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Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ευρώτα

Ο Κανονισμός  Καθαριότητας  έχει ως αντικείμενο και στόχο:

Την τήρηση της καθαριότητας στο Δήμο Ευρώτα και τη διασφά-
λιση της δημόσιας υγείας.
Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων
(συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση).
Τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων για τη
συμμόρφωση προς αυτές.

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονι-
σμού αυτού ανήκει στη Δημοτική Αρχή (Υπηρεσία Καθαριότητας)
την οποία οι φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου οφείλουν να συν-
δράμουν για την όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικό-
τερη επιτέλεση της αποστολής της.



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη
ογκωδών εσωτερικών απορριμμάτων με ειδικά αυτοκίνητα
του Δήμου. Η αποκομιδή γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) φορές
την εβδομάδα και  ως πέντε (5) φορές την εβδομάδα στα
Δημοτικά Διαμερίσματα Σκάλας και Βλαχιώτη και εφόσον
υπάρχουν άμεσες ανάγκες η αποκομιδή θα γίνεται περισσό-
τερες φορές και πάντοτε βάσει προγράμματος που καταρτί-
ζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε συνεργασία με το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργα-
ζομένων και των Τοπικών Συμβουλίων. 
Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του
Δήμου ή αντίστοιχα ιδιωτικά στο σταθμό μεταφόρτωσης ή τη
χωματερή ή όπου αλλού έχει καθοριστεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των εσωτερικών ογ-
κωδών απορριμμάτων με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου μία
ή περισσότερες φορές το  μήνα, που καθορίζονται με από-
φαση του Αντιδημάρχου. Για να είναι δυνατή η αποκομιδή
θα πρέπει τα απορρίμματα  αυτά να τοποθετούνται σε μέρη
όπου δεν υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα ή άλλα εμπόδια

και οπωσδήποτε μία ημέρα πριν από την ημέρα
που έχει καθοριστεί με την απόφαση του
Αντιδημάρχου,  ώστε να παραμείνουν το
μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα στο
πεζοδρόμιο όχι μόνο για να μη σχημα-
τίζονται εστίες μολύνσεων και να απο-

φεύγονται κίνδυνοι πυρκαγιάς αλλά και
για αισθητικούς λόγους.
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3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση άλλων κηπουρικών
απορριμμάτων(φύλλα – κουρέματα γκαζόν)  και η τοποθέ-
τηση τους μέσα σε πλαστικούς σάκους.

4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων πλην των ιδιωτικών
πεζοδρομίων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομά-
κρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται
στους δρόμους, τα ρείθρα αυτών, πλατείες, κοινόχρηστους
γενικά χώρους και εκτάσεις. Η συχνότητα και η μέθοδος
σκουπίσματος ορίζονται από το Δήμο, δεδομένων των αναγ-
κών, του υπάρχοντος προσωπικού, των λοιπών δυνατοτή-
των και διαθεσίμων μέσων. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να
σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους εκ περιτροπής ανά μήνα στη
μία πλευρά του δρόμου εάν δεν υπάρχει ανάλογη σήμανση
της τροχαίας. Για τη διατήρηση της καθαριότητας σε ειδικούς
εξωτερικούς χώρους (πλατείες κ.λπ.) ο Δήμος είναι υποχρε-
ωμένος να τοποθετεί δοχεία απορριμμάτων ή άλλους κάδους
υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κ.λπ.

5. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ανακυκλώσιμων υλι-
κών (σίδηρος – γυαλί – αλουμίνιο – χαρτί – πλαστικές και
χάρτινες συσκευασίες). Τα υλικά αυτά τοποθετούνται σε ει-
δικούς κάδους χρώματος που καθορίζεται από την Υπηρε-
σία Καθαριότητας. Απαγορεύεται ρητά να ρίχνονται άλλα
απορρίμματα σ΄αυτούς τους κάδους.

6. Η ενημέρωση των κατοίκων για τα δρομολόγια αυτοκινήτων
αποκομιδής απορριμμάτων.

7. Η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τη ρύθμιση της κυ-
κλοφορίας και η επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη τήρη-
σης τους.

8. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος Κανονι-
σμού.

9. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα του Δήμου.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ
ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά υποχρεούνται να γνω-
ρίζουν τον κανονισμό και το πρόγραμμα αποκομιδής απορ-
ριμμάτων, να συσκευάζουν τα απορρίμματα αυτά σε
πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους έγκαιρα και
πριν από τη διέλευση του απορριμματοφόρου οχήματος να
τοποθετούν μέσα στον κάδο υποδοχής σάκων απορριμμά-
των. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη των σάκων απορριμμά-
των στα πεζοδρόμια, σε ξένες ιδιοκτησίες ή αλλού.

2. Δεν πρέπει να μετακινούν τους κάδους υποδοχής από τις
θέσεις που έχουν τοποθετηθεί από το Δήμο.

3. Να μεριμνούν για την καθαριότητα των πεζοδρομίων που
αντιστοιχούν στην κατοικία τους.

4. Όσοι διατηρούν καταστήματα με αντικείμενο την προσφορά
τροφής ήτοι: ουζερί, εστιατόρια, καφε-ζαχαροπλαστεία κ.λπ
και τα οποία δημιουργούν συνήθως μεγάλο όγκο απορριμ-
μάτων απαγορεύεται να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο σακού-
λες απορριμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και
οφείλουν να τις μεταφέρουν στους κάδους.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

1. Τα κλαδέματα μεταφέρονται με μέριμνα των ιδιωτών. Δεν
επιτρέπεται η απόρριψη κλαδεμάτων σε ξένες ιδιοκτησίες,
κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους της πόλης. Κάθε πολί-
της κύριος παρόδιου ακινήτου υποχρεούται στην κοπή κλα-
διών που είναι επικίνδυνα για την κυκλοφορία, μέσα σε
εύλογη προθεσμία 20 ημερών ύστερα από κοινοποίηση
απόφασης Δημάρχου ή καθ’ ύλην αρμόδιου Αντιδημάρχου
ή Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας, η οποία θα επικαλείται
ρητά τη διάταξη του άρθρου 290 ΠΚ περί αμελούς διατάρα-
ξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε περίπτωση μη συμ-
μόρφωσης. Το προαναφερθέν κοινοποιείται και στην
Ελληνική Αστυνομία. Ύστερα από την παρέλευση άπρακτης
της προθεσμίας, ο Δήμος επιτρέπεται να προβεί στην
κοπή των κλαδιών επιβάλλοντας πρόστιμο. 

2. Για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων
θα πρέπει οι υπεύθυνοι να συνεννοούνται
με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
για την  ημέρα και ώρα της αποκομιδής
και να τα τοποθετούν δίπλα στους κά-
δους την προηγούμενη ημέρα. Δεν επι-
τρέπεται η απόρριψη ογκωδών
αντικειμένων σε ξένες ιδιοκτησίες, κοι-
νόχρηστους και λοιπούς χώρους της
πόλης. 

3. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων κ.λπ. υποχρεούνται τα πάσης
φύσης απορρίμματα συσκευασίας να τα τοποθετούν στους
κάδους ανακύκλωσης αφού έχουν προηγουμένως ελαχι-
στοποιήσει τον όγκο τους με πίεση, περίδεση κ.λπ.

4. Ειδικά για τα κατάλοιπα κηπευτικών εργασιών:
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α) Φύλλα, ξηρά άνθη, χόρτα υπόλοιπα καθαρισμού κήπων,
γκαζόν κ.λπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους όπως
τα οικιακά απορρίμματα.
β) Υπόλοιπα χώματος, κοπροχώματος κ.λπ. Απομακρύνονται
υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δική τους φροντίδα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1. Για τα απορρίμματα αυτά, υπεύθυνοι για
την μεταφορά τους στους ειδικούς χώ-
ρους υποδοχής μπαζών ή τις χωματε-
ρές, που κάθε φορά καθορίζονται
μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο, είναι ο ιδιοκτήτης ή ο
υπεύθυνος των εκτελούμενων εργασιών.
Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν
τα υλικά αυτά(προϊόντα και υλικά προερ-
χόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και
γενικά οικοδομικές εργασίες) σε ειδικούς
κάδους (κοντέινερς) ή σάκους οικοδομικού υλικού. Σε πε-
ρίπτωση που τα υλικά αυτά παραμείνουν επί του πεζοδρο-
μίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών
εκτός του ειδικού κάδου, θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν
δημοτικό χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην κατα-
βολή του ειδικού τέλους που προβλέπεται από τη σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πλέον επιβάλ-
λεται προς αυτούς πρόστιμο.

2. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά απορ-
ρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους, όπως ξένα οικόπεδα, χεί-
μαρρους, πάρκα, άλση, πλατείες, κοινόχρηστους γενικά
χώρους, δάση κ.λπ. γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και
προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον, γι’ αυτό
και απαγορεύονται. 
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3. Για την οποιαδήποτε ρύπανση με αφισοκόλληση και ρίψη
φεϊγ-βολάν και λοιπού έντυπου υλικού  επιβάλλεται πρό-
στιμο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τα τοξικά απορρίμματα συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέ-
ρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους ,οι οποίοι υποχρε-
ούνται ως την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν
συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων ή των κατοι-
κιών τους και να μη τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο ή αλλού.
Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση τους πουθενά εντός του προ-
αστίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ

1. Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ΄
οδών άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων
ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικει-
μένων και ειδών ατομικής χρήσης,
δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και
για τους κοινόχρηστους και ελεύθε-
ρους γενικά χώρους του Δήμου
(πλατείες, πάρκα, αθλητικές εγκατα-
στάσεις κ.λπ.) από περιπατητές, θα-
μώνες κ.λπ. Τα προαναφερόμενα
αντικείμενα επιβάλλεται ρίχνονται στα
υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους
απορριμμάτων.
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2. Δεν επιτρέπεται η ρίψη νερών πλυντηρίων ή αποβλήτων
κάθε μορφής στα πεζοδρόμια, στους δρόμους ή σε κοινό-
χρηστους χώρους καθώς και στους αγωγούς των ομβρίων
υδάτων. Επίσης δεν επιτρέπεται η ρίψη λιόνερων, στα πε-
ζοδρόμια, στους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους,
στους αγωγούς των ομβρίων υδάτων και στο αποχετευτικό
δίκτυο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

1. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων και περιπτέρων οφείλουν να
τοποθετούν σε κατάλληλα σημεία του καταστήματός τους
δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό τον περι-
βάλλοντα χώρο.

2. Τα υλικά συσκευασίας
που προέρχονται από τις δρα-
στηριότητές τους οφείλουν να
τα συμπιέζουν και να τα το-
ποθετούν στους ειδικούς
μπλε κάδους ανακύκλωσης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος δεν υποχρεούται γενικά:

1. Στην αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορ-
ριμμάτων που προέρχονται από βιομηχανίες και οικοδομικές
εργασίες, παρά μόνον κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμό-
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δια υπηρεσία καθαριότητας και εφόσον ο Δήμος έχει την
απαιτούμενη δυνατότητα και υποδομή. 

2. Στην αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων, αλλά δύναται
να συμβάλλει αν υπάρχει η αντικειμενική δυνατότητα.

3. Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλή-
των που χαρακτηρίζονται τοξικά βλαβερά ή διέπονται από
ειδικές υγειονομικές διατάξεις, όπως είναι τα ραδιενεργά
απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες,
κ.λπ.

4. Να παρέχει τις υπηρεσίες του σε μη νόμιμες χρήσεις γης.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ-
ΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΣΥΝ-
ΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ, Κ.ΛΠ.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας
δημοτικούς και κοινόχρηστους γενικά χώρους (καφενεία, ζα-
χαροπλαστεία, καφετέριες, εστιατόρια, είδη τροφίμων και συ-
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ναφή) οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους αυτούς
καθαρούς με ίδια μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δο-
χείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού τους από συνερ-
γεία του Δήμου. Επίσης, πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικοί
φορείς, κοινωνικά κινήματα κ.λπ. οφείλουν, μετά τη χρήση των
δημοτικών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, να τους αφήνουν
καθαρούς. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ

Οι πωλητές και έμποροι των αγορών που λειτουργούν στην πε-
ριφέρεια του Δήμου καθώς επίσης οι πλανό-
διοι πωλητές κ.λπ. οφείλουν να
διατηρούν καθαρό πάντοτε το γύρω
τους χώρο και να συλλέγουν τα κάθε εί-
δους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σά-
κους τους οποίους μεταφέρουν σε
ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί
από το Δήμο ή σε ειδικούς υποδοχείς
που ο Δήμος έχει εγκαταστήσει. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοι-
κιών, καταστημάτων και επι-

χειρήσεων, στεγασμένοι
και μη, πρέπει να διατη-
ρούνται καθαροί με τη
φροντίδα των υπευθύ-
νων και με κάθε πρό-

σφορο μέσο, ακόμα και
αν τα απορρίμματα προέρ-
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χονται από τρίτους. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για
τη συλλογή και αποκομιδή πευκοβελόνων και ξερών κλαδιών
κ.λπ. που είναι δυνατόν να αποτελέσουν εστίες πυρκαγιών. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων – λαμβανομένων υπ΄ όψιν
και των κινδύνων πυρκαγιάς ιδίως τους θερινούς μήνες – οφεί-
λουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα
καθώς και τα πεζοδρό-
μιά τους, ακόμα και αν
τα απορρίμματα αυτά
προέρχονται από τρί-
τους. Προς τούτο οφεί-
λουν να προβαίνουν σε
περιοδική καθαριότητά
τους και αποψίλωση
των εντός αυτών φυό-
μενων χόρτων και συ-
ναφών φυτών άνευ
ειδοποιήσεως. Προς τούτο οφείλουν να προβαίνουν σε περιο-
δική καθαριότητά τους και αποψίλωση των εντός αυτών φυό-
μενων χόρτων και συναφών φυτών άνευ ειδοποιήσεως. Αν
διαπιστωθεί από τον Δήμο ότι την 15 Μαΐου κάθε έτους το οι-
κόπεδό τους αποτελεί πιθανή εστία πυρκαγιάς ή μολύνσεων, ο
Δήμος δικαιούται να παρέμβει καθαρίζοντας και περιφράσσον-
τας το οικόπεδο, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους υπευ-
θύνους.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλι-
κών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λπ. μπορεί να προ-
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καλέσει σοβαρή ρύπανση στο περιβάλλον από το διασκορπισμό
τους. Σε χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρο-
μίου ή κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή
συσσώρευση των προαναφερομένων υλικών, θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα
(κάλυψη με λαμαρίνες, πλαστικά φύλλα κ.λπ.) που πρέπει να
πάρει ο ενδιαφερόμενος ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος δια-
σκορπισμού τους και ανάφλεξης.
Αν από την πλημμελή εφαρμογή των προαναφερόμενων προ-
στατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση ή καταστροφή των κοι-
νόχρηστων χώρων και του περιβάλλοντος γενικότερα, ο Δήμος,
πέρα από τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, επιβάλλει
στους υπεύθυνους και πρόστιμο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και μεταφορικά μέσα ξηρού φορ-
τίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους καλυμμένο απόλυτα με
μουσαμά. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγον-
ται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περι-
συλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Σε
περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από τις υπηρε-
σίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στους υπευθύνους.
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ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.ΛΠ.

Όλα τα αυτοκίνητα, οχήματα,
σκάφη  και μηχανήματα γενικά
καθώς και μέρη   αυτών,
άχρηστα ή εγκαταλειμμένα
μεταφέρονται από τους
ιδιοκτήτες ή χρήστες τους
στους ειδικούς χώρους για
διάλυση. Σε αντίθετη περί-
πτωση η στάθμευσή τους, μα-
κροχρόνια ή μη, θεωρείται
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου ε του Ν.1080/80 ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρό-
στιμο.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να δια-
τηρούν το εργοτάξιο, τους χώρους εργασιών και γενικά τους
γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν κάθε φορά την
καθαριότητα. Για λόγους καθαριότητας, δημόσιας υγιεινής και
ασφάλειας, οι υπεύθυνοι εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών
στην περιφέρεια του Δήμου οφείλουν να συμμορφώνονται με
τον ισχύοντα κανονισμό εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και
εργασιών κοινωφελών έργων, καθώς και με τον παρόντα Κα-
νονισμό Καθαριότητας. 
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Κανονισμός Καθαριότητας 

Δήμου Ευρώτα


