ΚΕΦ A’ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των δημοτών και του δήμου που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας
και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
2. Συμβάλλει στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή,
ανακύκλωση, διάθεση κ.α)
3. Αποσκοπεί στην ενημέρωση και συμμόρφωση του κοινού με τις σχετικές δημοτικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στην διεύθυνση καθαριότητας,
στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, στη διεύθυνση οικονομικών και στη δημοτική αστυνομία. Η τελευταία
εξουσιοδοτείται και είναι αρμόδια για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων που αφορούν παραβάσεις και η
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Εσόδων) για την επιβολή προστίμων. Όλα τα πρόστιμα δύνανται να
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όποτε κρίνεται σκόπιμο. Οι φορείς και οι κάτοικοι
του Δήμου μας οφείλουν να συνδράμουν στις πιο πάνω αρχές για την όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική επιτέλεση
της αποστολής τους.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Απορρίμματα- Στερεά απόβλητα
Θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους,
παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος
και από τα οποία ο κάτοχος τους επιθυμεί ή υποχρεούται να απαλλαγεί. Αυτά σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξινομούνται σε αστικά –ειδικά και τοξικά βλαβερά.
1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν
1.1 Εσωτερικά απορρίμματα προέρχονται από σπίτια –καταστήματα- ξενοδοχεία-ξενώνες-γραφείαβιομηχανικούς χώρους-νοσοκομεία- ιδρύματα-εκκλησίες-σχολεία και γενικά όλους τους χώρους που
εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες
2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:
2.1 Υπολείμματα που προέρχονται από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας-βιοτεχνίας-οικοτεχνίαςεργαστηρίων-συνεργειών και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικό κ.τ.λ.) και δεν
μοιάζουν με τα αστικά λόγω του όγκου της ποσότητας, της δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας
2.2 Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικά εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες
χειρουργείων και τοκετών από μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια από τμήματα λοιμωδών νοσημάτων
κ.τ.λ. τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά σε ειδικούς κλίβανους.
2.3 Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφείων
2.4 Προϊόντα και υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες
2.5 Απόβλητα που δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα
2.6 Άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήματα ή μηχανήματα καθώς και εξαρτήματα
ή μέρη τους
3.Τοξικά-βλαβερά απορρίμματα
2.1 Θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον
(γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.τ.λ) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση
γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
1. Τα απορριμματοφόρα μηχανικής αποκομιδής του δήμου παραλαμβάνουν όλα τα περιττά πράγματα που
προέρχονται από το σκούπισμα και τον καθαρισμό κατοικιών, καταστημάτων και γραφείων κ.τ.λ. ή
υπόλοιπα ειδών διατροφής
2. Τα απορριμματοφόρα μηχανικής αποκομιδής του δήμου δεν παραλαμβάνουν αντικείμενα ή υλικά που
προέρχονται από μη συνηθισμένες χρήσεις των κατοίκων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, ξενώνων,
γραφείων κ.τ.λ. (Θερμοσίφωνες, ηλεκτρικές συσκευές, άλλα μηχανήματα, έπιπλα, στρώματα κ.τ.λ.) τα
οποία απαγορεύεται να εγκαταλείπονται επί οδών, οικοπέδων ή άλλων χώρων και βεβαίως μέσα στους
κάδους ή γύρω από αυτούς. Τα προϊόντα αυτά διαχειρίζονται από αυτούς που τα παράγουν. Σε
περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να διαχειριστούν τα ανωτέρω, την μεταφορά αναλαμβάνει
ο δήμος. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά μονάδα
ή δρομολόγιο ή ανά κυβικό μέτρο. Στη περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν ενημερώσει
τον υπεύθυνο καθαριότητας του δήμου (εκάστοτε αντιδήμαρχος καθαριότητας) στο τηλέφωνο
2424350223 και να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής που θα ορίσει το δημοτικό
συμβούλιο.

3.

4.

Επίσης δεν περιλαμβάνουν άχρηστα υλικά που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες (κατεδαφίσεις,
ανεγέρσεις, επισκευές ή διαρρυθμίσεις ακινήτων) ή άλλα υλικά που προέρχονται από επαγγελματική,
βιοτεχνική, βιομηχανική ή άλλη χρήση. Σε καμιά περίπτωση τα τελευταία δεν πρέπει να εγκαταλείπονται
χύμα σε οδούς, πεζοδρόμια, ακάλυπτους χώρους κ.τ.λ. αλλά πρέπει να μεταφέρονται για διαχείριση στους
επιτρεπόμενους χώρους. Υπόχρεος για τη μεταφορά και τη διαχείριση είναι ο κύριος του ακινήτου και ο
εργολάβος του έργου που επιβαρύνονται και με τη σχετική δαπάνη.
Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών όπως:
4.1 Φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ. πρέπει να αποδομούνται ή με
κλαδοτεμαχιστή ενταφιασμού ή καύση όταν επιτρέπεται (από Οκτώβριο μέχρι Μάϊο) στους χώρους
παραγωγής τους (αγροτεμάχια, κήπους κ.τ.λ.) με ευθύνη του δημότη. Απαγορεύεται η απόρριψη επί
του πεζοδρομίου χύμα. Σε βάρος των παραβατών της διάταξης αυτής ο δήμος επιβάλλει , ανάλογα
με τον όγκο των απορριμμάτων, πρόστιμο ύψους 200 ευρώ που διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής.
4.2 Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.τ.λ. πρέπει να αποδομούνται ή με κλαδοτεμαχιστή
ενταφιασμού ή καύση όταν επιτρέπεται (από Οκτώβριο μέχρι Μάϊο) στους χώρους παραγωγής τους
αγροτεμάχια, κήπους κ.τ.λ με ευθύνη του δημότη απαγορεύεται η απόρριψη επί του πεζοδρομίου
χύμα. Σε βάρος των παραβατών της διάταξης αυτής ο δήμος επιβάλλει ,ανάλογα με τον όγκο των
απορριμμάτων, πρόστιμο ύψους 200 ευρώ που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
4.3 Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με
δικά τους μέσα.
AΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΓΚΩΔΗ ΜΗ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
5.1 Οι δημότες οφείλουν να τοποθετούν τους ειδικούς πλαστικούς σάκους με τα απορρίμματα που
δεν ανακυκλώνονται στους κάδους απορριμμάτων και πουθενά αλλού δεν επιτρέπεται η
τοποθέτηση των απορριμμάτων μπροστά σε οικήματα άλλων, κατοικημένα ή μη ούτε σε
ελεύθερους χώρους ή οικόπεδα.
5.2 Ο Δήμος έχει την αποκλειστική ευθύνη να ορίζει και να τοποθετεί κάδους στα σημεία εκείνα που
θεωρεί κατάλληλα. Η απομάκρυνση και η φθορά των δημοτικών κάδων απορριμμάτων
απαγορεύεται αυστηρά.
5.3 Στις περιοχές που δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων π.χ.
Παλαιά Αλόννησο (Χωριό) τα προς αποκομιδή απορρίμματα πρέπει να εναποτίθενται καλά
συσκευασμένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους στις προκαθορισμένες από τη διεύθυνση
καθαριότητας θέσεις. Οι επαγγελματίες χώρων εστίασης και αναψυχής λόγω της μορφής αλλά και
του όγκου των απορριμμάτων που παράγουν υποχρεούνται να έχουν τα απορρίμματα τους σε
ιδιωτικούς κάδους όπου θα αναγράφουν την επωνυμία του καταστήματος τους επί του κάδου που
θα φυλάσσουν εντός της ιδιοκτησίας τους και που θα τους τοποθετούν έξω από τον ιδιωτικό τους
χώρο ή στα σημεία που έχει υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας αυστηρά τις ώρες αποκομιδής.
Μετά την αποκομιδή και σε μικρό χρονικό διάστημα οι κάδοι θα αποσύρονται εντός του ιδιωτικού
χώρου. Αν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του
παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.
5.4 Χαρτοκιβώτια, παλιά περιοδικά, εφημερίδες κ.τ.λ. πρέπει να συσκευάζονται σε πακέτα έτσι
ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος τους και να τοποθετούνται μέσα σε ειδικούς κάδους
ανακύκλωσης που φέρουν διακριτικό γνώρισμα.
5.5 Απαγορεύεται η τοποθέτηση ,εντός των κάδων, ογκωδών αντικειμένων, οικοδομικών υλικών και
χαρτοκιβωτίων που δεν έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους.
5.6 Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική των κατοικημένων περιοχών του Δήμου και τη
δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους εφόσον υπάρχει
διαθέσιμος χώρος.
Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους
200 ευρώ.
5.7 Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι σε θέσεις που έχουν ορισθεί από την υπηρεσία καθαριότητας και
απαγορεύεται η μετατόπισή τους. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή ο
Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ.
5.8 Οι κάτοχοι αυτοκινήτου Ι.Χ. που θα βρίσκονται σταθμευμένοι μπροστά από τους κάδους και θα
εμποδίζουν την ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων θα καταβάλλουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ
για απαγορευμένη στάθμευση.
5.9 Όταν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και παρά τη θέληση της δημοτικής αρχής η παραλαβή των
απορριμμάτων είναι αδύνατη για μικρό χρονικό διάστημα ο Δήμος θα ενημερώνει σχετικά τους
δημότες με γραπτή ή προφορική ανακοίνωση. Μετά την ενημέρωση αυτή τα απορρίμματα δεν
πρέπει να εκτίθενται στους δρόμους.
5.10 Απαγορεύεται η παροχέτευση στους δρόμους των οικισμών λυμάτων από πλυντήρια, βόθρους.
Η πλύση ρυπογόνων αντικειμένων με σαπούνι και απορρυπαντικό. Απαγορεύεται επίσης το πλύσιμο
των αυτοκινήτων στους δρόμους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία καθαριότητας στην περίπτωση αυτή οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται:
6.1 Να βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο την ώρα που έχει ορίσει η υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα
καταβάλλουν πρόστιμο ύψους 200 ευρώ.
6.2 Στα καταστήματα, γραφεία, σούπερ-μάρκετ κ.τ.λ. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης
φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή να έχουν ελαχιστοποιήσει
τον όγκο του. Στους μη συμμορφωμένους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο
ύψους 200 ευρώ.
6.3 Απαγορεύεται η απόρριψη μπαζών και σκουπιδιών καθώς και πάσης φύσεως παλαιών και
άχρηστων αντικειμένων πλησίον δημοτικών και αγροτικών δρόμων. Απαγορεύεται επίσης η
απόρριψη μπαζών, σκουπιδιών και αντικειμένων μέσα σε παλαιά πηγάδια, ρέματα και κοίτες
χειμάρρων . Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη και εγκατάλειψη
σκουπιδιών και πάσης φύσεως απορριμμάτων σε όλο το μήκος των ακτών και των παραλιών του
Δήμου μας. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1500 ευρώ το οποίο σε περίπτωση
υποτροπής θα διπλασιάζεται.
Με άλλη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα οριστούν συγκεκριμένοι χώροι αποθήκευσης
μπαζών, ογκωδών υλικών κατεδάφισης, ηλεκτρικών συσκευών, ελαστικών οχημάτων κ.τ.λ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Κ.Τ.Λ.
7.1 Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο
να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το
κατάστημά τους οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά ακόμη και σχετικά με την εμπορική τους
δραστηριότητα όπως π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων,
κιβώτια ποτών, παλιά σίδερα, επισκευαζόμενες μηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα εκτός αν έχει
ληφθεί σχετική άδεια από τη δημοτική αρχή μετά την καταβολή του σχετικού τέλους. Στους
παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ που
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για
τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων
χώρων.
7.2 Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων π.χ. συνεργεία
επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρμολογητή
επίπλων και άλλων ειδών στα πεζοδρόμια ή στο οδόστρωμα. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της
παραπάνω διάταξης ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ύψους 300
ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
7.3 Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της
δημοτικής αρχής για χρήση από τον ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη θα σκουπίζεται και θα
καθαρίζεται υποχρεωτικά σε όλη την έκταση και καθ’όλη την διάρκεια της χρήσης του με έξοδα και
ευθύνη του υπόχρεου αυτού. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο ύψους
300 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
7.4 Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν άδειας, δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους όπως
καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και σκάφη καθώς επίσης και αυτοί που
εκμεταλλεύονται τις ακτές κατόπιν σχετικής διαδικασίας οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους
χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από
το χρόνο καθαρισμού από συνεργείο του Δήμου. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται
πρόστιμο ύψους 300 ευρώ που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
7.5 Η αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων(π.χ. χώροι
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, αύλιοι χώροι συνεργείων.
Αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων κ.τ.λ. που γειτνιάζουν με κατοικίες,
σχολεία, κοινόχρηστους χώρους αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού και επισύρει σε
βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ που διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής.
7.6 Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από
συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και
γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος.
Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη,
ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, χρηματικό πρόστιμο ύψους 1000 ευρώ που διπλασιάζεται σε
περίπτωση υποτροπής.
ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
8.1 Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά των μεταφορικών μέσων ξηρού ή υγρού
φορτίου πρέπει να είναι απόλυτα προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα
ανοιχτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο
κατάλληλο μέσο προστασίας σε βάρος κάθε υπεύθυνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού,
μεταφορέα, κ.τ.λ.) που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος
επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
8.2 Απορρίμματα οποιαδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση των
εμπορευμάτων θα πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το τέλος κάθε εργασίας. Σε περίπτωση
αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται
σε βάρος των υπευθύνων οι οποίοι επιπροσθέτως επιβαρύνονται και με χρηματικό πρόστιμο ύψους
300 ευρώ που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
8.3 Τα φορτηγά καράβια που μεταφέρουν αδρανή υλικά, υλικά οικοδομών, εμπορεύματα κ.τ.λ. εις
το λιμένα Πατητηρίου υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης να λαμβάνουν προληπτικά
μέτρα για τη ρύπανση (σκόνη, θόρυβο κ.τ.λ.) Επίσης , υποχρεούνται μετά την εκφόρτωση του
φορτίου να καθαρίσουν την προβλήτα του λιμανιού οι ιδιοκτήτες του καραβιού. Τα εκφορτωμένα
υλικά, εμπορεύματα κ.τ.λ. απαγορεύεται να παραμείνουν στον τόπο της εκφόρτωσης περισσότερο
από 24 ώρες.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης σε βάρος του παραβάτη
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση
υποτροπής.
8.4 Οι μεταφορείς αδρανών υλικών, υλικών οικοδομών, εμπορευμάτων κ.τ.λ. στην Παλαιά
Αλόννησο (Χωριό) με ζώα είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή
ρύπανσης. Επίσης, υποχρεούνται να καθαρίζουν τα περιττώματα των ζώων. Μετά το πέρας των
εργασιών υποχρεούνται να καθαρίζουν το χώρο εναπόθεσης υλικών καθώς και τη διαδρομή
μεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης σε
βάρος του παραβάτη επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ που διπλασιάζεται σε
περίπτωση υποτροπής.
8.5 Τα ειδικά αυτοκίνητα που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα (βαρέλες) οφείλουν κατά την κίνησή
τους μέσα στους δρόμους του Δήμου να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μη ρυπαίνουν
με έτοιμο σκυρόδεμα το οδόστρωμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριμένης
παράβασης σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 300 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Η’ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
9.1 Η κατάληψη πεζοδρομίου ή κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά επιτρέπεται μόνο με άδεια της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από καταβολή ειδικού τέλους
πρέπει δε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μη ρυπαίνεται ο γύρω χώρος.
9.2 Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή κοινόχρηστου χώρου για εναπόθεση ή
αποθήκευση των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα
(π.χ. κέλυφη με νάυλο κ.τ.λ) που πρέπει να πάρει αυτός που ζητάει αυτό το χώρο ώστε να αποτραπεί κάθε
κίνδυνος να διασκορπίζονται τα υλικά. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών
μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέρα των προβλεπόμενων κυρώσεων από την
κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμα ύψους 300 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα
και το μέγεθος της ρύπανσης.
9.3 Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά κατεδαφίσεων
(μπάζα) πλέον του 3ημέρου ο Δήμος τα απομακρύνει με τα δικά του μέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε
βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες και πρόστιμο 500 ευρώ.
9.4 Σε κάθε εκτελούμενη οικοδομική εργασία με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου του επιβλέποντος
μηχανικού και του αρμόδιου εργολάβου στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν:
α. αντίγραφο της θεωρημένης από την αστυνομία οικοδομικής άδειας
β. πινακίδα που προβλέπεται από το νομό με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία έκδοσης της
γ. άδεια από το Δήμο για την κατάληψη του πεζοδρομίου ή οδοστρώματος εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται
για εναπόθεση υλικών κ.τ.λ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
10.1 Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη
και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους για το λόγο αυτό θα πρέπει να τα περιφράξουν και να προβαίνουν σε
περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης
ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 15ήμερη
προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν μετά την πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και
να μην συμμορφώνονται ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα
5ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας ο

Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο και καταλογίζοντας τα έξοδα καθαρισμού
στους ιδιοκτήτες. Επίσης επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1000 ευρώ.
10.2 Σε επείγουσες περιπτώσεις που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας σε
κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι αμέσως και επικείμενος ο Δήμος με μόνη την αυτοψία της αρμόδιας
υγειονομικής υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του
συγκεκριμένου χώρου ύστερα από (1) μια και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση και
άπρακτη πάροδο 24ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης.
10.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από οργανισμό κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.τ.λ.)για συντήρηση,
επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους νόμους
περί εκτελέσεως δημοσίων έργων (σημάνσεις κ.τ.λ.). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται αμέσως μετά
την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα
εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν το χώρο στην προηγούμενη του κατάσταση. Οι
ίδιοι οργανισμοί υποχρεούνται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών που
χρησιμοποιούν ή παράγουν στην αντίθετη περίπτωση ή τομή ή οι όποιες άλλες παρεμβάσεις θα
αποκαθίστανται από το Δήμο και θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της δαπάνης αποκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
11.1 Οι πωλητές και οι έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο καθώς επίσης οι πλανόδιοι
μικροπωλητές (καντίνες, μόνιμες ή αυτοκινούμενες- τροχόσπιτα) οφείλουν να διατηρούν το γύρο από αυτούς
χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους τους οποίους θα
τοποθετούν στους κάδους του Δήμου. Στους μη συμμορφωμένους θα επιβάλλεται την πρώτη φορά πρόστιμο
ύψους 200 ευρώ και σε υποτροπή θα αφαιρείται η άδεια παραχώρησης.
11.2 Οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές κάθε ακινήτου οφείλουν να διατηρούν καθαρό το τμήμα του πεζοδρομίου
ή δρόμου που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο 250 ευρώ που διπλασιάζεται. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής:
11.3 Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις πρασιές των σπιτιών (προσκήνια) είτε είναι
περιφραγμένα είτε όχι). Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του
παραβάτη χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
11.4 Ο Δήμος δεν υποχρεούται στο καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαύλιων και πρασιών που ανήκουν σε
ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
12.1 Απαγορεύεται η εγκατάλειψη οχημάτων (αυτοκίνητα κ.τ.λ.). Η μακρόχρονη στάθμευση πάνω από ένα
μήνα σε κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια). Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να τα
μεταφέρουν σε δικό τους χώρο. Το ίδιο ισχύει και για τα εγκαταλελειμμένα (σκάφη, βάρκες κ.τ.λ.) πάνω στα
πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από σχετική ειδοποίηση θα
αποσύρονται από το Δήμο και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τους ιδιοκτήτες τους επίσης θα επιβάλλει
πρόστιμο 500 ευρώ.
AΡΘΡΟ 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ, ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ
13.1 Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους,
πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους
απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές
εγκαταστάσεις) η ρύπανση αποτελεί παράβαση και επισύρει επί βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο
100 ευρώ.
13.2 Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων αντικειμένων που μπορεί να
προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια μικροαπορριμμάτων καθώς και στους κάδους αποτελεί παράβαση
και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση
υποτροπής καθώς επίσης και καταλογισμό του κόστους αποκατάστασης.
13.3 Η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια. Κάθε είδους
οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού σε έκτακτες περιπτώσεις όπως π.χ. διαρροή μετά
από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχημα οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την
διεύθυνση καθαριότητας. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 500
ευρώ.
13.4 Απαγορεύεται ο σταυλισμός, η εκτροφή ζώων, πτηνών (π.χ.κότες, πρόβατα, κατσίκες, βοοειδή, άλογα
κ.τ.λ.) κοντά σε κατοικημένες περιοχές χωρίς σχετική άδεια.
ΑΡΘΡΟ 14
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
14.1 Τα επαγγελματικά σκάφη καθώς και τα σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται σε όλα τα λιμάνια του Δήμου
πρέπει να τοποθετούν τα απορρίμματα τους σε ανθεκτικούς σάκους και να μεταφέρονται στους κάδους που είναι
τοποθετημένοι από το Δήμο. Σε περίπτωση που τα εναποθέτουν στις προβλήτες των λιμανιών θα επιβάλλεται
στους ιδιοκτήτες τους πρόστιμο ύψους 200 ευρώ.

14.2 Απαγορεύεται η εναπόθεσης διαφόρων αντικειμένων στις προβλήτες των λιμανιών π.χ.δίκτυα, τελάρα
ψαριών, άγκυρες, ψυγεία, παραγάδια κ.τ.λ. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ.
14.3 Απαγορεύεται η εναπόθεση τρέιλερ στις προβλήτες των λιμανιών μετά την καθέλκυση ή ανέλκυση του
σκάφους ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να απομακρύνει το τρέιλερ από την προβλήτα του λιμανιού. Οι παραβάτες θα
τιμωρούνται με πρόστιμο 200 ευρώ.
14.4 Απαγορεύεται η μακροχρόνια στάθμευση στο χώρο των λιμανιών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων κ.τ.λ. Οι
παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ.
14.5 Απαγορεύεται η ρύπανση με μηχανέλαια της προβλήτας των λιμανιών. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με
πρόστιμο 200 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 15
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
15.1 Απαγορεύεται η αφισοκόλληση , ο διασκορπισμός εντύπων (φεϊγβολάν), η αναγραφή συνθημάτων και
διαφημίσεων ,η ανάρτηση ταμπλό και επιγραφών (σε τοίχους, κάδους απορριμμάτων, κολόνες, δένδρα,
παραδοσιακά κτίρια, κτίρια δημοσίου κ.τ.λ.) Οι παράνομες διαφημιστικές αφίσες ταμπλό, αεροπανό κ.τ.λ. θα
συλλέγονται από συνεργεία του Δήμου και θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 ευρώ τόσο στο διαφημιστή όσο
και στο διαφημιζόμενο πέρα από το τέλος παράνομης διαφήμισης.
ΑΡΘΡΟ 16
ΦΘΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
16.1 Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολόνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων λεωφορείων,
κάδοι, πινακίδες κ.τ.λ.)πρέπει να διατηρείται καθαρός ώστε να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του και να
μην αποτελεί εστία μόλυνσης. Η ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού αποτελεί
παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ύψους 1500 ευρώ. Ανάλογα με την έκταση
της ρύπανσης ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης
όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 17
17.1 Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων ή ζώων εργασίας, άθλησης, ή αναψυχής οφείλουν να φροντίζουν τα ζώα τους
και να περισυλλέγουν τα περιττώματα τους. Επίσης δεν μπορούν να τα εγκαταλείπουν έτσι ώστε να μετατρέπονται
σε αδέσποτα. Οι ιδιοκτήτες σκύλων υποχρεούνται να τους περιορίζουν εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα
αφήνουν να περιφέρονται ασυνόδευτα στους δρόμους και τις πλατείες όταν δεν τα συνοδεύουν θα πρέπει να τα
ελέγχουν κρατώντας τα με αλυσίδα ή ιμάντα. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.
17.2 Τα κατοικίδια ζώα δεν θα πρέπει να εγκαταλείπονται ή να θανατώνονται αλλά αντιθέτως να τυγχάνουν
περίθαλψης και φροντίδας.
17.3 Τα νεκρά ζώα πρέπει να μην εγκαταλείπονται στους δρόμους ή να ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων
αλλά με τη φροντίδα των ιδιοκτητών τους να ενταφιάζονται.
ΑΡΘΡΟ 18
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΜΑ ΟΔΩΝ
18.1 Για τον καθαρισμό των οδών που είναι παρκαρισμένα (όχι εγκαταλελειμμένα) αυτοκίνητα ο Δήμος θα
ενημερώνει δυο ημέρες (2) νωρίτερα να μην παρκάρουν αυτοκίνητα για 3 ώρες προκειμένου να σαρωθεί η οδός
την συγκεκριμένη ημέρα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 19
19.1 Οι κάθε είδους πινακίδες εκτός από αυτές της οδικής σήμανσης και κυκλοφοριακής ρύθμισης που έχουν
τοποθετήσει σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους πέρα από την αισθητική ρύπανση που προκαλούν πολλές
φορές καθίστανται επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Εντός ενός μηνός από τη ψήφιση του
παρόντος κανονισμού πρέπει να αποσυρθούν από όσους τις έχουν τοποθετήσει. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει
θα τις αποσύρει ο Δήμος και στο διαφημιζόμενο θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200 ευρώ. Η ανάρτηση
διαφημιστικών πινακίδων επιτρέπεται μόνο με άδεια του Δήμου και μετά από νόμιμη διαδικασία που ο σχετικός
νόμος προβλέπει.
ΑΡΘΡΟ 20
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Τα πρόστιμα που προβλέπονται για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού καθαριότητας, προστασίας,
περιβάλλοντος αναπροσαρμόζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο παραβάτης μπορεί αν επιθυμεί να
εμφανιστεί εντός 3 ημερών από την ημέρα βεβαίωσης της παράβασης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να
εκθέσει τις αντιρρήσεις του. Αν οι αντιρρήσεις του κριθούν βάσιμες, διαγράφονται τα πρόστιμα σε αντίθετη
περίπτωση είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 21
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
Για να εξαλειφθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη υλικών κατεδαφίσεως σε δημοτικούς και δημόσιους χώρους,
χείμαρρους και ρέματα , πάρκα κ.τ.λ. θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής:
21.1 Όταν εκδίδεται μια νέα άδεια οικοδομής ή άδεια κατεδαφίσεως ο εκ του νόμου υπόχρεος θα πρέπει με
υπεύθυνη δήλωση του να προσδιορίζει το σημείο απόθεσης των υλικών κατεδαφίσεως ή υλικών εκσκαφής το
οποίο απαγορεύεται να είναι δημοτική ή δημόσια έκταση αλλά ιδιωτική εφόσον στα όρια του Δήμου μας δεν
υπάρχει οργανωμένος χώρος υποδοχής μπαζών ή προϊόντων εκσκαφής.

21.2 Η υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται μαζί με τα έγγραφα που καταθέτει για την έκδοση της άδειας
κατεδαφίσεως ή άδειας οικοδομής. Επίσης θα ειδοποιεί εγγράφως την υπηρεσία πολεοδομίας και τη δημοτική
αστυνομία ή το αστυνομικό τμήμα πριν την απόθεση των υλικών ώστε να μπορεί να γίνεται αυτοψία από
υπάλληλο της πολεοδομίας και της δημοτικής αστυνομίας ή του αστυνομικού τμήματος για την εξακρίβωση των
αναγραφόμενων στην υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου.
21.3 Κατόπιν θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση σε περίπτωση που η απόθεση γίνει σε μη προβλεπόμενο χώρο
διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1000 ευρώ
αναλόγως με το μέγεθος της ρύπανσης.
AΡΘΡΟ 22
Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την πιο κάτω έννοια:
22.1 Kατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι που κατοικούν άτομα ή οικογένειες , μόνιμα ή πρόσκαιρα όπως
μονοκατοικίες ή άλλου τύπου ακίνητα.
22.2 Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις
μόνιμα ή πρόσκαιρα είτε είναι ισόγειοι είτε ευρίσκονται σε ορόφους ή στοές ή στο βάθος οικοπέδων και
επικοινωνούν με τις οδούς μέσα από κοινόχρηστους εισόδους ή χώρους γενικά. Στην έννοια των καταστημάτων
υπάγονται και κάθε λογής εργαστήρια βιοτεχνίες, εργαστήρια, στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες, θέατρα,
κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών, κέντρα ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής ή έκθεση
ζώων, περιβόλια όπου γίνονται κάθε φύσεως καλλιέργειες, βουστάσια, πτηνοτροφεία και γενικά χώροι που δεν
μπορούν να χαρακτηρίσουν κατοικίες ή γραφεία.
Οι διατάξεις που αναφέρονται σε καταστήματα εφαρμόζονται και στα ιδιωτικά
σχολεία, νοσοκομεία,
ιδιωτικούς
βρεφοκομικούς
και
παιδικούς
σταθμούς.
22.3 Γραφεία θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οιανδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Στην
έννοια των γραφείων υπάγονται και τα ακίνητα ή χώροι όπου λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες
οργανισμών κοινής ωφέλειας ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης.
22.4 Οικόπεδα θεωρούνται ακάλυπτοι χώροι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης
ΑΡΘΡΟ 23
Υπεύθυνοι για την τήρηση του κανονισμού
23.1 Για τις κατοικίες όλα τα ενήλικα πρόσωπα που κατοικούν σ’αυτές
23.2 Για τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών ο διαχειριστής τους
23.3 Για τα καταστήματα, τα γραφεία και γενικά τους επαγγελματικούς χώρους το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο
όνομα των οποίων είναι η επιχείρηση και σε περίπτωση νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.
23.4 Για τα οικόπεδα ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αυτού
23.5 Ο διαχειριστής πολυκατοικιών και οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή γραφείων μπορούν να ορίζουν με έγγραφο
τους συγκεκριμένο πρόσωπο που θα αναλάβει την ευθύνη για τη συντήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος και τις παραβάσεις του. Για να ισχύει το έγγραφο αυτό πρέπει αυτός που εξουσιοδοτεί και αυτός που
αναλαμβάνει την ευθύνη να υπογράψουν ενώπιον αρμόδιου δημοτικού υπαλλήλου και να επικυρώνεται η
γνησιότητα της υπογραφής.
23.6 Για τις λοιπές περιπτώσεις υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες και όπου απαιτείται άδεια το άτομο στο
όνομα του οποίου εκδίδεται.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1. Εναπόθεση υπόλοιπα καθαρισμού κήπων,
200
Φύλλα, χόρτα κ.τ.λ. χύμα επί του πεζοδρομίου
Ή οδοστρώματος. Αρθρο 4.1
2. Εναπόθεση κλαδοκάθαρα χύμα επί του
200
Πεζοδρομίου ή οδοστρώματος. Άρθρο 4.2
3. Μη αναγραφή επωνυμίας του καταστήματος στους κάδους
200
4. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους. Άρθρο 5.6
200
5. Μετακίνηση κάδων. Άρθρο 5.7
500
6. Σταθμευμένα αυτοκίνητα μπροστά σε κάδους. Άρθρο 5.8
100
7. Νερά στους δρόμους από πλυντήρια, βόθρους,
300
πλύσιμο αυτοκινήτων. Άρθρο 5.10
8. Κατάληψη πεζοδρομίου από ογκώδη απορρίμματα
200
Άρθρο 6.1
9. Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων
200
που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
εμπορικά καταστήματα, super market κ.τ.λ. Άρθρο 6.2
10. Απόρριψη μπαζών, σκουπιδιών και πάσης φύσεως άχρηστων
1500
Αντικειμένων πλησίον αγροτικών και δημοτικών δρόμων καθώς και
σε όλο το μήκος ακτών και παραλιών Άρθρο 6.3
11. Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε
300

αντικειμένων ή υλικού από καταστήματα.(ψυγεία, πάγκοι, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, κιβώτια ποτών
κ.τ.λ.)Άρθρο 7.1
12. Διεξαγωγή εργασιών από συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
300
Μοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων κ.τ.λ.
Άρθρο 7.2
13. Αμέλεια καθαρισμού μισθωμένων χώρων και ρύπανση
300
από διασκορπισμό των απορριμμάτων. Άρθρα 7.3 και 7.4
14. Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων (χώροι
300 τραπεζοκαθισμάτων, αποθήκες,
πάρκινγκ κ.τ.λ.)δίπλα σε σχολεία,
Κατοικίες κ.ά. Άρθρο 7.5
15. Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων, υπονόμους ή δίκτυα
1000
απορροής μηχανέλαιων από συνεργεία αυτοκινήτων ή
μαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήματα εστίασης.
Άρθρο 7.6
16. Μη χρησιμοποίηση ειδικών προστατευτικού καλύμματος από
500
Φορτηγά που μεταφέρουν υλικά ή διάφορες συσκευασίες.
Άρθρο 8.1
17. Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από
300
Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων. Άρθρα 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
18. Αν από πλημμελή εφαρμογή προστατευτικών μέτρων
300
προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων από οικοδομικά
υλικά. Άρθρα 9.1 και 9.2
19. Εγκατάλειψη σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομικά υλικά και
500
υλικά κατεδαφίσεως (μπάζα) πλέον του 3ημέρου.
Άρθρο 9.3
20. Αμέλεια καθαρισμού οικοπέδου κατόπιν ειδοποιήσεως.
1000
Άρθρο 10.1
21. Ρύπανση χώρων, λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης
200
υπαίθριου εμπορίου. Άρθρο 11.1
22. Αμέλεια καθαρισμού του τμήματος πεζοδρομίου ή δρόμου
250
που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή
Άρθρο 11.2
23. Αμέλεια ιδιοκτητών ή ενοικιαστών να διατηρούν καθαρές
100
τις πρασιές των σπιτιών. Άρθρο 11.3
24. Εγκατάλειψη οχημάτων, αυτοκινήτων, σκάφη, βάρκες κ.τ.λ.
500
Σε κοινόχρηστους χώρους ή πεζοδρόμια. Άρθρο 12.1
24.Απόρριψη χαρτιών, πακέτων, μικροαντικειμένων σε πεζοδρόμια,
100
κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα,
παιδικές χαρές κ.τ.λ.) Άρθρο 13.1
25.Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χημικών υλικών
500
στους κάδους και στα καλαθάκια απορριμμάτων. Άρθρο 13.2
26. Ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων
500
Χώρων με μηχανέλαια οχημάτων. Άρθρο 13.3
27. Εναπόθεση απορριμμάτων στις προβλήτες των λιμανιών.
200
Άρθρο 14.1
28. Εγκατάλειψη διαφόρων αντικειμένων (δίκτυα, τελάρα ψαριών,
200
Άγκυρες, ψυγεία, παραγάδια κ.τ.λ.) στις προβλήτες των λιμανιών
Άρθρο 14.2
29. Εναπόθεση τρέιλερ στις προβλήτες των λιμανιών μετά την
200
Καθέλκυση ή ανέλκυση του σκάφους. Άρθρο 14.3
30.Μακροχρόνια στάθμευση αυτοκινήτων, μηχανημάτων στο
100
χώρου του λιμανιού. Άρθρο 14.4
31. Ρύπανση με μηχανέλαια της προβλήτας λιμανιών.
500
Άρθρο 14.5
32. Ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση από ιδιώτες επαγγελματίες
300
Και εμπορικές επιχειρήσεις. Άρθρο 15.1
33. Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια,
1500
Κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, κάδοι, πινακίδες)
Άρθρο 16.1
34. Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων ζώων. Άρθρο 17.1
100
35. Μηχανικό σάρωμα οδών. Άρθρο 18.1
100
36.Ρύπανση από διαφημιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες διαφημίσεις
200
Σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. Άρθρο 19

37. Απόθεση υλικών κατεδαφίσεως σε μη προβλεπόμενο χώρο
1000
Άρθρο 21.3
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) που
επιτελούνται στα διοικητικά όρια του δήμου και κάθε τεχνική εργασία οργανισμού κοινής ωφελείας.
ΑΡΘΡΟ 2
Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:
1. Αντίγραφο της θεωρημένης από την αστυνομία οικοδομικής άδειας
2. Πινακίδας που προβλέπεται από τον νόμο με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία επιδόσεως της
3. Άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου οδοστρώματος χορηγούμενη από το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 3
Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την πολεοδομία σχέδια θα
πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη κατασκευαστή για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που
εκτελούνται.
ΑΡΘΡΟ 4
Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται , πέρα από την επιβολή προστίμων, κίνηση διαδικασίας διακοπής
των εργασιών από το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 5
Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής
ωφελείας ανάλογα πρέπει :
1.
Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το αστυνομικό τμήμα
2.
Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος. Σε περίπτωση που
δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Να
προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή ταμείου παρακαταθηκών και δανείων
όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο Δήμος και ποσού ανάλογου του τρέχοντος μέτρου μήκους πρόσοψης η
οποία θα επιστρέφεται στους ενδιαφερομένους μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν
προηγήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών. (π.χ. μπάζα,
τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλήψεις, πλακόστρωση πεζοδρομίου κ.τ.λ.)
ΑΡΘΡΟ 6
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να
υπάρχει πινακίδα που θα απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως
πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα
αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια,
τσιμεντόλιθους, κ.τ.λ.). Για την αποφυγή της διασποράς του από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία
ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα, κ.τ.λ.) θα πρέπει να
καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια
κατεδαφίσεων ή εκσκαφών μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον διημέρου θεωρείται ότι
καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο. Επιπλέον, απομακρύνονται από το
Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης.
ΑΡΘΡΟ 7
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 τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές πινακίδες και η τοποθέτηση ταινίας
σήμανσης όταν κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινές. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200
ευρώ και σε υποτροπή πρόστιμο ύψους 400 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 8
η
Απαγορεύεται η εκτέλεση των ακολούθων οικοδομικών εργασιών για το διάστημα από 1 Ιουνίου έως 30
Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι οικοδομικές εργασίες που τίθενται υπό περιορισμό είναι οι ακόλουθες:
1. Γενικές εκσκαφές
2. Εργασίες θεμελίωσης
3. Σκυροδέτηση
4. Τοιχοποιίες και επιχρίσματα
5. Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
6. Τοποθέτηση δαπέδων, πλακιδίων και μαρμάρων
7. Πάσης φύσεως κατεδαφίσεις
8. Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου που εμπεριέχουν εκσκαφές και σκυροδέτηση
9. Επιτρέπονται οι εργασίες χρωματισμών που γίνονται χωρίς τη χρήση ικριωμάτων. Οι περιοχές στις οποίες
έχει εφαρμογή το παρόν άρθρο ορίζονται ως κάτωθι.
Εντός των ορίων οικισμών των παραδοσιακών οικισμών του Δήμου
ΑΡΘΡΟ 9
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από οργανισμό κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ) για συντήρηση δικτύου ή
νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους νόμους περί εκτελέσεως

δημοσίων έργων (σημάνσεις κ.τ.λ.). 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 πρότερη τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση θα
ζητείται άμεση επέμβαση των ελεγκτικών αρχών. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των
αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερομένων στο άρθρο 6 του
παρόντος κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερομένων περιπτώσεων στα άρθρα 2,3,4,6 και 8 του παρόντος
κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200 ευρώ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.9 του Ν.
1828/89) και σε υποτροπή πρόστιμο ύψους 400 ευρώ.

