδήποτε άλλο χώρο, στον οποίο παράγονται κάθε μορφής,
ποιότητας και ποσότητας απορρίμματα και βρίσκεται μέσα στα όρια
του Δήμου Ψαρών.
Οι υπεύθυνοι για την καθαριότητα κάθε ακινήτου (οικόπεδα,
κοινόχρηστοι χώροι, κατοικίες, καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια,
ιδρύματα, κ.λ.π.), καθώς και οι πεζοί και οδηγοί αυτοκινήτων στην
περιοχή του Δήμου, οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό και
να συμβάλλουν στην καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων.

Άρθρο 3
Φορέας εφαρμογής του κανονισμού
Σύμφωνα με το άρθρο 75 § 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στην
αρμοδιότητα του Δήμου ανήκει ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που
αφορούν την καθαριότητα.
Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι
η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, καθώς επίσης η Αστυνομία και η
Λιμενική Αρχή του νησιού. Οι υπηρεσίες αυτές με τη συνεργασία και τη
συμπαράσταση των κατοίκων, έχουν την υποχρέωση της συνεχούς τήρησης
και εποπτείας της καθαριότητας του οικισμού.
Η Γενική Εποπτεία ανήκει στον Δήμαρχο και τον επί της καθαριότητας
αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός φορέας εφαρμογής του κανονισμού
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού
Καθαριότητας, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις παρακάτω έννοιες:
1.

2.

3.

«Κατοικίες»: Ως τέτοιες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου
κατοικούν άτομα ή οικογένειες καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι
αυτών. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος για τους
κοινόχρηστους χώρους είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, όταν
πρόκειται για μονοκατοικίες, και ο διαχειριστικής, όταν πρόκειται για
πολυκατοικίες.
«Καταστήματα»: Ως τέτοια θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου
λειτουργούν πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα
κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των
διατάξεων του παρόντος είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα
των οποίων ασκείται η επιχείρηση.
«Γραφεία»: Ως τέτοια θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου
ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα.
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος είναι κατά κατηγορία:


Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το
συγκεκριμένο επάγγελμα στο συγκεκριμένο χώρο.

4.

5.


Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και Ε.Π.Ε., ο διαχειριστής.

Για τις Α.Ε. – Ο.Ε. ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάμενος διοικητικού.
«Οικόπεδα»: Ως τέτοια θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι,
περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την τήρηση
των διατάξεων του παρόντος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.
«Ενιαίος Φορέας»: Εννοείται ο Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων. Πρόκειται για το περιφερειακό νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου που αναλαμβάνει την εφαρμογή και διαχείριση των
στερεών αποβλήτων και της ανακύκλωσης.

Άρθρο 5
Ταξινόμηση απορριμμάτων
Τα απορρίμματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ταξινομούνται στις
παρακάτω κατηγορίες:

1. Αστικά απορρίμματα
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
α. Εσωτερικά απορρίμματα, ογκώδη και μη ογκώδη, που προέρχονται από
οικίες, καταστήματα, γραφεία και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα,
εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται
ανθρώπινες δραστηριότητες.
β. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, που
προέρχονται από οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.
γ. Επικίνδυνα απορρίμματα, όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.
2. Ειδικά απορρίμματα
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
α. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα εργαστηρίων,
συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά
κ.λ.π.), που δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα λόγω όγκου,
ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
β. Υπόλοιπα ιατρείων.
γ. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού χώρων νεκροταφείων.

δ. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά
οικοδομικές εργασίες.
ε. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και
οχημάτων.
στ. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικά, καθώς και μέρη
τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα, όπως αυτά χαρακτηρίζονται από τις
κείμενες διατάξεις.

3. Τοξικά - Βλαβερά
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
α. Όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το
περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, κ.λ.π.), των οποίων η συλλογή,
αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα
διάφορα από τα συνήθη.
β. Απορρίμματα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών,
από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαστήρια, από
τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π. . Αυτά οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση
σε ειδικούς κλίβανους, όπως αυτούς που τα παράγουν.

4. Ανακυκλώσιμα
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, όλα τα προς απόρριψη υλικά τα οποία με την
κατάλληλη επεξεργασία παρέχουν εκ νέου πρώτες ύλες.
Το είδος τους καθορίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων, π.χ.:
α. Γυάλινες συσκευασίες από: νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμούς, αναψυκτικά,
βαζάκια τροφίμων κ.λ.π.
β. Χάρτινες συσκευασίες από: δημητριακά, πίτσες, μπισκότα, ζάχαρη,
απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί
(εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία) κ.λ.π.
γ. Χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων από γάλατα, χυμούς, πλαστικές
συσκευασίες (νερού, μπουκάλια πλαστικά, αναψυκτικά, γιαούρτια,
απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,
αποσμητικά, πλαστικές σακούλες .
δ. Μεταλλικές συσκευασίες από αναψυκτικά, μπύρες, γάλατα εβαπορέ,
τόνο, καφέ, τοματοπολτό κ.λ.π.

ε. Συσσωρευτές (μπαταρίες) πάσης φύσεως, μεγάλες οικογ. συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια,
ηλ. κουζίνες), μικροσυσκευές (κλιματιστικά, φωτ. είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας,
σεσουάρ, μίξερ, προϊόντα εικόνας και ήχου, εξοπλισμός πληροφορικής, ηλεκτρικά –
ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολούθησης
και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, καταλύτες εξάτμισης οχημάτων, λάστιχα
μηχανοκίνητων μέσων, λάδια (τηγανέλαια – μηχανέλαια).
5. Δεν υπάγονται στην έννοια των σκουπιδιών άλλα αντικείμενα ή υλικά

προερχόμενα από μη συνήθεις χρήσεις των κατοικιών, καταστημάτων και
γραφείων κυρίως δε, δεν θεωρούνται σκουπίδια τα άχρηστα μηχανήματα ή
συσκευές οποιασδήποτε φύσεως (θερμοσίφωνες, ηλεκτρικές συσκευές, άλλα
μηχανήματα ή συσκευές βιοτεχνιών ή βιομηχανιών) έπιπλα, στρώματα
λάστιχα οχημάτων – μηχανημάτων κ.λ.π.
6. Δεν υπάγονται στην έννοια των σκουπιδιών άχρηστα οικοδομικά υλικά
που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες (κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις,
προσθήκες ορόφων, επισκευές ή διαρρυθμίσεις ακινήτων) τα οποία χωρίς
καθυστέρηση πρέπει να μεταφέρονται για απόρριψη σε επιτρεπόμενους
χώρους από τον κύριο του ακινήτου και τον εργολάβο του έργου, με δικά
τους μεταφορικά μέσα και δική τους δαπάνη.

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ
Άρθρο 6
Καθορισμός υποχρεώσεων
Με βάση τον παρόντα Κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται
ως εξής:
1.

Περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών
αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5
παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού.
Η περισυλλογή – αποκομιδή γίνεται σύμφωνα με πρόγραμμα που
καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και σε συνεργασία με
τους εργαζόμενους αυτής της υπηρεσίας.
Τα απορρίμματα
μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του στο ΧΑΔΑ του Δήμου
προσωρινά, έως ότου δημιουργηθεί ο σταθμός μεταφόρτωσης και η
μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ της Χίου .

2.

Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Αυτή περιλαμβάνει όλες τις
εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και

απορριμμάτων που ευρίσκονται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους
χώρους.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από την
υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες τις
δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα.
Για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος
υποχρεούται να τοποθετεί καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία
απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων
κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κ.λ.π.
3.

Ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια των
οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ώρες και
ημέρες πλυσίματος των οδών και κοινοχρήστων χώρων, καθώς επίσης
και για τις ώρες και ημέρες που απαγορεύεται το παρκάρισμα
αυτοκινήτων για σάρωμα των οδών.
Η γνωστοποίηση προσδιορίζει ημέρες της εβδομάδας και ώρες που τα
αυτοκίνητα καθαριότητας περνάνε για να μαζεύουν τα σκουπίδια. Ο
Δήμος υποχρεούται να τηρεί το πρόγραμμα, εκτός από περιπτώσεις
ανωτέρας βίας ή έκτακτων αναγκών.

4.

Η ενημέρωση του Δήμου για τον καθαρισμό των οδών, που είναι
παρκαρισμένα και όχι εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, θα γίνεται δύο
μέρες νωρίτερα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος ενημέρωσης των
οδηγών. Στους παραβάτες της οδηγίας αυτής θα επιβάλλεται
πρόστιμο.
Γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος Κανονισμού.
Λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της οικισμού, όταν αυτό
απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
Λήψη μέτρων ασφαλείας των χώρων απορριμμάτων για την
αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών.

5.
6.
7.

ΙΙI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις πεζών
1.

Η απόρριψη από πεζούς καθ’ οδόν άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή
άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών
ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και για τους

υπόλοιπους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου
(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.), για
περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π.
Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα
καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων και
ΠΟΤΕ εκτός αυτών.
2.

Σε όσους παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο που
προβλέπεται στο άρθρο 38.
Πρόστιμο επιβάλλεται επίσης σε όσους προκαλούν φθορές σε
κοινόχρηστο εξοπλισμό του Δήμου (παγκάκια, καλάθια αχρήστων,
κάδους απορριμμάτων, όργανα παιδικών χαρών κ.λ.π.).

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις Καταστηματαρχών
1.

2.

3.

4.

Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους
απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών
(αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία
απορριμμάτων εντός του χώρου ιδιοκτησίας ή άσκησης του
επαγγέλματός τους, αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον
περιβάλλοντα χώρο τους.
Στους μη συμμορφωμένους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο
και σε περίπτωση και τρίτης υποτροπής, αφαιρείται η άδεια
λειτουργίας τους.
Ισόγεια καταστήματα που πουλάνε αναψυκτικά, οινοπνευματώδη,
γλυκά, φαγητά, σουβλάκια, πίττες, είδη γενικά μπαρ ή καφενείου, σε
πελατεία είτε ιστάμενη, είτε καθήμενη σε τραπεζοκαθίσματα,
τοποθετημένα μέσα και έξω από τα καταστήματα, πρέπει συνεχώς καθ
όλες τις ώρες της λειτουργίας, να φροντίζουν να μαζεύουν τα κάθε
φύσεως απορρίμματα που δημιουργούνται από την κατανάλωση των
ειδών του καταστήματός τους (χαρτιά περιτυλίγματος προσφερομένων
ειδών, αποφάγια, σάλτσες, υγρά, κουτιά τσιγάρων, αποτσίγαρα, κ.λ.π.)
έτσι ώστε πάντοτε να είναι το κατάστημα και ο μπροστά απ’ αυτό
χώρος καθαρός.
Στις υποχρεώσεις των καταστημάτων περιλαμβάνεται και η
τοποθέτηση μέσα και έξω από κάθε κατάστημα, αρκετών καλαθιών
για απορρίμματα, που θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής συμβατά
με την αισθητική του οικισμού, να μην αφήνονται να ξεχειλίζουν, αλλά

να αδειάζονται συχνά και το περιεχόμενό τους μαζί με τα άλλα
σκουπίδια των καταστημάτων, να συγκεντρώνονται σε γερούς
πλαστικούς σάκους και να κλείνονται ερμητικά στο πάνω μέρος.
Οι υπεύθυνοι καθαριότητας κάθε ακινήτου οφείλουν να διατηρούν
καθαρές τις προσόψεις του και να συμβάλλουν στην καθαριότητα του
καταστρώματος καθώς και των δρόμων που βρίσκονται μπροστά στο
ακίνητο.
5.

Για τα απορρίμματα που προέρχονται από τη συνήθη χρήση κατοικιών,
καταστημάτων και γραφείων που δεν μπορούν να παραληφθούν από
τα χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα καθαριότητας με συμπίεση και μύλο
(π.χ. στρώματα κρεβάτια, ντιβάνια, μεταλλικά αντικείμενα, ψυγεία,
λεκάνες, μεγάλες μποτίλιες, κ.λ.π.) θα γίνεται τηλεφωνική συνεννόηση
με την υπηρεσία καθαριότητας για την ημέρα και ώρα που θα περάσει
ειδικό αυτοκίνητο για την περισυλλογή τους.
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται τέτοια
αντικείμενα στο δρόμο ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.

6.

Δεν επιτρέπεται η για οποιοδήποτε λόγο, τοποθέτηση στα πεζοδρόμια
και τα καταστρώματα του δρόμου μπροστά ή γύρω από τα
καταστήματα, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριό τους (π.χ.
καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια
κουτιά κ.λ.π.).
Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημ. πινακίδων επί του πεζοδρομίου
ακόμη και αν έχει εκδοθεί άδεια καταλήψεως. Στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 38.

7.

Άρθρο 9
Καθαριότητα Ειδικών Χώρων (στεγασμένων ή μη)
1.

Οι κοινόχρηστοι χώροι οικιών και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη
(παρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται
καθαροί με τη φροντίδα των υπεύθυνων και με κάθε πρόσφορο μέσο.
Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις, ο
Δήμος έχει δικαίωμα να παρέμβει μόνο σε οικόπεδα καθαρίζοντας το
χώρο. Στη συνέχεια καταλογίζονται τα έξοδα και επιπλέον
επιβάλλονται πρόστιμο στους υπευθύνους.

2.

Σε περιπτώσεις ρύπανσης μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, παιδικών
χαρών, πάρκων, χώρων πρασίνου κ.λ.π., πέρα από τη δαπάνη
αποκατάστασης, θα επιβάλλεται και πρόστιμο. Σε περίπτωση καταστροφής
τους, ο Δήμος Ψαρών θα κινείται δικαστικά και τα πρόστιμα θα είναι μεγαλύτερα
από τη συνολικά αξία των καταστραφέντων.

Άρθρο 10
Χειρισμός σκουπιδιών
1.

2.

Τα σκουπίδια κάθε κατοικίας, καταστήματος ή γραφείου, πρέπει να
τοποθετούνται μέσα σε γερούς και ανθεκτικούς σάκους (πλαστικούς)
που να δένονται στο πάνω μέρος έτσι ώστε να αποκλείεται η διαρροή
του περιεχομένου.
Σκουπίδια τα οποία περιλαμβάνονται στα ανακυκλώσιμα είδη (υλικά
συσκευασίας, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες,
ελαστικά επίσωτρα, λάδια κινητήρων και τηγανέλαια κ.λ.π.) δεν
τοποθετούνται στους κοινούς κάδους αλλά απορρίπτονται στους
ειδικούς κάδους ανακύκλωσης (που σύντομα ο δήμος θα
προμηθευτεί).

Άρθρο 11
Καθαριότητα οικοπέδων
1.

2.

Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε
ελεύθερα από απορρίμματα.
Προς τούτο οφείλουν να τα
περιφράσσουν και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και
αποψίλωσή τους.
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές
συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το
οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας τα έξοδα
επιβάλλοντας επιπλέον πρόστιμο στους υπεύθυνους.

Άρθρο 12
Υπαίθρια Αποθήκευση Υλικών

1.
2.

Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών μπορεί να
προκαλέσει σοβαρή ρύπανση στο περιβάλλον.
Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή του
κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των
παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία
προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.), που
πρέπει να λάβει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος
διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω
προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων
χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την
κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιμο ανάλογα
με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης.

Άρθρο 13
Παράνομες Διαφημίσεις
1.

2.

Οι παράνομες διαφημιστικές αφίσες που αναρτώνται σε
κοινόχρηστους χώρους (ταμπλό, αεροπανό κ.λ.π.) θα συλλέγονται από
συνεργεία του Δήμου και θα επιβάλλεται, από τα εξουσιοδοτημένα
από τον παρόντα Κανονισμό όργανα, πρόστιμο τόσο στο διαφημιστή,
όσο και στο διαφημιζόμενο, πέρα από το τέλος παράνομης
διαφήμισης. Το ίδιο ισχύει και για τη ρύπανση με φεϊγβολάν, τη
ρύπανση των τοίχων με διάφορα σπρέι κ.λ.π. Λοιπές λεπτομέρειες
όπως καθορίζονται στον Ν. 2946/2001.
Αφισοκόλληση ή τοποθέτηση αγγελιών επιτρέπεται μόνο εντός
πλαισίων που ο Δήμος έχει τοποθετήσει σε διάφορα σημεία του
οικισμού.

Άρθρο 14
Παράνομη Στάθμευση
Η στάθμευση των αυτοκινήτων 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 τη μεριά του δρόμου, που εμποδίζει τη μετακίνηση

του κάδου στο απορριμματοφόρο. Λοιπές λεπτομέρειες στον Κ.Ο.Κ. Στους
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 38.

Άρθρο 15
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π.
1.

2.

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 περιπτ. στ
(εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα κ.λ.π.) του παρόντος Κανονισμού
μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους
για διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση, η στάθμευσή τους (μακροχρόνια
ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και του Π.Δ. 116/2004. Επ’
αυτών επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και σε ένα μήνα
μεταφέρονται, με ευθύνη του Δήμου, στον Ο.Δ.Δ.Υ. ή όπου αλλού
προβλέπει ο Νόμος.
Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων, επιβάλλεται πρόστιμο πέρα
από τη διαδικασία και τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος για τη
μεταφορά στον Ο.Δ.Δ.Υ.

Άρθρο 16
Μεταφορά και Φορτοεκφόρτωση Αντικειμένων

1.

2.

Όλα τα κινούμενα στο οδικό δίκτυο του Δήμου φορτηγά αυτοκίνητα
και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το
φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά. Τα απορρίμματα
οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση
εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας της
εργασίας.
Σε περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του
Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο μαζί με πρόστιμο.

Άρθρο 17
Κατοικίδια ζώα

1.

2.

Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων, κατά τη διάρκεια της βόλτας τους,
οφείλουν να έχουν σακούλες και φτυαράκι για να περισυλλέγουν τα
περιττώματά τους.
Στους παραβάτες επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται στο
άρθρο 38.

Άρθρο 18
Υπεύθυνοι Εφαρμογής
Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων είναι:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Για τις κατοικίες, τα πρόσωπα που κατοικούν, και αν κατοικούν
οικογένειες οι αρχηγοί των οικογενειών.
Για τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών ο διαχειριστής τους.
Για τα καταστήματα, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των
οποίων ασκείται το επάγγελμα, η επιχείρηση ή ο διευθυντής των
επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως καταστήματα.
Για τα Γραφεία, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων
ασκείται το επάγγελμα.
Για τις προσωπικές εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης,
υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής ή οι τυχόν περισσότεροι διαχειριστές.
Για τις ανώνυμες εταιρίες υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπός τους κατά το
καταστατικό και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες υπεύθυνος είναι ο
προϊστάμενος του Διοικητικού.
Για τα οικόπεδα, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης και ο νομέας.
Οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή Γραφείων μπορούν να ορίζουν με
έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο που θα αναλάβει την ευθύνη
για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και για τις
παραβάσεις του.
Για να ισχύει το έγγραφο αυτό, πρέπει αυτός που εξουσιοδοτεί και
αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη να υπογράφουν ενώπιον
αρμοδίου δημοτικού υπαλλήλου ή ενώπιον της αστυνομικής αρχής και
να επικυρώνεται η γνησιότητα της υπογραφής.

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Εσωτερικά μη Ογκώδη Αντικείμενα Αστικά
Απορρίμματα

1.

2.

3.

Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως χαρακτηρίζονται
στο άρθρο 5, παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού, υποχρεούνται να
γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει
καταρτίσει για τη γειτονιά τους.
Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν
συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς
σάκους, τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του
απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής
αποκομιδής, που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους.
Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν απόφασης
της υπηρεσίας καθαριότητας. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
είναι η μόνη αρμόδια για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσης (μόνιμης ή
προσωρινής) των κάδων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που
προβλέπεται στο άρθρο 38.

Άρθρο 20
Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Εσωτερικά Ογκώδη Αστικά Απορρίμματα
1. Ογκώδη αστικά απορρίμματα χαρακτηρίζονται:
α. Άχρηστα μηχανήματα και συσκευές, όπως οικοσκευές (θερμοσίφωνες,
ψυγεία, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, κουζίνες, κ.λ.π.) που
περιλαμβάνονται στις ανακυκλώσιμες συσκευές.
β. Άχρηστος λοιπός οικιακός εξοπλισμός (καναπέδες, κρεβάτια,
στρώματα κλπ)
γ. Τα απορρίμματα που προέρχονται από το κλάδεμα, σακούλες με
πράσινα απορρίμματα.
2. Στον Δήμο μας, ορίζεται μία ημέρα ανά δεκαπέντε ημέρες για την
αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων. Οι κάτοικοι υποχρεούνται από την
προηγούμενη της ανακοινωθείσας ημερομηνίας να τα βγάλουν στον
κοινόχρηστο χώρο και εκτός των κάδων, ενημερώνοντας στο τηλέφωνο 22743
50117.
3. Η έκθεση ογκωδών απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκτός των
συγκεκριμένων ημερομηνιών, θεωρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη
απορριμμάτων και διώκεται ποινικά.
Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κ.λ.π., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται
για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούνται προς
αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.), να έχουν προηγουμένως
ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως ή περιδέσεως. Τοποθετούνται

εντός των κάδων μηχανικής αποκομιδής (ή των κάδων ανακύκλωσης
χάρτινων συσκευασιών, εφόσον υπάρχουν). Στους μη συμμορφωμένους με
τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο.
4. Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
α. Φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. πρέπει
να συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά
απορρίμματα. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου
ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο.
β. Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιά κ.λ.π. πρέπει να
συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για
την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο και
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
γ. Υπόλοιπα χώματος, μπάζα κοπροχώματος, αδρανή υλικά, οικοδομικά
υλικά κ.λ.π. απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά
τους μέσα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο
άρθρο 38.

Άρθρο 21
Υποχρεώσεις Υπευθύνων Ειδικών Απορριμμάτων
1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη
δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων, όπως αυτά
καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 3 εδ. α’ του παρόντος Κανονισμού
(βιομηχανικά – βιοτεχνικά απορρίμματα), περισυλλέγει τα απορρίμματα
αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους
ενδιαφερόμενους οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν:
α. Υποχρέωση καταβολής, αν έχει αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό
Συμβούλιο, υπέρ του Δήμου ειδικού τέλους αποκομιδής.
β. Τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά
απορρίμματα, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 παρ. 1 , 2 και 3.
2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής,
μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο
άρθρο 5 παρ. 2 εδ. α, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους υπεύθυνους των
σχετικών επιχειρήσεων.
Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών,
εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα
απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της

αποκομιδής να κρατούν τα απορρίμματα αυτά συσκευασμένα στο προαύλιο
των επιχειρήσεών και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 41.
3. Για τα απορρίμματα των χώρων νεκροταφείου, τα προερχόμενα από
εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων που προσομοιάζουν με τα
εσωτερικά αστικά απορρίμματα, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά το
συνήθη τρόπο όπως καθορίζεται και στον υπό κατάρτιση κανονισμού Δημ.
Κοιμητηρίου.
Τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και
μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.
4. Λοιπά:
α. Τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 εδ. δ. του
παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που
προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομικών κ.λ.π.),
μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους
ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών στο ΧΑΔΑ του Δήμου.
Στην περίπτωση που παραμένουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα
μεγαλύτερο των δύο ημερών θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό
κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού
τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού προστίμου.
β. Η επίρριψη αυτών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, χείμαρρους,
ρέματα, πάρκα, άλση, δρόμους, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης,
προκαλώντας ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον και απαγορεύεται
αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που
προβλέπει το άρθρο 119 του Ν 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες
κυρώσεις, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που κυμαίνεται, ανάλογα με τον όγκο
των επιρριπτομένων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε
περίπτωση δε επανάληψης για δεύτερη φορά, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι
και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος την προηγούμενη.
5. Απαγορεύεται γενική η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων
στους κάδους απορριμμάτων, καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με χώματα,
λάδια κ.λ.π. Στους παραβάτες επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται στο
άρθρο 38.

Άρθρο 22

Υποχρεώσεις Υπευθύνων Ειδικών και Τοξικών Απορριμμάτων
που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου
Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 5, παρ. 3 συλλέγονται,
αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως
αυτοί προσδιορίζονται στο πιο κάτω άρθρο 21 του παρόντος Κανονισμού.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να κρατούν
τα απορρίμματα αυτά συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να
μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο.
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 23
Υποχρεώσεις όσων παράγουν Επικίνδυνα Απόβλητα
1. Η ευθύνη για τη μεταφορά των επικίνδυνων απορριμμάτων ανήκει σ’
αυτούς που τα παράγουν.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων –
αποβλήτων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. γ, 2 εδ. δ και ε και παρ. 3 του ιδίου
άρθρου, δηλαδή επικίνδυνα απορρίμματα, υλικά από εκσκαφές,
κατεδαφίσεις, απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων
μεθόδων, τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα ή όσων διέπονται από ειδικές
υγειονομικές διατάξεις όπως:
α. Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
β. Απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση
μεταλλευτικών πόρων
γ. Απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων
δ. Πτώματα μεγάλων ζώων
ε. Γεωργικά απόβλητα, προερχόμενα από περιττώματα ζώων, ή μετά από
χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π.
στ. Καταλύτες αυτοκινήτων
2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων που παράγουν η
καταλύουν επικίνδυνα τοξικά απόβλητα σύμφωνα με την Ελληνική και
Κοινοτική νομοθεσία.
3. Οι παραβάτες τιμωρούνται με το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο
38.

Άρθρο 24
Τοποθέτηση κάδων

1. Οι κάδοι τοποθετούνται, όπως προβλέπει ο νόμος σε σημεία που καθορίζει
η Υπηρεσία Καθαριότητας.
Οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης τοποθετούνται σε σημεία που καθορίζει ο
Ενιαίος περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Καθαριότητας και την Αστυνομία.
2. Κάδοι δεν τοποθετούνται στις γωνίες και κοντά σε πυροσβεστικούς
κρουνούς.
3. Τα οικιακά απορρίμματα απαγορεύεται να τοποθετούνται εκτός κάδων
όπως έχει καθοριστεί στο άρθρο 21 παρ. 1β, άλλως η τοποθέτησή τους
χαρακτηρίζεται ως ανεξέλεγκτη απόρριψη, αποβλήτων και οι παραβάτες
διώκονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΦΟΡΑ
Άρθρο 25
Δεσμεύσεις Υπηρεσίας Καθαριότητας
Η Υπηρεσία Καθαριότητας διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να
απορρίπτει στον ΧΑΔΑ οποιαδήποτε αντικείμενα (π.χ. κιβώτια αναψυκτικών)
ευρίσκονται τοποθετημένα σε πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους, για
τους οποίους δεν έχει ζητηθεί άδεια και δεν καταβάλλεται μίσθωση στο
Δήμο.

Άρθρο 26
Παραβάτες Άρθρων
Κάθε παράβαση άρθρου του ανωτέρω κανονισμού θα τιμωρείται με
πρόστιμο το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
όπως καθορίζεται στο άρθρο 41 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα και στο
άρθρο 3.

Άρθρο 27
Παραχώρηση χώρων
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τους χώρους και τα τέλη που
καταβάλλονται, για παραχώρηση χρήσης σε κοινόχρηστους χώρους,
σύμφωνα με το άρθρο 13/ΒΔ 24-9/20-10-58 και τις αποφάσεις που
διαχρονικά θα ψηφίζονται.
2. Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση καθισμάτων, γλαστρών,
ζαρντινιέρων και άλλων υλικών σε δρόμους, πεζοδρόμια ή
πεζόδρομους μπροστά από καταστήματα ή κατοικίες καθώς και
τοποθέτηση αυθαίρετων κατασκευών σε πεζοδρόμια, οδοστρώματα
(περιφράξεις, ράμπες, σκάλες, τέντες, πινακίδες, επιγραφές
καταστημάτων κ.λ.π. πλην ειδών που προβλέπει η ληφθείσα άδεια).
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο
38.

Άρθρο 28
Κατάληψη πεζοδρομίων – καταστρώματος οδού
1. Δεν επιτρέπεται η για οποιοδήποτε λόγο, τοποθέτηση στα πεζοδρόμια
και τα καταστρώματα του δρόμου μπροστά ή γύρω από τα
Καταστήματα, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριό τους (π.χ.
καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια
κουτιά κ.λ.π.) πλην ειδών που προβλέπει η ληφθείσα άδεια.
2. Για τον πλήρη καθαρισμό ενός δρόμου ή επισκευή η Υπηρεσία
Καθαριότητας θα προβαίνει σε γνωστοποίηση με την οποία θα καλεί
τους δημότες να μη σταθμεύσουν τα οχήματά τους την
προσδιορισθείσα ημερομηνία. Η μη συμμόρφωση προς την υπόδειξη
αυτή θα τιμωρείται σαν πταίσμα κατά τις διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 38.

Άρθρο 29
Απόρριψη απορριμμάτων από κινούμενα οχήματα
Δεν επιτρέπεται το πέταγμα κάθε είδους σκουπιδιών από αυτοκίνητα που
βρίσκονται σε κίνηση ή είναι σταθμευμένα.

Δεν επιτρέπεται να ρίπτονται στα καλάθια σκουπιδιών σάκοι ή μεγάλα
αντικείμενα που δεν χωράνε μέσα σε αυτά.

Άρθρο 30
Απαγορεύσεις
Απαγορεύονται :
1. Η ρύπανση με μπετόν και απορρίμματα κινουμένων οχημάτων σε
δρόμους και κοινόχρηστους χώρους
2. Η ρύπανση οποιασδήποτε μορφής που παράγεται κατά την
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων η διάχυση αυτών
3. Η ρύπανση με μπετόν και απορρίμματα κινουμένων οχημάτων σε
δρόμους και κοινόχρηστους χώρους
4. Η εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών απορριμμάτων (καμένα λάδια,
λίπη κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους ακάλυπτους χώρους και κάδους
απορριμμάτων
5. Η ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα – λασπόνερα) σε δρόμους
και κοινόχρηστους χώρους
6. Η εναπόθεση σκουπιδιών έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους
χώρους, το κρέμασμα σάκων απορριμμάτων σε κολώνες, δέντρα,
ξένα σπίτια, κ.λ.π.)
7. Η ρίψη σκουπιδιών, τσιγάρων, χαρτιών, μπουκαλιών, κουτιών καφέ
κ.λ.π.
8. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο
38.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ
Τα καθοριζόμενα στο κεφάλαιο αυτό αφορούν κάθε είδους οικοδομικές
εργασίες (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές), που εκτελούνται στα
διοικητικά όρια του Δήμου, και κάθε εργασίας Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας
(Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η., κ.λ.π.).
α. Εργασίες κάθε φύσεως από οργανισμούς κοινής ωφέλειας και εργολάβους
σε χώρους και δρόμους που υπάρχουν Δημ. Δίκτυα, προϋποθέτει την ύπαρξη
σχετικής αδείας από τον Δήμο.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 38.
Β. Η μη τήρηση υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση εργασιών επισύρει την
επιβολή προστίμου.

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 31
Δικαιολογητικά
Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου
να υπάρχει:

1. Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία Οικοδομικής Άδειας
2. Πινακίδα προβλεπόμενη από το Νόμο, με τον αριθμό της άδειας και
την ημερομηνία έκδοσής της.

3. Άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος, χορηγημένη από το
Δήμο.

Άρθρο 32
Διαδικασία οικοδομικών εργασιών
Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι
κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, ανάλογα πρέπει:
1. Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα
2. Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου
οδοστρώματος, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος.. Σε περίπτωση
που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου θα
υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.

Άρθρο 33
Λεπτομέρειες οικοδομικών εργασιών
1. Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι
περιφραγμένος. Θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει
την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης
πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την
προστασία των πεζών και οχημάτων.
2. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, εφόσον έχει
χορηγηθεί άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου, πρέπει να εγκιβωτίζονται
με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή
της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
3. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος,
μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λ.π.), θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά και
να σκεπάζονται. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή
εκσκαφών.
4. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του
διημέρου, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και
επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο πρόστιμο. Αυτά
απομακρύνονται από συνεργεία του Δήμου και ο υπόχρεος
καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης.

5. Κατά την κατάληψη πεζοδρομίου πρέπει να υπάρχει μέριμνα για
ασφαλή κίνηση των πεζών και των τροχοφόρων και πρόσβαση στα
παρακείμενα καταστήματα.

Άρθρο 34
Χρήση Στερεών κινητών υλικών
1. Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των
οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή
στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα
πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τον ίδιο λόγο επιβάλλεται η
σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση
ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η
σήμανση κατά τη νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή.
2. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο
38.

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Άρθρο 35
Εφαρμογή διατάξεων
1. Κατά την εκτέλεση εργασιών από Οργανισμό κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ,
ΔΕΗ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται
η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους νόμους για την
εκτέλεση Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). Οι παραπάνω
οργανισμοί υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την εκτέλεση των
σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου, να απομακρύνουν
τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν
τα πράγματα στην πρότερή τους κατάσταση.
2. Στην αντίθετη περίπτωση θα ζητείται άμεσα η επέμβαση του
Εισαγγελέα.
3. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεούνται στο κατάβρεγμα των αδρανών
υλικών και προϊόντων εκσκαφών.

Άρθρο 36
Κατάληψη πεζοδρομίου
1. Σε περίπτωση που ζητηθεί κατάληψη πεζοδρομίου ή άδεια τομής
οδοστρώματος από οργανισμό κοινής ωφέλειας, πρέπει να
προσκομίζεται στο Δήμο εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας η οποία θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την
πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξένησαν ζημιές
στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών
εργασιών (π.χ μπάζα, τσιμέντα, ζημιές στο οδόστρωμα, ζημιές στα
πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π.)
2. Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου, δηλαδή ότι αποκαταστάθηκαν οι τομές του οδοστρώματος,
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές Δημοσίων Έργων (π.χ. υλικά
επιχώσεων, συμπίεση, σκυροδέτηση, πλακόστρωση, τελική επίστρωση
ασφάλτου κ.λ.π.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου
Ερμούπολης, που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Α’ του παρόντος,
εκδίδονται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες προστασίας του περιβάλλοντος
καθώς και ο πίνακας επιβολής προστίμων για κάθε μία παράβαση που
περιλαμβάνεται σ’ αυτόν.

Άρθρο 37
Υποχρεωτικές οδηγίες
1. Η μετακίνηση των κάδων καθαριότητας από τις καθορισμένες θέσεις
απαγορεύεται.
2. Η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους απαγορεύεται.
Όταν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι γεμάτος, τα απορρίμματα
τοποθετούνται μπροστά από τις ιδιοκτησίες μία ώρα το πολύ πριν τη

διέλευση του απορριμματοφόρου και ειδοποιείται σχετικά η
υπηρεσία Καθαριότητας.
3. Τα καταστήματα υποχρεούνται να συμπιέζουν χαρτοκιβώτια και
λοιπά απορρίμματα πριν την απόρριψή τους στους αντίστοιχους
κάδους, έτσι ώστε να μειώνεται ο όγκος τους.
4. Η εγκατάλειψη κάθε μορφής ογκώδους αντικειμένου στα
πεζοδρόμια και σε κοινόχρηστους χώρους, αν δεν συνεννοηθούν
προηγουμένως με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου,
απαγορεύεται.
5. Η εγκατάλειψη ασυσκεύαστων στο πεζοδρόμιο φύλλων ξερών,
ανθών, υπόλοιπων καθαρισμού κήπων, υπόλοιπων κοπής δέντρων,
θάμνων, κλαδιών κλπ. απαγορεύεται.
6. Η εγκατάλειψη υπόλοιπων χώματος και κοπροχώματος σε οδούς και
πεζοδρόμια δεν επιτρέπεται.
7. Η ρύπανση (χώματα, λάδια κλπ.) και η εγκατάλειψη μπαζών,
αδρανών υλικών από εκσκαφές – κατεδαφίσεις κλπ. στα
πεζοδρόμια, στους δρόμους, σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα – άλση
– ρέματα κλπ.) και στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου
απαγορεύεται.
8. Η εγκατάλειψη τοξικών και άλλων λυμάτων επικίνδυνων για τη
δημόσια υγεία και ασφάλεια δεν επιτρέπεται.
9. Οι δημότες υποχρεούνται να βάζουν στα καλαθάκια τα μικρά
άχρηστα αντικείμενά τους.
10. Η πρόκληση φθορών στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας του
Δήμου δεν επιτρέπεται.
11. Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να έχουν δοχεία απορριμμάτων και
να διατηρούν καθαρό το χώρο, ιδιαίτερα τα καταστήματα που
προσφέρουν πρόχειρο φαγητό (καφενεία, καφετέριες κλπ.).
12. Η τοποθέτηση, αποθήκευση και στοίβαξη πλημμελώς
εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. δεν επιτρέπεται.
13. Η ρύπανση, με φεϊγβολάν, αφίσες, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κλπ.,
απαγορεύονται.

14. Το παρκάρισμα δίπλα σε κάδους απορριμμάτων από τη μεριά του
δρόμου, ώστε να εμποδίζεται η μεταφορά του κάδου για την
αποκομιδή απορριμμάτων, δεν επιτρέπεται.
15. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι ένοικοι υποχρεούνται:
α. Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους ή
χρήσης τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές
οικίες, πρασιές, παρκινγκ κλπ.).
β. Να περιφράζουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα.
γ. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα κατά τη μεταφορά ξηρού
φορτίου.
δ. Να μην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους και
στους κοινόχρηστους χώρους.
ε. Να μην παρκάρουν σε ώρες και ημέρες που ο Δήμος έχει
προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριμένο δρόμο.
στ. Να μην χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια του Δήμου διαφημιστικές
πινακίδες, όταν κάνουν νόμιμη κατάληψη πεζοδρομίου –
οδοστρώματος (ύστερα από άδεια του Δήμου).
16. Κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει
σήμανση (φωτεινή τη νύχτα), με πινακίδες, ειδική ταινία κλπ.
Υπόχρεοι είναι οι εργολάβοι κατασκευής.
17. Οργανισμοί κοινής ωφέλειας, που εκτελούν εργασίες, υποχρεούνται
να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα
υλικά.
18. Η ρύπανση και η καταστροφή μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων,
παιδικών χαρών, πάρκα, χώρων πρασίνου κλπ. απαγορεύεται.
19. Πρόστιμο θα επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους
χώρους και γενικά τον οικισμό.
20. Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων και κάθε μορφής και
σύστασης καθώς και η λειτουργία χωματερής, σε ανοιχτούς χώρους
δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, σύμφωνα και με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
21. Στους παραβάτες διατάξεων του άρθρου 37 επιβάλλεται πρόστιμο
που προβλέπεται στο άρθρο 38.

Άρθρο 38

Α/Α

Επιβολές
προστίμων

1.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΡΘΡΑ

Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο

50 €

20, 25, 27

30 €

10, 27

50 €

7, 25, 27,

από το καθορισμένο
2.

Σακούλες εκτός κάδων (άδετες, σε μη
επιτρεπτές ώρες)

3.

Χύμα σκουπίδια εκτός κάδων

37
4.

Απόρριψη ασυμπίεστων χαρτοκιβω-

50 €

τίων (ατακτοποίητα – αδεματοποίητα)
5.

Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων

16, 21, 27,
38

50 €

21, 27

50 €

21, 27

50 €

21, 27

50 €

21, 27

100 €

22, 27

χωρίς συνεννόηση με το Δήμο.
6.

Εγκατάλειψη κιβωτίων – ξυλοκιβωτίων κλπ., από γραφεία, καταστήματα, οικίες κλπ

7.

Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών
κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κλπ.
που απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο
πεζοδρόμιο

8.

Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων
χώματος και κοπροχώματος

9.

Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΡΘΡΑ

11.

Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων

100 €

22, 27,

υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές

ΚΕΦ. Γ’

κλπ. και ρύπανση πεζοδρομίων και
δρόμων με χώματα, λάδια κλπ
12.

Ρίψη μπαζών και άλλων ογκωδών

22, 27

αντικειμένων:
α.

Στους κάδους απορριμμάτων

50 €

22

β.

Σε ακάλυπτους χώρους

100 €

27

13.

Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων

200 €

24, 27

10 €

7, 27

του

100 €

38, 27

έλλειψη

100 €

8, 27

50 €

12, 27

100 €

13, 27

– λυμάτων που δεν μεταφέρονται
από τις Υπηρεσίες του Δήμου
14.

Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορ
ριμμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου

15.

Φθορά

αστικού

εξοπλισμού

Δήμου
16.

Ακαθάριστος

χώρος

ή

δοχείων απορριμμάτων των κατάστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους.
και

σε

περίπτωση

υποτροπής

ανάκληση της άδειας.
18.

Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση
και στίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ.

19.

Ρύπανση

με

εμπορικές

αφίσες,

φεϊγβολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό
κλπ.
στο διαφημιζόμενο και διαφημιστή
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΡΘΡΑ

20.

Ρύπανση, από εταιρείες διαφήμισης

100 €

13, 27

60 €

14, 27

200 €

9, 27

150 €

11, 27

50 €

17, 27

γιγαντοαφισών, με κόλλες σχισμένες
αφίσες, ταμπλό κλπ.
21.

Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους, ώστε
να μην είναι δυνατή η μετακίνησή
τους

για

την

αποκομιδή

των

απορριμμάτων.
22.

Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών
– κοινόχρηστων χώρων, (παρκινγκ,
πρασιές, παλιές οικίες, κλπ.).

23.

Ακαθάριστα οικόπεδα

24.

Ρύπανση

από

μεταφορά

ξηρού

φορτίου
25.

Εγκαταλελειμμένα
σκάφη,

αυτοκίνητα,

τροχόσπιτα,

200 €

15, 27

50 €

29, 27

μηχανές

(ολόκληρες ή τμήματα) σε δρόμους
και κοινόχρηστους χώρους
26.

Παρκάρισμα σε δρόμο που ο Δήμος
έχει

προειδοποιήσει

ότι

θα

κατά

την

100 €

35, 27, 37

Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής

100 €

36, 27

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΡΘΡΑ

150 €

9, 27

150 €

22, 28

150 €

38, 27

200 €

38, 27

100 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

καθαριστεί
28.

Παράλειψη

σήμανσης

εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
29.

και λοιπών αχρήστων υλικών από
οργανισμούς κοινής ωφέλειας
Α/Α
30.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Ρύπανση

μνημείων,

αγαλμάτων,

τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών,
πρασίνου κλπ. Πέρα από τη δαπάνη
αποκατάστασης θα επιβάλλεται
Το πρόστιμο φθάνει μέχρι του
ποσού της δαπάνης αποκατάστασης,

αν

έχει

συντελεστεί

η

καταστροφή των χώρων αυτών
31.

Απόρριψη

και

εναπόθεση

κάθε

στερεού ή ρευστού απορρίμματος σε
κοινόχρηστους

χώρους,

ρέματος

ρυάκια κ.λ.π.
32.

Καύση απορριμμάτων κάθε μορφής
και

σύστασης

σε

ανοιχτούς

δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους
33.

Δημιουργία και λειτουργία αυτοσχέδιων χωματερών

34.

Εργασίες

κάθε

φύσης

που

εκτελούνται από Δημόσιους Οργα-

Γ’

νισμούς ή Εργολάβους, σε χώρους
και δρόμους που υπάρχουν δημοτικά
δίκτυα χωρίς την χορήγηση άδειας
από το Δήμο
36.

Ίδρυση

και

στάσεων

λειτουργία

εναπόθεσης,

εγκατα-

500 €

30, 27

διάλυσης,

αγοραπωλησίας, αχρήστων υλικών,
μηχανημάτων, οικιακών συσκευών
κ.λ.π.
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΡΘΡΑ

37.

Τοποθέτηση άλλων απορριμμάτων

50 €

16, 27

30 €

18, 27

100 €

27

75 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

στους ειδικούς κάδους διαλογής
ανακύκλωσης υλικών
38.

Ρύπανση

με

περιττώματα

κατοικίδιων ζώων των πάρκων, οδών
και άλλων κοινοχρήστων χώρων
Εγκατάλειψη ή ρίψη σε κάδους
νεκρών ζώων
39.

Αυθαίρετη τοποθέτηση καθισμάτων,
γλαστρών, ζαρντινιερών και άλλων
υλικών

σε

δρόμο

πεζόδρομο

ή

πεζοδρόμιο μπροστά από καταστήματα

ή

κατοικίες,

καθώς

και

τοποθέτηση αυθαίρετων κατασκευών
στο

πεζοδρόμιο

ή

οδοστρώματα

(περιφράξεις, ράμπες, σκάλες, τέντες,
πινακίδες και επιγραφές καταστημάτων κ.λ.π.)
41.

Μη τήρηση υποχρεώσεων κατά την
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

42.

Ρύπανση με μπετόν και απορρίμματα

Γ’
200 €

27, 31

200 €

27, 31

κινουμένων οχημάτων σε δρόμους
και κοινόχρηστους χώρους
43.

Ρύπανση

οποιασδήποτε

μορφής

παράγεται

κατά

την

φορτοεκ-

φόρτωση εμπορευμάτων η διάχυση
αυτών
44.

Επέκταση καταστημάτων ή εργασιών

200 €

27, 32

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΡΘΡΑ

100 €

27, 29

200 €

27, 31

100 €

27, 31

50 €

27, 31

30 €

27, 31

καταστημάτων και συνεργείων στα
πεζοδρόμια ή οδοστρώματα

Α/Α
45.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Τοποθέτηση

στους

πεζοδρόμια

και

δρόμους
γενικά

ή
τους

περιβάλλοντες χώρους καταστημάτων
αντικειμένων σχετικά με το εμπόριό
τους (πινακίδες, καφάσια φρούτων,
κιβώτια ποτών, τενεκέδες κ.λ.π.)
46.

Εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών
απορριμμάτων (καμένα λάδια, λίπη
κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους ακάλυπτους
χώρους και κάδους απορριμμάτων

47.

Ρίψη

ακάθαρτων

(σαπουνόνερα

–

νερών

λασπόνερα)

σε

δρόμους και κοινόχρηστους χώρους
48.

Εναπόθεση σκουπιδιών έξω από
ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους
χώρους,

το

κρέμασμα

σάκων

απορριμμάτων σε κολώνες, δέντρα,
ξένα σπίτια, κ.λ.π.)
49.

Ρίψη σκουπιδιών, τσιγάρων, χαρτιών,
μπουκαλιών, κυτίων καφέ
καθώς

και

η

ρύπανση

κ.λ.π.
του

Δημαρχιακού Μεγάρου (σκαλοπάτια,
οπίσθια πλευρά, εσωτερικοί χώροι
κ.λ.π.)
50.

Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε
οτιδήποτε άλλο, που δεν αναφέρεται
στον παρόντα κανονισμό αλλά ρυπαίνει την πόλη, ύστερα από κοινή από-

φαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών .
*

Τα

ποσά

των

ενδεικτικά

και

προστίμων
ο

Δήμος

είναι
τα

αναπροσαρμόζει με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου

