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Από το πρακτικό της με αριθμό 14/26-6-2018 συνεδρίασης
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Αριθμ. Απόφασης: 197/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσομπανόπουλος Ευαγγέλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψυλλίδου Ελένη
Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ύστερα από την με αριθ. 9041/22-62018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κ. Ψυλλίδου Ελένη κατά τις διατάξεις των άρθρων
65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και
δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,παρουσία και του
Δημάρχου κ. Τσομπανόπουλου Ευαγγέλου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα 21 μέλη, δηλαδή,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ψυλλίδου Ελένη, Κοσμίδου Λαρίσα, Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος, Χατζηγερακούδης
Ιωάννης, Παναγιωτίδης Γεώργιος, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Καραγεωργίου Γεώργιος,
Τουμπεκτσής Δημήτριος, Σαββαϊδης Λάζαρος, Αργυρέλη-Δημητρακέ Ελένη, Χατουτσίδου Ελένη,
Γαβριηλίδης Νικόλαος, Βαλσαμίδης Νικόλαος, Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος, Μιχαηλίδης Σάββας,
Ζυγούλας Γεώργιος, Μερμελέγκας Γεώργιος, Καπετανόπουλος Ιωάννης, Κουμπίδης Θεόδωρος,
Αμπεριάδης Περικλής, Σαλαμπάσης Αναστάσιος,
ΑΠΟΝΤΕΣ: Τσακαλίδης Ιωάννης, Αργυράκης Μιχαήλ, Γατούλα-Αδαλάκη Μαρία, Λεπίδας Γεώργιος,
Τερζόπουλος Ιωάννης, Πολίτης Λουκάς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Μισκάκη Άρτεμις για την τήρηση
των πρακτικών και ο κ. Κοντοστόλης Νικόλαος Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου
Συνεχίζοντας την συνεδρίαση στο πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθ. 13/2018 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με την οποία τα μέλη της ομόφωνα γνωμοδοτούν θετικά επί του Κανονισμού
Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Νέστου»
Στη συνέχεια η κ Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ να αποφασίσουν
σχετικά.
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τα εξής:
1. τη με αριθ. 13/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. τις διατάξεις :
 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,
 του άρθρου 75 παρ.5 και 79 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ, όπως ισχύει,
 του άρθρου 19 του Β.Δ 24-9/20-10-58 περί προσόδων Δήμων και κοινοτήτων, όπως
ισχύει,
 του άρθρου 94 παρ.2 περ. 32 του Ν.3852/10, όπως ισχύει και
 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17
 των άρθρων 65-67 του Ν.3852/2010
και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ο μ ό φ ω ν α
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Εγκρίνει τον Κανονισμό Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων σύμφωνα με τη με αριθ. 13/2018 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως παρατίθεται παρακάτω:
Άρθρο 1o
Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση
των κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους
χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.





Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση, δάση και γενικά οι
προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο
τρόπο.
Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις, που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.
Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:




Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της
πόλης.
Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και
ειδικότερα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
(ηλικιωμένοι, παιδιά, συνοδοί βρεφικών αμαξιδίων, κ.λπ.).
Άρθρο 2ο
Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί Κανονιστική Διοικητική
Πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού Νόμου.
Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις:
1. Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και
άλλων τινών συναφών διατάξεων», όπως ισχύουν.


Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984), όπως ισχύουν.



Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989), όπως ισχύουν.



Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990), όπως ισχύουν.



Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004), όπως ισχύουν.



Του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α΄/1985), όπως ισχύουν.



Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών και υλικών κύριας
για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ».
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Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48 (ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως ισχύουν.



Του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Νέστου (ΑΔΑ 7547ΩΚΣ-ΛΣΝ)
Άρθρο 3ο
Ορισμοί

Α. Κοινόχρηστοι, είναι οι χώροι που σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους
προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Νέστου.
Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού
Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά
τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα αυτά
εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 3 παρ. Γ΄ του Κανονισμού Καθαριότητας αριθ. 276/2016 ΑΔΣ – ΑΔΑ:7547ΩΚΣ-ΛΣΝ)
αναφορικά με τους κοινόχρηστους χώρους, ήτοι:

Κοινόχρηστοι χώροι
1.
Πεζοδρόμια, οδοί, πλατείες, δενδροστοιχίες
2.
Αστικό πράσινο (Άλση, πάρκα)
3.
Περιαστικό πράσινο
Από το σύνολο των προσδιοριζόμενων από το Πολεοδομικό Σχέδιο αστικών κοινοχρήστων χώρων
διακρίνεται η υποκατηγορία των αστικών κοινοχρήστων χώρων πρασίνου.
Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ 17.7/16.8.23, του ΓΟΚ/1985 και
του π.δ 23.2/6.3.1987, είναι οι κοινόχρηστοι κήποι, τα πάρκα και τα άλση αλλά και κάθε ελεύθερος
χώρος στον οποίο έχει αναπτυχθεί φυσική ή τεχνητή βλάστηση (δενδροφυτεμένες πλατείες,
διαχωριστικές νησίδες, πρασιές, πεζοδρόμια με φυτεύσεις κλπ) σε αντιδιαστολή προς τους χώρους
οι οποίοι δεν έχουν ως υποχρεωτικό συστατικό τους το πράσινο.
Τα πάρκα και τα άλση αποτελούν ειδική κατηγορία των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στην οποία
αναφέρεται ρητώς ο ν.998/79 « Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων». Απαραίτητο
συστατικό για τον χαρακτηρισμό άλσους ή πάρκου αποτελεί η ύπαρξη δασικής βλάστησης.
Επίσης, πάρκα είναι οι εκτάσεις εντός των οικιστικών περιοχών που καλύπτονται από βλάστηση με
κηποτεχνικές διαμορφώσεις ενώ άλση είναι καθαρές εκτάσεις πρασίνου, χωρίς κηποτεχνικές
διαμορφώσεις.
Οι δενδροστοιχίες δεν υπάγονται πλέον (μετά τον ν.3208/03, ΦΕΚ 303Α/2003) στο προστατευτικό
καθεστώς της δασικής νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι οι δενδροστοιχίες που βρίσκονται εντός
κοινοχρήστων χώρων υπάγονται στο καθεστώς που τους διέπει κάθε φορά.
Κήπο ονομάζουμε μια έκταση πρασίνου φυτεμένη με μεγάλη ποικιλία πυκνής βλάστησης. Σήμερα, ο
όρος έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζει, στην πολεοδομική και λοιπή νομοθεσία, περισσότερο
ιδιωτικούς χώρους πρασίνου.
Β.Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού
ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού
χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι
ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου
χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων
Εσόδων.
Γ. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται
σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε
εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει τη
νόμιμη λειτουργία αυτών.
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Δ. Ανάκληση άδειας, είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης
διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία
αδικήματος, αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος
Κανονισμού.Ε. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την
προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου
κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και
τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.
Άρθρο 4ο
Αρμοδιότητες
Εκτός του Δήμου Νέστου, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να
εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο Νέστου ή έχουν
παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση.
Για την εφαρμογή του παρόντος, ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί σύμφωνα με τον Νόμο όλες τις απαραίτητες
άδειες, εντός 15 ημερών ή άλλως εντός των προθεσμιών που θέτει ο Ν. 2690/99 ,όπως ισχύει,
αναφορικά με τις αιτήσεις των πολιτών.
2. Η Ελληνική Αστυνομία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και χορηγεί «γνώμη»
στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας, για τη χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του
Κοινοχρήστου Χώρου, καθώς και τη διακοπή και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις στο πλαίσιο εσωτερικής
υπηρεσιακής διαδικασίας, για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται στο
κοινόχρηστο χώρο.
4. Οι Τοπικές Κοινότητες, η Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής και η Δημοτική Κοινότητα
Χρυσούπολης γνωμοδοτούν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία επιλύει κάθε διαφορά που
ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.
Άρθρο 5ο
Γενικές Αρχές
1. Οι κοινόχρηστοι χώροι, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης καθορίζονται στον
παρόντα κανονισμό. Ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Ηρώων (κεντρική)
καθώς και στις λοιπές πλατείες του Δήμου Νέστου. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 1080/80 αναφορικά με την έκδοση άδειας κατάληψης
πεζοδρομίου ή λοιπών κοινοχρήστων χώρων .
3. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50 μ.
τουλάχιστον
4. Στους πεζοδρόμους εξασφαλίζεται ικανό πλάτος για την απρόσκοπτη και συνεχή διέλευση των
πεζών.
5. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης.
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Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου μπροστά από το Ηρώο της πόλης,
σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων, από αυτό.
6. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του
αστικού εξοπλισμού (ενημερωτικές και διαφημιστικές πινακίδες, ποδηλατοστάσια κ.λπ.) που έχει
εγκαταστήσει ή πρόκειται να εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.
7. Προ της εισόδου κατοικίας δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για οποιαδήποτε
χρήση.
8. Οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι, οριοθετούνται με κίτρινη γραμμή με συνεργασία της
Αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέστου και εκπροσώπου της Δημοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη
και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος. Ομοίως η τήρηση των διαλαμβανομένων
στο άρθρο 17 του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Νέστου αναφορικά τις
υποχρεώσεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελεί
υποχρέωση τους). Απαγορεύεται η οριοθέτηση του παραχωρημένου χώρου με οποιαδήποτε
κατασκευή που μετατρέπει τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.
(παρατίθεται το άρθρο 17):

ΑΡΘΡΟ 17o
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
1.
Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται
μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.λπ.),
οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα
απόβλητα (υπολείμματα τροφών, κόκαλα κ.λπ.) και να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα
μηχανικής αποκομιδής, πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Στους παραβάτες
επιβάλλεται για κάθε αντικείμενο, σάκο ή συσκευασία χρηματικό πρόστιμο.
2.
Οι υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α. όπου
παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφερομένων
ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λπ.) οφείλουν να τοποθετούν επαρκή δοχεία
απορριμμάτων, να φροντίζουν να τα αδειάζουν τακτικά, και να έχουν καθαρό τον
περιβάλλοντα χώρο. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους εκμισθωτές που εκμεταλλεύονται τις
παραλίες, οι οποίοι υποχρεούνται να μεταφέρουν και να τοποθετούν τα απορρίμματά τους
στους χώρους συγκέντρωσης τις προβλεπόμενες ώρες. Η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων
κάδων και καλαθιών για μικρο-απορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται χωρίς
καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα
προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφημιστική καταχώρηση, ο αριθμός
και η θέση τους θα προβλέπονται στην χορηγούμενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και οι
προδιαγραφές τους θα συμφωνούν με τους σχετικούς όρους, που ο Δήμος έχει θεσπίσει
σχετικά με τον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας.
Οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνονται για όλα τα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνώντας με
τη Διεύθυνση Καθαριότητας. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο.
3.
Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι
των παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος.
4.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
προϊόντων καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων. Για την ρήψη ή εγκατάλειψη στο
πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών
αντικειμένων, που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου,
επιβάλλεται στους παραβάτες χρηματικό πρόστιμο.
5.
Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων, ταχυφαγίων, supermarket, ταβερνών, κ.τ.λ. πρέπει να
εναποθέτουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία και να
οδηγούνται: ή σε κάποιο πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το
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6.

7.

8.

Π.Δ. 82 ΦΕΚ 64 Α/2- 3-2004 ή κατόπιν συνεννοήσεως με το Γραφείο Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, σε ειδικό χώρο για την περισυλλογή αυτών, προς αποφυγή ρύπανσης. Σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανακατεύονται με τα αστικά απόβλητα και να τοποθετούνται
στους πράσινους κάδους απορριμμάτων.
Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποθήκευση και η αυθαίρετη κατάληψη από τους
καταστηματάρχες στο πεζοδρόμιο, πεζόδρομο, πλατεία, ή στον κοινόχρηστο χώρο έξω από
το κατάστημά τους, οποιονδήποτε αντικειμένων ή υλικών ακόμη και σχετικών με την
εμπορική τους δραστηριότητα (π.χ. καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, μικρο-προϊόντα,
τραπεζο - καθίσματα, επαγγελματικές ομπρέλες, φιάλες υγραερίου, κ.τ.λ.).
Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει μέσα στο
ωράριο της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων τους, να φροντίζουν για την
καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται μπροστά από αυτά και που θα απέχει
τουλάχιστον 10 μέτρα από το περίγραμμα του χώρου που έχουν νοικιάσει για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων. Ομοίως δε και των χώρων που μπορεί να βρίσκονται έξω από τα
παραπάνω όρια αλλά είναι κοντά σ' αυτούς και έχουν συσσώρευση απορριμμάτων που
προέρχονται προφανώς από την δραστηριότητά τους.
Για την καθαριότητα των δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις και
ιδιωτικούς φορείς, κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ευθύνονται οι διοργανωτές, οι
οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και να τους αποδίδουν, μετά το πέρας
των εκδηλώσεων, στην ίδια κατάσταση που τους παρέλαβαν.

9. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την επέκταση των εργασιών των
καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών,
ποδηλάτων, τοποθέτηση ψησταριών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.λπ.).
10. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αποτελεί η
ενημερότητα του ενδιαφερομένου περί μη οφειλών στο Δήμο ή νόμιμη ρύθμισή τους.
11. Η εξόφληση του τιμήματος για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αποτελεί
προϋπόθεση για την παραλαβή της και την έναρξη ισχύος της.
12. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου
χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.
13. Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1 μ. από την οικοδομική γραμμή και
εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόμενη ανάρτηση αυτών επί των
προσόψεων των κτηρίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5 μ.
14. Στις περιοχές του Κέντρου καθώς και στις πλατείες Ηρώων , Μακεδονίας και Προαστείου,
καθώς και σε όλους τους πεζόδρομους, επιτρέπεται η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού
(καθίσματα, τραπέζια, γλάστρες κ.λπ.) που αποτελούνται μόνο από υλικά, όπως πηλός, ξύλο, γυαλί
κ.λπ.
15. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος
τουλάχιστον 3 μ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες που θα
καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς
διαφημιστικά μηνύματα.
16. Απαγορεύεται κάθε είδους κατασκευή επί του δαπέδου του παραχωρούμενου κοινόχρηστου
χώρου (ξύλινα δάπεδα , βάθρα κτλ ) εκτός από την αποκατάσταση του υπάρχοντος με τα ίδια
υλικά και την σύμφωνη γνώμη των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου . Οι υπάρχουσες κατασκευές
δύναται να διατηρηθούν μέχρι την λήξη της ισχύς της άδειας λειτουργίας του καταστήματος και
απομακρύνονται άμεσα μετά από κάθε μεταβολή αυτής (αλλαγή ιδιοκτήτη , ενοικιαστή , ΑΦΜ ,
καταστατικού εταιρίας κτλ)
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17. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο
(υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.λπ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων
επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι
για την απρόσκοπτη κίνηση των δημοτών και όσων χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς. Η
συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει μετά από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των
υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν υποβολής μαζί με την άδεια των αναγκαίων προς τούτο
τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των
λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας
άδειας.
18. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε παρέμβαση.
19. Η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και δέντρων στις πλατείες, τους πεζοδρόμους και τα
πεζοδρόμια θα γίνεται μόνο από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και η αποκατάσταση του
γύρω χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία ή ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερομένου.
21. Η καθαριότητα του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του
καταστήματος.
22. Απαγορεύεται η αποθήκευση εμπορευμάτων, τραπεζοκαθισμάτων, και άλλων στοιχείων
εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
23. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, συσκευών προβολής,
τηλεοράσεων, διαφημιστικών στοιχείων, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων (αυτοκινητάκια,
αεροπλανάκια, κ.λπ.) σε μη παραχωρημένο με σχετική άδεια κοινόχρηστο χώρο.
24. Με τη λήξη των αδειών και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο
χώρο όλα τα αντικείμενα.
25. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 21 του κανονισμού
καθαριότητας, το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια, αναφορικά με την Ρύπανση δημοσίων
κτιρίων, ακάλυπτων χώρων, κοινοχρήστων χώρων, δασών, παραλιών και προστασία
τους, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν και όσους επιφέρουν φθορά σε δημοτική
περιουσία με μόνιμες ή πακτωμένες κατασκευές.

ΑΡΘΡΟ 21o
Ρύπανση δημοσίων κτιρίων, ακάλυπτων χώρων, κοινοχρήστων χώρων, δασών,
παραλιών και προστασία τους
1)
Η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη σε ακάλυπτους χώρους δημόσιους και ιδιωτικούς,
παραλίες, θάλασσα, ρέματα, δάση και αλλού εντός ή εκτός σχεδίου, άχρηστων υλικών, με
συνέπεια τη σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη δημιουργία εστιών μόλυνσης και την
προσβολή της αισθητικής του τοπίου και του οικιστικού περιβάλλοντος, απαγορεύεται και
διώκεται. Τα παραπάνω άχρηστα υλικά πρέπει να μεταφέρονται και να απορρίπτονται με
ευθύνη των κατόχων τους, μόνο σε κατάλληλους και εγκεκριμένους χώρους υποδομής. Ρητά
απαγορεύεται η απόθεση αυτών των άχρηστων υλικών σε κοινόχρηστους χώρους και
πεζοδρόμια.
2)
Απαγορεύεται αυστηρά η κοπή οποιουδήποτε δέντρου χωρίς προηγούμενη άδεια το Γραφείο
Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου ή της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας (Δασαρχείο,
Πολεοδομία). Σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής ή με οποιοδήποτε τρόπο καταστροφής
δέντρου, εκτός των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο.
3)
Απαγορεύεται η ρίψη, μέσα στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων των
πεζοδρόμων, λαδιών συνεργείων αυτοκινήτων που προέρχονται από συντηρήσεις και
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4)

5)

επισκευές μηχανών, λιπών ψητοπωλείων, υγρών μπαταριών και γενικά αποβλήτων που
μπορούν να προκαλέσουν τοξική επιβάρυνση των αποχετευομένων λυμάτων.
Απαγορεύεται η ρύπανση των τοίχων των δημοσίων κτιρίων, μνημείων κ.λ.π. ιστορικών
χώρων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων και οικοπέδων. Τα δημοτικά ή δημόσια καταστήματα
με ευθύνη των προϊσταμένων τους, των αρμοδίων υπαλλήλων ή των ιδιοκτητών τους πρέπει
να είναι πάντα καθαρά εξωτερικά και εσωτερικά, όπως επίσης και ο περιβάλλων χώρος.
Βανδαλισμοί σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου (κάδοι, ιστοί και φωτιστικά, παγκάκια,
όργανα παιδικών χαρών, οχήματα, πινακίδες κ.λπ.) από δόλο ή αμέλεια, πέραν της δίωξης
για φθορά δημόσιας περιουσίας επισύρουν χρηματικό πρόστιμο. Όταν η παραβίαση είναι
τέτοιας φύσεως που απαιτούνται εργασίες για την αποκατάσταση των φθαρμένων
πραγμάτων, τα καθοριζόμενα από τα προηγούμενα άρθρα πρόστιμα, δεν δύναται να είναι
κατώτερα του διπλάσιου της δαπάνης, που απαιτείται για την αποκατάσταση.
Άρθρο 6ο
Καθορισμός Κοινοχρήστων χώρων

Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης,
καθορίζονται ως εξής:
Α. Πλατείες
Στις πλατείες Ηρώων, Μακεδονίας και Προαστείου που δίδεται εποχιακή άδεια κατάληψης
κοινοχρήστου χώρου, ο χώρος προς χρήση δεν θα υπερβαίνει το 30% του συνολικού εμβαδού
της πλατείας.
Ο χώρος που θα παραχωρείται, εξαρτάται από το πλάτος της πρόσοψης του καταστήματος και δεν
θα υπερβαίνει το διπλάσιο του εμβαδού αυτού.
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους πράσινου που
υπάρχουν στην πλατεία (σχετ. Και Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Νέστου).
Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή κερματομηχανών στον χώρο
της Πλατείας Ηρώων καθώς δεν συνάδει με τον χαρακτήρα του μνημείου.
Β. Πεζόδρομοι Γενικά
Στους πεζοδρόμους, πλην των ειδικών περιπτώσεων, ο χώρος κατάληψης δεν θα υπερβαίνει το ½
του συνολικού πλάτους του δρόμου, ισομερώς κατανεμημένος στις δύο πλευρές αυτού.
Οι προδιαγραφές για την χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων, ανεμοθωράκων και λοιπών
λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για
την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ορίζονται ως εξής:
Επιτρέπεται:
• Η χρήση ανεμοθωράκων γυάλινων ή plexiglass ύψους
καταλαμβανόμενου κοινοχρήστου χώρου.

έως 2,10 μ. περιμετρικά του

• Η χρήση κινητών θερμαντικών σωμάτων και η χρήση οπτικών μέσων πάνω σε κινητές
βάσειςΑπαγορεύεται ρητώς:
• Η τοποθέτηση πόρτας εισόδου επί των ανεμοθωράκων (συρόμενες, saloon κ.τ.λ.)
• Η επέκταση των ανεμοθωράκων με νάϋλον.
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• Η χρήση νάιλον για την οριοθέτηση των συνόρων των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
 Πεζοδρόμια
Στα πεζοδρόμια δίνεται η δυνατότητα, εναλλακτικά και μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΠΟΙΖΩ η
κατάληψη χώρου να ορίζεται έναντι των καταστημάτων (μόνο για τραπεζοκαθίσματα), όταν
συντρέχουν λόγοι φυσικών εμποδίων όπως περίπτερα, δέντρα, σήματα Κ.Ο.Κ. κ.λπ. και
παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών. Προϋπόθεση αποτελεί η μη παραβίαση του
άρθρου 5 παρ.3.
Άρθρο 7ο
Κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστων χώρων
 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα
Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και
αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που
καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου:
• Δεν θα υπερβαίνει τα 10,00 τ.μ. όταν βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους πάνω από
7,00 μ.
• Δεν θα υπερβαίνει τα 8,00 τ.μ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών ανεξαρτήτως
του πλάτους του πεζοδρομίου, θα τους διατίθεται χώρος 2,00 τμ.
Στον παραχωρούμενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο στάντ πώλησης εντύπων, ενός (1)
ψυγείου παγωτών διαστάσεων 2μ.Χ1μ. το μέγιστο και ενός (1) απλού ή διπλού ψυγείου
αναψυκτικών διαστάσεων 1,65Χ0,70μ., τα οποία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η μια πλευρά
τους να είναι σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου.
Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή ηλεκτρονικών μηχανημάτων σε πλατείες ή πεζοδρόμια
ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια από το
Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν γνωμοδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Νέστου και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα
του κοινόχρηστου χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης είναι η
μη ύπαρξη οφειλών προς τον
Δήμο μας ή η υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης αυτών.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η
οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 0,70μ σε οριζόντια προβολή, απέχουσα απόσταση μεγαλύτερη
των 0,5μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών
στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου (μέγιστο
μήκος και μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70μΧ1,50μ και ύψος 2,20μ). Κατ’ εξαίρεση
μπορεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση του δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου να επιτραπεί η κατασκευή περιπτέρου διαφορετικού τύπου και
διαστάσεων, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας ή αισθητικής (άρθρο 22 παρ.2 ΝΔ
1044/71). Επίσης, κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με κοινή υπουργική απόφαση η κατασκευή
ειδικού τύπου περιπτέρου σε τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος (άρθρο 22 παρ.3 ΝΔ
1044/71).
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Στην περίπτωση των περιπτέρων που καταλαμβάνουν χώρο σε πεζοδρόμια, ισχύει η βασική αρχή
του άρθρου 5 παρ. 3, 4 (ελεύθερο εύρος πεζοδρομίου για τη διέλευση πεζών = 1,5μ.) του
παρόντος Κανονισμού.
 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Ο χώρος που θα παραχωρείται στα ανώτερο καταστήματα για την τοποθέτηση εμπορευμάτων
νωπών ή συσκευασμένων, καθώς και για σταντ πώλησης έντυπων κ.λπ. πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση της άδειας για
τοποθέτηση ψυγείων και καταψύξεων.
 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά
Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 13 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Νέστου (ΑΔΑ
7547ΩΚΣ-ΛΣΝ) που παρατίθενται παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 8ο
Υποχρεώσεις υπευθύνων για μνημεία, αγάλματα, αστικό εξοπλισμό, δημόσια κτίρια - και
λοιπές διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων
1.
Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της Δήμου, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή
αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή
την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή με
οποιοδήποτε τρόπο και μέσο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών
δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε
βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου είναι ανάλογο με την έκταση
και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ
καταλογίζονται επίσης 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.
2.
Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων
λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής
αποθήκευσης
απορριμμάτων, πινακίδες κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο
λειτουργικό σκοπό του και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης του
Δήμου.
3.
Η ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού του Δήμου αποτελεί
παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση
της βλάβης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, 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.
4.
Απαγορεύεται η ρίψη σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (οδοί, ρείθρα,
πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) άχρηστων χαρτιών, πακέτων
ή άλλων ειδών ατομικής χρήσης. Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάγονται
και να ρίχνονται μέσα στο κοντινότερο (μη υπερπλήρες) καλαθάκι μικροαπορριμμάτων ή
κάδο Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων.
5.
Απαγορεύεται η ρίψη αναμμένων τσιγάρων στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων και
αποβλήτων όπως π.χ εύφλεκτα υλικά, χημικά, μπάζα, κλπ που μπορούν να τα καταστρέψουν.
6.
Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών κλπ ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά την πλύση
αυλών, βεραντών, οχημάτων, κλπ όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους
χώρους.
7.
Απαγορεύεται η ρίψη, μέσα στους υπονόμους και στο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων της
πόλης, λαδιών συνεργείων αυτοκινήτων που προέρχονται από συντηρήσεις και επισκευές των
μηχανών, λιπών ψητοπωλείων, υγρών μπαταριών και γενικά υγρών αποβλήτων που μπορεί
να προκαλέσουν τοξική επιβάρυνση των αποχετεμένων λυμάτων.
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8.

Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κάδους απορριμμάτων και υγρά απόβλητα ή
απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον κάδο ή ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο
ή μηχανισμό του κάδου (π.χ κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, μέταλλα, πέτρες), υλικά, ηλεκτρικές
συσκευές, μπαταρίες αυτοκινήτων ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον
κάδο (π.χ. αναμμένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερμαστρών ή ψησταριών, κλπ
εστίες φωτιάς) ή τέλος υλικά ή ουσίες που μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του
γεμάτου κάδου (π.χ. μπάζα, χώμα, λάσπες κλπ) και να προκαλέσουν καταστροφές και στους
κάδους αλλά και στους αντίστοιχους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων.
9.
Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις (μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων
μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης, αμέλειας ή
βανδαλισμού καθώς και μερική ή ολική βλάβη στους ανυψωτικούς μηχανισμούς των
απορριμματοφόρων) εκτός από το κάτωθι πρόστιμο, ο παραβάτης επιβαρύνεται με το κόστος
αποκατάστασης ή αγοράς νέου κάδου ανάλογα με τη σχετική πραγματογνωμοσύνη του
Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
10. Απαγορεύεται η παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων μηχανικής αποκομιδής, κατασκευής
εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών «Π»
11. Απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή
συνθημάτων σε κάδους απορριμμάτων
Οι θέσεις των κάδων έχουν επιλεγεί με βάση την σχετική εμπειρία του Γραφείου Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης και με βασικό κριτήριο τη δημιουργία της μικρότερης δυνατής συνολικής ενόχλησης,
αλλά και με σκοπό να εξυπηρετούν όλο το σύστημα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Απαγορεύεται η - με οποιονδήποτε τρόπο μετακίνηση από τις
προκαθορισμένες θέσεις των κάδων απορριμμάτων από αναρμόδια άτομα καθώς και η
ακινητοποίηση τους με διάφορους τρόπους (π.χ. κλειδαριές, πρόσδεση σε κινητά και ακίνητα μέσα
όπως τρέιλερ, φράχτες κλπ) για εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Οι μόνοι αρμόδιοι για
την μετακίνηση τους είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά αντικείμενα
1.
Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, που ειδικότερα αναφέρονται σε αυτόν τον κανονισμό
υποχρεούνται να γνωρίζουν τις διατάξεις του, καθώς και το πρόγραμμα αποκομιδής
απορριμμάτων, που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Οφείλουν να έχουν
συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε γερούς και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, οι οποίοι
θα είναι κατασκευασμένοι από αδιαπότιστο και αδιαφανές υλικό, με τρόπο που θα εγγυάται
την στεγανότητα του σάκου, ενδεικτικών διαστάσεων 50 Χ 100 εκ. Απαγορεύεται η χρήση
άλλων εκτός των προηγούμενων σάκων πχ, χαρτοκιβώτια, ακάλυπτα ή ρυπαρά δοχεία κ.λπ.,
για εξωτερική τελική συσκευασία των απορριμμάτων για προσωρινή αποθήκευση τους. Ο
Δήμος Νέστου δικαιούται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη, να
απομακρύνει και να καταστρέψει δοχεία ή παρεμφερή υλικά που δεν είναι σύμφωνα με όσα
περιγράφηκαν στην παρούσα παράγραφο.
Τα απορρίμματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από υγρά απόβλητα για να μην δημιουργούν
ρύπανση, δυσοσμία και μόλυνση.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριμμάτων σε νησίδες, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμους,
οικόπεδα, άλση, έξω από ξένη ιδιοκτησία, ή το κρέμασμα αυτών στα δένδρα, τις κολόνες ή
οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε
ύψος.
Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών συσκευασίας ή ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους
μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.
Για όλα τα παραπάνω, σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
2.
Υπεύθυνοι κατά τον Κανονισμό οφείλουν να μεριμνούν για την καθαριότητα των
πεζοδρομίων που αντιστοιχούν στην κατοικία τους.
3.
Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων
ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης ή φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που ασκεί δραστηριότητα
εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

στραγγιστεί επιμελώς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε
βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο που να
επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος
μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες
απορριμμάτων, τότε οι σακούλες των απορριμμάτων που δεν χωρούν πλέον σε αυτόν δεν
πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά
να μεταφέρονται και να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δημιουργούνται
προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ.
βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους).
Στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων (Μ.Α.Α.) οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται ή να τα αποθέσουν στον πλησιέστερο κάδο ή να φυλάσσουν τα
προς αποκομιδή απορρίμματα καλά συσκευασμένα, σε κατάλληλους μη κοινόχρηστους
χώρους, που δεν δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και είναι απρόσιτοι σε
κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι) των αντιστοίχων
ιδιοκτησιών τους. Όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι οι υπεύθυνοι εναποθέτουν τα προς
αποκομιδή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, σε προκαθορισμένη θέση, που τους έχει
υποδειχτεί από το Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία.
Οι υπεύθυνοι εκθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή
άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης που διαθέτει ο Δήμος, που βρίσκεται πλησιέστερα στην
οικία ή την επαγγελματική στέγη τους, λίγο πριν την προγραμματισμένη ώρα διέλευσης του
απορριμματοφόρου και όχι ημέρες που δεν πραγματοποιείται (με βάση το πρόγραμμα)
αποκομιδή, ή ακόμα χειρότερα, αμέσως μετά την διέλευση του απορριμματοφόρου. Εφόσον
ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται σε συνεννόηση με το Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης να
τα εναποθέτουν σε προκαθορισμένη θέση, μέρα και ώρα που τους έχει υποδειχθεί από την
διεύθυνση.
Σε περίπτωση που εφαρμόζεται σε κάποιες περιοχές π.χ. εμπορικό κέντρο, η νυχτερινή
αποκομιδή απορριμμάτων, τα απορρίμματα σε αυτές δεν θα εκτίθενται για αποκομιδή
νωρίτερα από το επίσημο βραδινό κλείσιμο της αγοράς.
Τα εν λόγω εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα (πλην εκείνων για τα οποία εφαρμόζεται
πρόγραμμα ανακύκλωσης) με την συσκευασία που περιγράψαμε προηγουμένως θα πρέπει να
τα τοποθετούν αποκλειστικά μέσα σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή άλλο μέσο προσωρινής
αποθήκευσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία τους ή την επαγγελματική τους στέγη,
τον οποίο οφείλουν να ξανακλείνουν καλά, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι ο κάδος μπορεί
να χωρέσει τα απορρίμματα και συγχρόνως να κλείσει ομαλά το καπάκι του. Στην περίπτωση
που ο κάδος αυτός δεν μπορεί να χωρέσει άλλο σάκο και συγχρόνως να κλείσει ομαλά, τα
απορρίμματα αυτά μεταφέρονται στον πλησιέστερο κάδο που μπορεί να τα δεχτεί.
Οι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και να παραμένουν
κλειστοί μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και της αποκομιδής αυτών
από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σ' αυτά εντόμων
και ποντικών καθώς και η παραβίαση τους από τα αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες).
Απαγορεύεται η απόθεση σάκων απορριμμάτων ή απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων μέσα
στα καλαθάκια μικρο-απορριμμάτων, δεδομένου ότι η χρήση αυτών είναι αποκλειστικά για
τοποθέτηση μικρο-απορριμμάτων.
Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, εμπορικά
καταστήματα κ.α. που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή
η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει με
συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (περίδεση κ.λ.π.) τον όγκο των κάθε είδους
απορριμμάτων και συσκευασιών που εναποθέτουν προς αποκομιδή.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Υποχρεώσεις για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα
Τα απορρίμματα (έπιπλα, οικιακές συσκευές, στρώματα κ.ά.) αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία
των «οικιακών» απορριμμάτων. Οι πολίτες δύναται να τα μεταφέρουν σε ειδικούς κάδους (skipper)
που έχουν τοποθετηθεί σε κάθε τοπικό διαμέρισμα ή να ζητήσουν να παραληφθούν από το Δήμο,
μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των πολιτών με το Γραφείο Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης και πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.
Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά, οι υπεύθυνοι
υποχρεούνται:
α)
Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει ο
Δήμος.
β)
Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε
κοινόχρηστους χώρους από πριν, αλλά μόνον κατόπιν συνεννοήσεως και σύμφωνα με τις
υποδείξεις του Δήμου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρμοδίως στον ενδιαφερόμενο με σχετική
έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να
εναποθέτουν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα. Τα αντικείμενα πρέπει να
τοποθετούνται σε κατάλληλο σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή
οχημάτων και να είναι ευχερής η συλλογή τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε
φορά πρόστιμο και η παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινόχρηστου χώρου,
για την οποία εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό για την κατάληψη
κοινοχρήστων χώρων.
γ)
Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισμένες ποσότητες, που
προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κ.τ.λ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν
προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που
τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.τ.λ..) δια συμπιέσεως ή άλλου
πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κ.τ.λ.).
Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο.
Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, σε τρόπο
ώστε να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών η οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Υποχρεώσεις πολιτών για απορρίμματα κηπευτικών εργασιών
1.
Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς
πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα και ισχύουν όσα αναφέρονται στον
κανονισμό. Σε περίπτωση απορριμμάτων, που δεν είναι τοποθετημένα σε σάκους επί του
πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο.
2.
Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με
ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Όλα αυτά δεν αποθέτονται στο
πεζοδρόμιο ή στο δρόμο χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση με τους αρμόδιους το Γραφείο
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.
3.
Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους
με δικά τους μέσα.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
1.
Η διαχείριση των απορριμμάτων/αποβλήτων προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και
γενικά οικοδομικές εργασίες γίνεται σύμφωνα την ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010 «Μέτρα, όροι
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ), ΦΕΚ1312/Β/24-08-2010» με ευθύνη ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου
των εκτελούμενων εργασιών (άρθρο 29, παράγραφος 14 του παρόντος κανονισμού). Όταν
τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους, όπως ξένα οικόπεδα,
χείμαρρους, πάρκα, άλση, πλατείες, κοινόχρηστους γενικά χώρους, δάση κλπ. γίνονται
σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Τα υλικά
αυτά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών γι΄ αυτό και η αυθαίρετη απόρριψή τους
απαγορεύεται. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις κυρώσεις που
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προβλέπονται από το άρθρο 119 του Ν. 1892/90, καθώς και άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις,
ο Δήμος επιβάλλει στους υπευθύνους χρηματικό πρόστιμο.
2.
Η διαχείριση ειδικών απορριμμάτων/ αποβλήτων που προέρχονται από δραστηριότητες του
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα και ανήκουν στην κατηγορία αυτή, γίνεται με
ευθύνη του ιδιοκτήτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και
η κείμενη νομοθεσία βάση των οποίων εκδόθηκαν οι εκάστοτε άδειες εγκατάστασης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων/δραστηριοτήτων αυτών.
3.
Ειδικά για τα απόβλητα του κέντρου υγείας, θεραπευτηρίων και ιατρείων - εκτός εκείνων που
εξαιρούνται στο άρθρο 3 (ενότητα ειδικών απορριμμάτων) - οι υπεύθυνοι είναι
υποχρεωμένοι:
α)
για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους,
β)
για τον εμφανή χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη
τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους
σάκους ή άλλο τρόπο σήμανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από τις
υπηρεσίες Καθαριότητος του Δήμου,
γ)
οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, εφόσον
τους ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση και το
είδος των απορριμμάτων.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Υποχρεώσεις υπευθύνων επικίνδυνων - τοξικών απορριμμάτων
1.
Τα απορρίμματα που περιγράφονται ως επικίνδυνα στο κανονισμό συλλέγονται, και
μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται παραπάνω
στο παρόντα κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία.
2.
Οι εν λόγω υπεύθυνοι υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους, να τα κρατούν
συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην
τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οφείλουν
δε να προβούν σε άμεση απομάκρυνσή τους με δικά τους μέσα. Η μη συμμόρφωση των
υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε
φορά χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων. Οι παραβάτες οφείλουν
να απομακρύνουν άμεσα τέτοιου είδους απορρίμματα από τους κοινόχρηστους χώρους.
Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού περί προστασίας των
Κοινοχρήστων χώρων και επιβάλλεται υψηλό πρόστιμο, για κατάληψη άνευ αδείας
κοινοχρήστου χώρου, ίσο με το 3πλάσιο του μεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων, που ισχύει κάθε φορά.
3.
Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα
και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η ανάμειξη επικίνδυνων
απορριμμάτων με «οικιακά» απορρίμματα από επιχειρήσεις ή ιδιώτες που αναμειγνύουν
μολυσματικά ή επικίνδυνα απόβλητα με οικιακά απορρίμματα, επισύρει κάθε φορά υψηλό
χρηματικό πρόστιμο.
4.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του
παρόντα κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και
τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων.
5.
Τα απορρίμματα που περιγράφονται ως γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λπ.,
φυλάσσονται, αποκομίζονται και διατίθενται με αποκλειστική ευθύνη των υπόχρεων. Οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα
προαύλια των επιχειρήσεών τους, να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο και η απομάκρυνσή
τους να γίνεται αποκλειστικά με δικά τους μέσα.
6.
Τα απορρίμματα του κέντρου υγείας, θεραπευτηρίων και ιατρείων γενικά, από μικροβιολογικά
- αιματολογικά εργαστήρια, κ.λπ., τα οποία είναι μολυσματικά, καθώς και φάρμακα, γάζες,
σύριγγες: τοποθετούνται σε ειδικού χρώματος πλαστικές ανθεκτικές στεγανές σακούλες με
την εμφανή επιγραφή «Νοσοκομειακά απορρίμματα επικίνδυνα – μολυσματικά» οι οποίες θα
κλείνονται καλά και μόνιμα στο πάνω μέρος τους. Τα απορρίμματα αυτά θα τοποθετούνται σε
κάδους, ειδικού χρώματος, διαφορετικού από αυτό των κάδων που χρησιμοποιεί για τα
αστικά απορρίμματα ο Δήμος, με ανάλογες επιγραφές, που θα κλειδώνουν με ευθύνη των
υπόχρεων ή εναλλακτικά θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικούς χώρους μέσα στα
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προαναφερθέντα ιδρύματα (σύμφωνα με όλους τους κανόνες υγιεινής), μέχρι την ειδική
αποκομιδή τους.
Η αποκομιδή τους θα πραγματοποιείται με ευθύνη των υπόχρεων, οι οποίοι σύμφωνα με την
Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.37591/2031/ ΦΕΚ 1419 Β/1-10-2003 πρέπει να φροντίζουν
για την συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση.
Άρθρο 8ο
Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.
Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από
το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους
που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης
στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών με αίτηση του, συνοδευομένη από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
Α.Άδεια λειτουργίας καταστήματος σε ισχύ στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων εκτός του καταστήματος.
Β.Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.
 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων, ανεμοθωράκων και λοιπών
λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν
παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Η άδεια τοποθέτησης σκιαδίων, ανεμοθωράκων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών
στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, χορηγείται σύμφωνα με το Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει κάθε φορά, εκδίδεται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέστου,
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία συνοδεύεται από:
•Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου.
•Διάγραμμα κάλυψης, με το οποίο θα αποτυπώνεται η διαρρύθμιση του χώρου.
•Τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων (ηλεκτρολογική, μηχανολογική
μελέτη κλπ.).
•Στατική επάρκεια
Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια του
παραχωρημένου χώρου. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή φθορά σε οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης.
Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά κατασκευή σε πλατείες, πεζοδρόμους ή χώρους όπου τα
τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση, ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής
εικόνας σημεία της πόλης, τόσο η μορφή των σκιαδιών όσο και των υπόλοιπων λειτουργικών και
διακοσμητικών στοιχείων θα προκύπτει μετά από συνολική μελέτη που θα εκπονείται από την
αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Το αυτό ισχύει για πιθανές τομές που θα απαιτηθούν κατά
τη διάρκεια των εργασιών σε δρόμο ή πεζοδρόμια όπου απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 47
και 48 του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.», η οποία χορηγείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου. Η αποκατάσταση των ανωτέρω βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

ΑΔΑ: ΩΥΟΞΩΚΣ-ΓΒΔ
Σελίδα 16

 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων
Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, εκδίδεται από το
Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που
εκδόθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 8 και 13 του παρόντος.
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Δ/νση Οικονομικών πριν τη λήξη της
ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
Α. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης
Β. Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του καταστήματος και του κοινόχρηστου χώρου.
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων
παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

και

λοιπών

στοιχείων

εξοπλισμού

στον

 Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου σε Περίπτερα –Καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).
i.Περίπτερα
Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ
υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης στο αρμόδιο γραφείο του Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία
είναι:
Α. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης
τυποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την Υ.Δ. Αιβ /8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) αρ.47.
Β. Ταμιακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης
ii. Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα τροφίμων που
καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους π.χ παντοπωλεία, πρατήρια
άρτου, πρατήρια ζαχαρωδών προϊόντων κλπ).
Η αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ
υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας στο αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου, συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
Α. Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος σε ισχύ.
Β. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
 Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά.
Ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Καθαριότητας άρθρα Δήμου Νέστου (άρθρα 9 – 12) ΑΔΑ:
7547ΩΚΣ-ΛΣΝ, τα οποία εκτίθενται ανωτέρω.
 Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση
βαρέων αντικειμένων
Ομοίως ισχύουν οι οικείες διατάξεις του ως άνω Κανονισμού. Η διάρκεια της άδειας δεν θα
υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την
καταβολή αντίστοιχου τέλους.
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Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα
καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς
και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την
προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση
κοινόχρηστου χώρου.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους
ενδιαφερομένους.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των
παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα επιβολής προστίμου σε περίπτωση φθοράς και πλημμελούς
αποκατάστασης του παραχωρούμενου χώρου.

Χορήγηση άδειας
λειτουργία εργοταξίου.

κατάληψης

Κοινόχρηστου

Χώρου

για

την

προσωρινή

Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου θα
εκδίδονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα.
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος
για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού και του Τεχνικού Ασφαλείας, ο
χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια
απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το μήνα, ενώ μετά από αιτιολογημένη αίτηση και
την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου
χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής &
Ασφάλειας των Εργαζομένων σ’ αυτά, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την χρήση του
κοινόχρηστου χώρου.
Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την
προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται
όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων
από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους
Ενδιαφερομένους.
Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των
οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων
κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των
παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα επιβολής προστίμου σε περίπτωση φθοράς και πλημμελούς
αποκατάστασης του παραχωρούμενου χώρου.

Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις προσωρινού
χαρακτήρα.
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Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών
εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων, γάμων κ.λ.π. δίνονται με αίτηση του ενδιαφερομένου, που
θα υποβάλλεται τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα.
Εκδίδονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Δημοτικής ή της
Τοπικής Κοινότητας.
Απαραίτητη είναι προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται
από την ΕΛ.ΑΣ. εφ΄ όσον αυτή επιβάλλεται.
Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος
για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης & κάθε άλλη λεπτομέρεια
απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για
μια φορά ακόμα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από δύο (2) άδειες
τον χρόνο.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται
όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων
και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι υπεύθυνη για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου
χώρου καθώς και με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. Σε
περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους
ενδιαφερομένους.
Δεν επιτρέπεται η διανομή διαφημιστικών εντύπων στους χώρους που παραχωρούνται για
εκδηλώσεις προς αποφυγή ρύπανσης.
Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων & την προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το
τέλος καθορίζεται από τον ισχύοντα κανονισμό για τα τέλη διαφήμισης.
Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά & μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η
πώληση προϊόντων & εμπορευμάτων.
Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα με άλλους φορείς ,είναι απαραίτητο ως να
προσκομίζεται η σύμφωνη γνώμη του άλλου φορέα (Πυροσβεστική, Αστυνομική Αρχή κλπ) ως
προϋπόθεση για την έκδοση αδείας.
Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται με την προϋπόθεση της
τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου
χώρου.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των
παραπάνω όρων & προϋποθέσεων.
Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό
Πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν1491/84.
 Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για υπαίθριο εμπόριο.
Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου θα
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χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ύστερα
από σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ
145/τεύχος Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 16 του Ν.3769/2009 (σχετ. η αριθ. 204/2015 ΑΔΣ – ΑΔΑ: ΩΒ4ΡΩΚΣ-ΜΕΟ περί καθορισμού
θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατ΄ επάγγελμα εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου, όπως κάθε φορά ισχύει). Ομοίως για τη Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου
για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών εφαρμογή έχουν οι ρυθμίσεις που επήλθαν με την αριθ.
243/2011 ΑΔΑ : 4Α8ΙΩΚΣ-ΡΓΜ σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις αναφορικά με την τοποθέτηση
ψυχαγωγικών παιχνιδιών σε διάφορα σημεία στην Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης αλλά και σε
Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νέστου, όπως κάθε φορά ισχύει.
Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών (λούνα
παρκ), θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/τεύχος Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
του Ν.3377/2005 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.3769/2009.


Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στις Τοπικές Κοινότητες.

Η παραχώρηση των χώρων στις Τοπικές Κοινότητες, γίνεται έπειτα από τη γνωμοδότηση των
Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, συνοδευόμενη από τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Αίτηση προς το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο θα συνοδεύεται από :



Άδεια καταστήματος σε ισχύ
Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης

Για την παραχώρηση χρήσης των κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρόμων, κήπων αλσών) να
μην είναι μεγαλύτερη του 30%
του συνολικού εμβαδού του χώρου. Σε πεζοδρόμια
επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματος,
αφήνοντας ελεύθερο πλάτος 1,5 μέτρο, για την διέλευση των πεζών.
Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών μπορούν να παραχωρούνται δωρεάν σε συλλόγους
για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η καθαριότητα του κοινοχρήστου χώρου είναι ευθύνη αυτού που λαμβάνει την άδεια χρήσης.
Άρθρο 9ο
Κίνηση οχημάτων στους κοινόχρηστους χώρους
Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση όλων των τροχοφόρων σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους.
Εξαιρούνται:
– τα οχήματα φορτοεκφόρτωσης σε προκαθορισμένες ώρες από ώρα 07:00 μέχρι 09:30 π.μ.
και από ώρα 16:00 μέχρι 17:30 μ.μ. Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον
απολύτως απαραίτητο για την εκφόρτωση και με τον όρο ότι δεν θα παρεμποδίζεται η τροφοδοσία
άλλων παρόδιων καταστημάτων».
– τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα, οχήματα Π.Υ., οχήματα ΕΛ.ΑΣ, οχήματα
Δημοτικής Αστυνομίας, οχήματα οργανισμών κοινής ωφέλειας), μόνο κατά το διάστημα για το
οποίο προκύπτει η έκτακτη ανάγκη.
Άρθρο 10ο
Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα
Οι κυρώσεις αναφορικά με την Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα προβλέπονται
στον κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Νέστου στην ενότητα: Πρόστιμα Κανονισμού
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Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης Πρασίνου και
Κοινοχρήστων χώρων (ΑΔΑ: 7547ΩΚΣ-ΛΣΝ), και ισχύουν και για τον παρόντα
κανονισμό κατά το σκέλος που αφορούν κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
Α/Α
1

2
3

4

5

6

7
8

9
10

11

12
13
14

15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών
χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων
(Άρθρο 8 παρ. 1 )
(Άρθρο 21 παρ. 4)
Ρύπανση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, στάσεις, κάδοι κ.λ.π.)
(Άρθρο 8 παρ. 2 )
Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων, προστατευτικών
μέσων, μετακίνηση κάδων και αυθαίρετη αφαίρεση
προστατευτικών «Π», φθορά των παραπάνω μέσων
(Άρθρο 4 παρ. 6)
Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία,
Κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα, η ρίψη
τους στο δρόμο και το πεζοδρόμιο
(Άρθρο 9 παρ. 1 )
Εναπόθεση υλικών συσκευασίας εμπορευμάτων ή
ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους μηχανικής
αποκομιδής απορριμμάτων
(Άρθρο 9 παρ. 1)
Εναπόθεση ογκωδών αστικών απορριμμάτων σε κοινόχρηστους
χώρους, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου και του προσδιορισμού
χρόνου και χώρου παράδοσης
(Άρθρο 10 παρ. γ)
Εναπόθεση στο πεζοδρόμιο υπολειμμάτων καθαρισμού κήπου
(φύλλα, γκαζόν κλπ) μη συσκευασμένα σε ανθεκτικούς σάκους
(Άρθρο 11 παρ.1)
Εναπόθεση στο πεζοδρόμιο υπολοίπων κοπής δέντρων, θάμνων,
κλαδιών τα οποία δεν είναι συσκευασμένα και δεμένα σε ελαφρά
δέματα
(Άρθρο 11 παρ.2)
Εναπόθεση στο πεζοδρόμιο
υπολοίπων χώματος, κοπροχώματος
(Άρθρο 11 παρ.3)
Εναπόθεση απορριμμάτων, προερχόμενα από εκσκαφές,
κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικών εργασιών που
απορρίπτονται σε ακάλυπτους και κοινόχρηστους χώρους
(Άρθρο 12 παρ.1)
Εναπόθεση, σε κοινόχρηστους χώρους, ειδικών απορριμμάτων
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων που
υποχρεούνται να απομακρύνουν με δικά τους μέσα
(Άρθρο 12 παρ.2,3)
Τοποθέτηση ειδικών αποβλήτων νοσοκομείων, θεραπευτηρίων,
ιατρείων σε κάδους μηχανικής αποκομιδής
(Άρθρο 12 παρ.4,5)
Επικίνδυνα – τοξικά απορρίμματα που δεν είναι συσκευασμένα –
προστατευμένα σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους
(Άρθρο 13 παρ.1,2,5,6)
Ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων
με οικιακά απορρίμματα
(Άρθρο 13 παρ.3)
Απόρριψη πάσης φύσεως απορριμμάτων από πεζούς, οδηγούς,
συνοδούς κατοικίδιων σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
50-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
20-200 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
30-300 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
30-300 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
30-300 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
30-300 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
30-300 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
20-200 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100-5000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
500-5000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
500-5000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
500-2000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
30-300 €
Διπλασιάζεται σε

ΑΔΑ: ΩΥΟΞΩΚΣ-ΓΒΔ
Σελίδα 21

16
17
18
19
20

21
22
23

24

25

26
27
28
29

30

31
32

κοινόχρηστους χώρους
(Άρθρο 15 παρ.1)
Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών και
άλλων αντικειμένων
(Άρθρο 15 παρ.2)
Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων
χώρων με μηχανέλαια οχημάτων
(Άρθρο 15 παρ.3)
Ρύπανση οδών, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων από
προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων και ιδιωτικών χώρων
(Άρθρο 17 παρ.4)
Ρύπανση από περιττώματα
κατοικίδιων ζώων
(Άρθρο 15 παρ.5)
Ρύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
περιπτέρων, κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση
προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.)
(Άρθρο 17 παρ.2)
Ρύπανση κοινοχρήστων χώρων απόχρήση απορρυπαντικών και
άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό
(Άρθρο 15 παρ.4)
Στάθμευση σε δρόμο που ο Δήμος
έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί.
(Άρθρο 16 παρ. 1)
Απόρριψη σε κάδους, υπονόμους ή δίκτυα απορροής
μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών
ελαίων και λιπών από καταστήματα
(Άρθρο 17 παρ.5 και 19 παρ. 8)
Αυθαίρετη κατάληψη από καταστηματάρχες στο πεζοδρόμιο,
πλατεία ή κοινόχρηστου χώρου μευλικό σχετικά με την εμπορική
του δραστηριότητα (καφάσια, κιβώτια,
τραπεζοκαθίσματα, επαγγελματικές ομπρέλες)
(Άρθρο 17 παρ.6)
Αμέλεια καθαρισμού Δημοτικού χώρου που χρησιμοποιήθηκε
από επιχειρήσεις και ιδιωτικούς φορείς για
πραγματοποίηση εκδηλώσεων
(Άρθρο 17 παρ.8 )
Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
υπολειμμάτων τροφών έξω από κάδους
(Άρθρο 17 παρ.1)
Διασκορπισμός απορριμμάτων από καταστήματα, πλανόδιους
μικροπωλητές, καντίνες
(Άρθρο 18)
Παραμονή πάγκων μικροπωλητών και υπαίθριου εμπορίου
μετά την λήξη του ωραρίου
(Άρθρο 18)
Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων (χώροι
Τραπεζοκαθισμάτων – αποθήκες - πάρκιν) δίπλα σε σχολεία,
κατοικίες κλπ
(Άρθρο 19 παρ.2)
Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε
αντικείμενου ή υλικού από καταστήματα (ψυγεία, πάγκοι,
προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, κιβώτια ποτών κ.α.)
(Άρθρο 19 παρ.4)
Διεξαγωγή εργασιών σε πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων
κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων
(Άρθρο 19 παρ.6)
Εναπόθεση άχρηστων υλικών συσκευασίας έξω από
τον χώρο των περιπτέρων
(Άρθρο 19 παρ.7)

υποτροπή
20-200 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
500-5000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-100 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
20-100 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
30-100 €
Διπλασιάζεται σε
Υποτροπή
30 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
30 € ανά σακούλα
100-1000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-200 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-200 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

ΑΔΑ: ΩΥΟΞΩΚΣ-ΓΒΔ
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33

34

35

36
37
38

39
40

41
42
43
44
45
46

47
48
49

Κατάληψη από πωλητές λαϊκών αγορών κοινόχρηστου ή
ιδιωτικού χώρου καθ’ υπέρβαση των ορίων που τους αναλογεί
(Άρθρο 20 παρ.3β)
Ρύπανση περιβάλλοντος από πωλητές λαϊκών αγορών κάθε
είδους απορριμμάτων με ευπαθών ή ειδών που εύκολα
αλλοιώνονται καθώς και συσκευασίας κατά την ώρα
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς
(Άρθρο 20 παρ.3γ-δ-ε)
Εγκατάλειψη από πωλητές λαϊκώναγορών υπολειμμάτων
προϊόντων ή συσκευασιών σε χώρους γύρω από τους
πάγκους τους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς
(Άρθρο 20 παρ.3ε)
Παραμονή πάγκων και υλικών πωλητών λαϊκών
αγορών μετά την λήξη του ωραρίου
(Άρθρο 20 παρ.3η)
Κοπή δέντρων και δημοτικού
πρασίνου
(Άρθρο 21 παρ.2)
Εναπόθεση μπαζών (αδρανή υλικά, στερεά απόβλητα, κηπευτικά
προϊόντα) σε ακάλυπτους χώρους,δημόσιους και ιδιωτικούς,
ρέματα, δάση κλπ
(Άρθρο 30)
Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων
του Δήμου
(Άρθρο 21 παρ.5)
Η απόρριψη, τοποθέτηση, κατάληψηπεζοδρομίων ή άλλων
ελεύθερων δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων με
εμπορεύματα χωρίς προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής
(Άρθρο 22 παρ.1)
Καύση απορριμμάτων οποιασδήποτεκατηγορίας φύσης και
μορφής χωρίς προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής
(Άρθρο 22 παρ.2)
Διασπορά φορτίου από φορτηγά
η/και αγροτικά οχήματα
(Άρθρο 23 παρ.1,3)
Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από
Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων
(Άρθρο 23 παρ.2)
Φορτηγά ΙΧ και ΔΧ που αδειάζουν απορρίμματα
σε δρόμους-πλατείες, οικόπεδα κλπ
(Άρθρο 23 παρ.3)
Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους
(Άρθρο 24)
Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ βολάν, φυλλάδια,
εναέριες επιγραφές, κινητές επιγραφές «σταντ»,
αεροπανό, αναγραφή συνθημάτων
(Άρθρο 26 παρ.1,2 & 3)
Ρύπανση από πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται
αυθαίρετα σε κοινόχρηστους χώρους
(Άρθρο 26 παρ.5)
Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και
γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους
(Άρθρο 26 παρ.4)
Μη καθαρισμός οικοπέδου.
Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και
γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους
(Άρθρο 26 παρ.4)
Διέλευση ζώων εντός κατοικημένων περιοχών.

50-200 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100-1000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100-1000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
200-1000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
200-1000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
100-1000,€
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-200 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-500 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
50-300 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
300-2000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
30-300 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
200-6000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
500-6000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
500-6000 €
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
0,50 € ανά τετραγωνικό
μέτρο του οικείου χώρου
Διπλασιάζεται σε
υποτροπή
200-1000 €

ΑΔΑ: ΩΥΟΞΩΚΣ-ΓΒΔ
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55

Βοσκή ζωών εντός κατοικημένων περιοχών της πόλης
(Άρθρο 27)

Διπλασιάζεται σε
υποτροπή

Άρθρο 11ο
Μεταβατικές Διατάξεις.
Ο παρόν κανονισμός ισχύει μέχρι την τροποποίηση ή ανάκληση του με μεταγενέστερη απόφαση
και ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από την αρμόδια υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Δ/ση
Μακεδονίας - Θράκης).
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο
και μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί με νεότερη απόφασή του
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 197/2018.
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ψυλλίδου Ελένη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ψυλλίδου Ελένη

