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   Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 11/2007 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Μπγδνλίαο. 

Αξηζκφο Απφθαζεο  : 201/2007 Πεξίιεςε 

 Έγθξηζε θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο 

ην Γ.Γ.Λεηήο θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα , ζήκεξα 30/7/2007, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 κ.κ, ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μπγδνλίαο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. 

πξσηνθ.7760/23.7.2007 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  Γ..  πνπ 

επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηνπο πκβνχινπο  θαη ζηνλ Γήκαξρν μερσξηζηά, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ λένπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα 

(Ν.3463/2006 ΦΔΚ 114
Α
)θαη ηεο κε αξηζκ.67753/εγθ.52 /8.12.2006 εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαη ηνλ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 17 

κειψλ βξέζεθαλ  ηα 13 παξφληα , δειαδή: 

Παξόληεο Απόληεο 

1. Αγγέινπ σηήξηνο 

2. Αδακφπνπινο Βαζίιεηνο 

3. Γαιάλεο Υξήζηνο  

4. Γνπδνπιάθαο Γξεγφξηνο 

5. Ισαλλίδνπ-Αηδέκε Δπδνμία 

6. Κακαξηψηεο Αληψληνο 

7. Παπαδφπνπινο Νηθφιανο 

                            

1.Καηζίθα-Μσξάηε Μέιηζζα 

2.ίζθνο Δπάγγεινο 

3.Σνκπάδε Ισάλλα 

4.Υαηδεαλησλίνπ Δπάγγεινο 

8. ηηβαρηάξεο Παχινο 

9. ηφτθνπ Γαξπθαιιηά 

    10. σηεξίνπ σηήξηνο 

    11. Σαζηάο Θσκάο 

    12. Υαηδεπαξαδείζεο Γεψξγηνο 
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    13. Υξπζάθεο Υαξάιακπνο 

 

 

 

 

Παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο 

Γαβφηζεο Αζηέξηνο πνπ θιήζεθε 

λφκηκα 

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο 

εηζεγνχκελνο ην 35ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο  δηάηαμεο αλέθεξε ηα παξαθάησ : 

χκθσλα κε  ηνλ Καλνληζκφ εξγαζηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φπσο 

εγθξίζεθε κε ηελ 3/1999 ΑΓ , θαη ζχκθσλα κε ην άξζξ.110 ηνπ ΓΚΚ , ε 

Δπηηξνπή Καζαξηφηεηαο  έρνληαο αξκνδηφηεηα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ  

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο  ησλ δεκνηψλ φισλ ησλ Γ.Γ.ηνπ Γήκνπ Μπγδνλίαο είρε 

πξνηείλεη ηνλ παξαθάησ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 7/2000 

ΑΓ. Θα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηελ κεηαηξνπή ησλ πνζψλ ησλ πξνζηίκσλ απφ 

ρηιηάδεο ζε επξψ ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ λνκίζκαηνο.   

Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε : 

1)Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ 

2)Σηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. 

3)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.110 ηνπ Π.Γ. 410/1995 (Γ.Κ.Κ) ΦΔΚ 358/Β/96 

 

 

                        Α  Π  Ο  Φ Α    Θ  Ζ  Ε  Θ     Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 

 

Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο θαη νξίδεη ηα παξαθάησ πξφζηηκα γηα 

πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο : 

 

ΚΑΝΟΝΘΜΟ   ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ 

 

1.  Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θνηλσληθά αγαζά είλαη ε θξνληίδα γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ  επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη ε νκαιή ζπλεξγαζία ησλ 

θαηνίθσλ θαη ηνπ Γήκνπ. Η ζπλεξγαζία απηή δηέπεηαη απφ δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο 

θαη δηθαηψκαηα. 

 

 Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη : 

 Η ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο 

πγείαο 

 Η νξζή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

 Η γλσζηνπνίεζε ζηνπο δεκφηεο ησλ ζρεηηθψλ δεκνηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε 

ζπκκφξθσζή ηνπο ζε απηέο. 
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2.  Αξκνδηόηεηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ 

 

 

Η αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ 

θαζαξηφηεηαο αλήθεη ζηε Γεκνηηθή Αξρή ,ζηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν 

Καζαξηφηεηαο θαη ζηελ αληίζηνηρε Τπεξεζία ηνπ  Γήκνπ . Οη παξαπάλσ 

εμνπζηνδνηνχληαη θαη είλαη ππεχζπλνη  γηα ηελ ππνβνιή κελχζεσλ, ηελ επηβνιή 

πξνζηίκσλ , θαη ηελ νξηνζέηεζε –πξνζδηνξηζκφ  ρψξσλ ηνπνζέηεζεο ησλ θάδσλ , 

φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα  θαλνληζκφ. 

 

3.   Σαμηλόκεζε θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ απνξξηκκάησλ 

  

 Σα απνξξίκκαηα ζχκθσλα κε αζηηθέο δηαηάμεηο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: αζηηθά, εηδηθά θαη βιαβεξά-ηνμηθά. 

1.  Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

α)Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα,               

βηνκεραληθνχο ρψξνπο θαη ινηπά. 

β)Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα. 

γ)Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο θ.ι.π. 

2.  Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

α)Τπφινηπα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π. πνπ δε κνηάδνπλ κε ηα 

αζηηθά ιφγσ πνηφηεηαο, πνζφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο.       

β)Τπφινηπα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

γ)Απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα λεθξνηαθεηαθψλ ρψξσλ. 

δ)Απηνθίλεηα, νρήκαηα θαη κεραλήκαηα άρξεζηα θαη εγθαηαιεηκκέλα. 

ε)Απφβιεηα. 

3.  Σνμηθά, επηθίλδπλα ζεσξνχληαη φζα απνξξίκκαηα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ 

εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, φπσο 

θπηνθάξκαθα, εθξεθηηθά, απφβιεηα βηνκεραληψλ θ.ι.π. ησλ νπνίσλ ε 

δηαρείξηζε γίλεηαη κε εμεηδηθεπκέλνπο ηξφπνπο.  

 

4.  Τπνρξεώζεηο ηνπ Δήκνπ 

 

Με βάζε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ θαζνξίδνληαη 

σο εμήο: 

1) Η πεξηζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδψλ αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ. Η απνθνκηδή γίλεηαη κε ηα εηδηθά απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα 

ηνπ δήκνπ κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ έρεη θαηαξηηζηεί απφ απηφλ. 

2) Η θαζαξηφηεηα ησλ δεκφζησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ. Όιεο νη εξγαζίεο 

πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ζθνππηδηψλ θαη απνξξηκκάησλ πνπ 

θείηνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαζψο θαη κέζα απφ 

ηα δνρεία θαη θάδνπο απνξξηκκάησλ κηθξναληηθεηκέλσλ. 

3) Η ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα νρεκάησλ 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. 
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4) Η γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

5.  Τπνρξεώζεηο όζσλ παξάγνπλ επηθίλδπλα  θαη ηνμηθά απόβιεηα θαη    

απνξξίκκαηα.  

 

Η επζχλε γηα ηε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

απνξξηκκάησλ θαη ηνμηθψλ απνβιήησλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζ' απηνχο πνπ ηα 

παξάγνπλ. Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ-απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 1γ, 2β, 2ε, 2α θαζψο θαη παξ. 3 ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ, δειαδή φζα δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, φπσο: 

– Απφβιεηα βηνκεραληψλ θαη εξγνζηαζίσλ 

– Δθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο 

– Απφβιεηα εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ 

– Πηψκαηα κεγάισλ δψσλ 

– Γεσξγηθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ πεξηηηψκαηα δψσλ ή κεηά απφ   

ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ θ.ι.π. 

– Τπφινηπα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

 

 

6.  Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ γηα ηα κε νγθώδε αζηηθά απνξξίκκαηα. 

 

Οη ππεχζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά ππνρξενχληαη ηελ εκέξα δηέιεπζεο 

ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε 

πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο θάδνπο (ζάθνπο)ηνπο νπνίνπο πξέπεη πξηλ ηελ ψξα 

δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζηνλ θάδν 

κεραληθήο απνθνκηδήο πνπ ν Γήκνο έρεη ηνπνζεηήζεη ζην δξφκν ηνπο ή θνληά ζην 

δξφκν ηνπο. Ο Γήκνο είλαη ν κφλνο αξκφδηνο γηα ηε κεηαθίλεζε ή ηελ αιιαγή 

ζέζεσο ησλ θάδσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζάθσλ ζθνππηδηψλ 

έμσ απφ ηνπο θάδνπο απνθνκηδήο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζηνπο παξαβάηεο 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν.       

 

 

7.  Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ γηα ηα  εηδηθά θαη ηα νγθώδε αζηηθά 

απνξξίκκαηα. 

 

Τπεχζπλνη γηα ηε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ 

απηψλ είλαη απηνί πνπ ηα παξάγνπλ. Ο Γήκνο δελ έρεη ππνρξέσζε ζηε δηαρείξηζε 

ησλ απνξξηκκάησλ απηψλ. Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηα κεηαθέξνπλ ζηνλ εηδηθφ 

ρψξν απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (ρσκαηεξή). 

ε πεξίπησζε πνπ ηα εηδηθά απνξξίκκαηα πξνζνκνηάδνπλ κε ηα κε νγθψδε 

αζηηθά απνξξίκκαηα ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο 

θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο ηφηε κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο 

κεραληθήο απνθνκηδήο. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε κεηαθέξνληαη κε επζχλε 
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ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεχζπλνπ εξγαζηψλ ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο ππνδνρήο κπαδψλ 

ή ζηε ρσκαηεξή.   

Εγθξίλεηαη ε παξαθάησ θαλνληζηηθή δηάηαμε: 

 

1) Απαγνξεχεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ απφ ηηο θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπο. 

2) Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο. 

3) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε θάζε κνξθήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζηα 

πεδνδξφκηα θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

4) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ζην δξφκν θαη ζην πεδνδξφκην ππνινίπσλ 

θεπεπηηθψλ θαη ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. 

5) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε εηδηθψλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ 

απνξξηκκάησλ ζε πεδνδξφκηα θαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

6) Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε (ρψκαηα, ιάδηα θ.ι.π.) θαη ε εγθαηάιεηςε 

ππνιεηκάησλ κπαδψλ- αδξαλψλ πιηθψλ απφ εθζθαθέο-θαηεδαθίζεηο θ.ι.π. α) 

ζηα πεδνδξφκηα θαη ζηνπο δξφκνπο, β) ζε αθάιππηνπο ρψξνπο (πάξθα, 

ξέκαηα), γ) ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

7) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ηνμηθψλ θαη άιισλ ιπκάησλ επηθίλδπλσλ γηα ηε 

δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα. 

8) Οη δεκφηεο ππνρξενχληαη λα βάδνπλ ζηα δνρεία απνξξηκκάησλ ηα κηθξά 

άρξεζηα αληηθείκελά ηνπο. 

9) Απαγνξεχεηαη ε πξφθιεζε θζνξψλ ζην δεκνηηθφ εμνπιηζκφ θαζαξηφηεηαο. 

10) Απαγνξεχεηαη ην παξθάξηζκα δίπια ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ απφ ηε κεξηά  

ηνπ δξφκνπ ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε κεηαθνξά ηνπ θάδνπ γηα ηελ απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ. 

11) Δπηβάιιεηαη ε κέξηκλα ησλ δεκνηψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ 

ηδηνθηεζίαο ηνπο . 

12) Οη δεκφηεο ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ θαζαξά  ηα νηθφπεδά ηνπο. 

13) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε παιαηψλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ζηνπο 

δξφκνπο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

14) Απαγνξεχεηαη ην παξθάξηζκα ζε ψξεο θαη εκέξα πνπ ν Γήκνο έρεη 

πξνεηδνπνηήζεη φηη ζα θαζαξίζεη ην ζπγθεθξηκέλν δξφκν. 

15) Καηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζήκαλζε 

(θσηεηλή ηε λχρηα) κε πηλαθίδεο, εηδηθή ηαηλία θ.ι.π. 

16) Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε θαη ε θαηαζηξνθή κλεκείσλ, αγαικάησλ, ηνίρσλ, 

παηδηθψλ ραξψλ, πάξθσλ θ.ι.π. 

17) Απαγνξεχεηαη ε ξίςε πγξψλ θαη πάζεο θχζεσο νηθηαθψλ αθάζαξησλ λεξψλ 

ζηνπο δξφκνπο. 

18) Αλάινγν πξφζηηκν ζα επηβάιιεηαη ζε φζνπο ξππαίλνπλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

θαη γεληθά ην Γήκν.  

19) Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε αθάζαξησλ πγξψλ νηθηαθψλ αζηηθψλ ιπκάησλ 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο . 

 

Καζνξίδεηαη ην ύςνο πξνζηίκσλ ηα νπνία  

ζα πιεξώλνληαη ζηα Σακεία ηνπ Δήκνπ σο θάησζη: 
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Η  είζπξαμε ησλ παξαθάησ πξνζηίκσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Β.Γ. ηνπ 1958 

«πεξί βεβαηψζεσο  θαη εηζπξάμεσο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Δζφδσλ » 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη  ηζρχεη ζήκεξα .  

 

1) Μεηαθίλεζε θάδσλ ζε άιιν ζεκείν απφ ην θαζνξηζκέλν 

Πξόζηηκν : 60 επξώ. 

2) αθνχιεο θαη ρχκα ζθνππίδηα εθηφο θάδσλ 

Πξόζηηκν :30 επξώ. 

3) Δγθαηάιεηςε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζηα πεδνδξφκηα θαη ζε θνηλφρξεζηνπο     

ρψξνπο  

Πξόζηηκν : 90 επξώ. 

4) Δγθαηάιεηςε ππνινίπσλ θεπεπηηθψλ θαη ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζην δξφκν 

θαη ζην πεδνδξφκην 

Πξόζηηκν : 90 επξώ. 

5) Δγθαηάιεηςε εηδηθψλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ απνξξηκκάησλ ζηα 

πεδνδξφκηα θαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

Πξόζηηκν : 150 επξώ. 

6) Ρχπαλζε (ρψκαηα, ιάδηα θ.ι.π.) θαη εγθαηάιεηςε κπαδψλ ή αδξαλψλ πιηθψλ 

απφ εθζθαθέο-θαηεδαθίζεηο θ.ι.π. α) ζηα πεδνδξφκηα θαη ζηνπο δξφκνπο, β) 

ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

Πξόζηηκν : 150 επξώ. 

7) Δγθαηάιεηςε ηνμηθψλ απνξξηκκάησλ - ιπκάησλ επηθίλδπλσλ γηα ηε δεκφζηα 

πγεία θαη αζθάιεηα 

Πξόζηηκν : 1500 επξώ. 

8) Απφξξηςε αληηθεηκέλσλ ή κηθξνπξαγκάησλ εθηφο δνρείσλ ηνπ Γήκνπ 

Πξόζηηκν : 30 επξώ. 

9) Φζνξά δεκνηηθνχ εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπγδνλίαο 

Πξόζηηκν :απνθαηάζηαζε + πξόζηηκν 50% 

10) Παξθάξηζκα δίπια ζε θάδνπο κε ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε    

κεηαθίλεζή ηνπο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ 

 Πξόζηηκν : 80 επξώ. 

11)Με θαζαξηζκφο ειεχζεξσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ . 

      Πξόζηηκν  : 90 επξώ. 

12) Δγθαηαιεηκκέλα απηνθίλεηα ζε δξφκνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

Πξόζηηκν : 150 επξώ. 

13) Παξθάξηζκα ζε δξφκν πνπ ν Γήκνο έρεη πξνεηδνπνηήζεη φηη ζα θαζαξηζηεί 

Πξόζηηκν :60 επξώ. 

14) Παξάιεηςε ζήκαλζεο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ έξγσλ 

Πξόζηηκν : 90 επξώ. 

15) Ρχπαλζε κλεκείσλ, αγαικάησλ, ηνίρσλ, παηδηθψλ ραξψλ, πξαζίλνπ θ.ι.π. 

Πέξα απφ ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ζα επηβάιιεηαη θαη  

α) Πξόζηηκν :50% επη ηεο δαπάλεο 
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β) Σα πξφζηηκα ζα είλαη έσο θαη ηξηπιάζηα εάλ ζπληειείηαη ε θαηαζηξνθή ησλ 

ρψξσλ απηψλ   

16)Απφξξηςε αθάζαξησλ νηθηαθψλ πγξψλ θαη άιισλ  ιπκάησλ ζηνπο  

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο  

      Πξόζηηκν : 150 επξώ. 

17)Αλάινγν πξόζηηκν ζα επηβάιιεηαη ζε νηηδήπνηε άιιν πξνθύςεη , πνπ δελ 

έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ παξόληα θαλνληζκό αιιά ξππαίλεη γεληθόηεξα ηνλ Δήκν . 

 

                              Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 201/2007 . 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε  . 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ  ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο 

παξαθάησ . 

 

 

 

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                                    ΣΑ  ΜΕΛΗ 

 

   σηεξίνπ σηήξηνο 

                                   (αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

 

 

    Αθξηβέο αληίγξαθν 

      Ο  ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

 

  Aζηέξηνο Γαβόηζεο 

 

 

 

 


