
     

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ 

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο   ΑΡΙΘ. 5/2018 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    ΑΡΙΘ. 46/2018 

Στη Σίφνο σήμερα, την 19η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Σίφνου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα 
Απολλωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων “ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ”, ύστερα από τη με 
αριθ. πρωτ. 905/15.3.2018 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημοτικούς 
Συμβούλους και στους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και Τοπικής 
Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) 
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες: 

1. Σούλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Δ.Σ.   
2. Σταυριανός Ι. Γεώργιος  – Αντιδήμαρχος  
3. Ποδενές Νικόλαος – Αντιδήμαρχος  
4. Γεωργούλης Απ. Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος  
5. Διαρεμές Απόστολος – Δημοτικός Σύμβουλος  
6. Ψαθάς Βασίλειος – Δημοτικός Σύμβουλος  
7. Γεροντής Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος  
8. Φραντζή Ευγενία – Δημοτική Σύμβουλος    
9. Κουκής Νικόλαος – Δημοτικός Σύμβουλος 
 
 

Απόντες:  

1. Χρυσίνης Νικόλαος,  
Δημοτικός Σύμβουλος, 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,   
αν και κλήθηκε νόμιμα.   
2.  Χρυσογέλου Χρυσούλα,  
Δημοτική Σύμβουλος, 
Γραμματέας Δ.Σ., 
αν και κλήθηκε νόμιμα.   
3. Λουκατάρης Φρατζέσκος,  
Δημοτικός Σύμβουλος, 
αν και κλήθηκε νόμιμα.   
4. Σανάκης Ιωάννης, 
Δημοτικός Σύμβουλος, 
αν και κλήθηκε νόμιμα.  
5. Τρούλλος Γεώργιος,  
Δημοτικός Σύμβουλος, 
αν και κλήθηκε νόμιμα.   
6. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος, 
Δημοτικός Σύμβουλος, 
αν και κλήθηκε νόμιμα.   
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7. Βασταρδή Μαργαρίτα,  
Δημοτική Σύμβουλος, 
αν και κλήθηκε νόμιμα.  
8. Παπαπαύλου Γεώργιος, 
Δημοτικός Σύμβουλος, 
αν και κλήθηκε νόμιμα.  
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Σίφνου κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κ. Γεώργιος Ν. Σταυριανός 
προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ 
στη συνεδρίαση δεν προσήλθε, αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Ιωάννης Αντάρτης. 

Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση 
ο δημοτικός σύμβουλος Σίφνου κ. Γεώργιος Τρούλλος, ενώ κατά τη συζήτηση του 5ου 
θέματος προσήλθε ο Έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου κ. Νικόλαος Βενάκης.  

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος 
κα Μαρία Ναδάλη, σε αναπλήρωση της δημοτικής υπαλλήλου κας Φλώρας Χρύσου, η οποία 
έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου με την υπ’ αριθμ. 186/2016 
απόφαση του Δημάρχου Σίφνου και απουσίαζε με νόμιμη άδεια.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης, αφού διαπίστωσε 
την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο 
Δήμαρχος ενημέρωσαν το Σώμα για διάφορα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα. Στη 
συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή του 24ου θέματος με τίτλο: “Λήψη απόφασης 
σχετικά με την πλατεία Ηρώων, μετά την απάντηση του Συνδέσμου Σιφνίων στις θέσεις 
του Δήμου Σίφνου”, επειδή από τη συνεδρίαση απουσίαζε η δημοτική σύμβουλος κα 
Μαργαρίτα Βασταρδή, η οποία είχε εξουσιοδοτηθεί ως εκπρόσωπος του Δήμου στη 
συνάντηση με το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σιφνίων για τη συζήτηση των θέσεων του Δήμου ως 
προς το θέμα της πλατείας Ηρώων.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ την 
αναβολή του θέματος για το λόγο που ανέφερε ο Πρόεδρος.  

   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:        

ΘΕΜΑ 13o: Τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σίφνου 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ποδενές)  

 

Ο Πρόεδρος για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε την παρακάτω 
εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης κ. Νικόλαου Ποδενέ, που έχει 
ως εξής:   

 
“Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

Μετά την υπ’ αρ. 32/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, με την οποία 
ψηφίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου μας, και την υπ’ αρ. 
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207/2017 απόφασή μας (Α.Δ.Α.: 69ΘΗΠΩ1Τ-ΠΤΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίησή του 
με την προσθήκη άρθρου για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από ιδιοκτήτες, 
νομείς και επικαρπωτές των οικοδομικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των οικισμών 
κ.λ.π., προτείνουμε την εκ νέου τροποποίηση του Κανονισμού με: 

α) την προσθήκη στο άρθρο 2.2. της φράσης “…Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης ρίψης 
μπαζών – αδρανών υλικών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€)”. 

Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 2.2 αναφέρονται τα εξής:    

“Επίσης δεν θεωρούνται απορρίμματα, άχρηστα ή αδρανή υλικά που προέρχονται από 
οικοδομικές εργασίες (κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις, επισκευές, ή διαρρυθμίσεις ακινήτων) ή 
άλλα υλικά που προέρχονται από επαγγελματική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή άλλη χρήση. Σε 
καμία περίπτωση τα τελευταία δεν πρέπει να εγκαταλείπονται χύμα, σε οδούς, πεζοδρόμια, 
ακάλυπτους χώρους κ.λ.π, αλλά πρέπει να μεταφέρονται για διαχείριση στους 
επιτρεπόμενους χώρους. Υπόχρεος για την μεταφορά και την διαχείριση είναι ο κύριος του 
ακινήτου και ο εργολάβος του έργου, που επιβαρύνονται και με την σχετική δαπάνη  
{ΠΡΟΣΘΗΚΗ, σύμφωνα με την εισήγηση}. Εξυπακούεται ότι η Οικονομική Υπηρεσία του 
Δήμου δεν θα χορηγεί σε καμία περίπτωση άδεια καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου για υλικά, 
αν ο αιτών δεν έχει εξασφαλίσει container ή ειδικούς σάκους για την εναπόθεσή τους.” 

β) Την προσθήκη στο άρθρο 6.1 της  φράσης “…Για την εναπόθεση των υλικών στους 
επιτρεπόμενους χώρους ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει στο Δήμο εγγυητική επιστολή, το 
ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα της εναπόθεσης όπως 
παρακάτω: α) για χρονικό διάστημα από μία (1) ημέρα έως και μία (1) εβδομάδα: 
πεντακόσια ευρώ (500,00€), β) για χρονικό διάστημα από μια (1) εβδομάδα έως και ένα (1) 
μήνα: χίλια ευρώ (1.000,00€), γ) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα: δυο 
χιλιάδες ευρώ (2.000,00€).”    

 Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 6.1 αναφέρονται τα εξής:    

“Όσοι μεταφέρουν υλικά οικοδομών στους οικισμούς θα τα εναποθέτουν στα σημεία 
που έχει καθορίσει ο Δήμος γύρω από τον κάθε οικισμό, αυστηρά για το διάστημα για το 
οποίο θα έχουν πάρει έγκριση μετά από σχετική υποχρεωτική αίτησή τους {ΠΡΟΣΘΗΚΗ, 
σύμφωνα με την εισήγηση}. Κατά τη μεταφορά τους θα πρέπει να φροντίζουν να μη 
σκορπίζουν τα υλικά στους δρόμους, αλλά να τα τοποθετούν με τέτοια διάταξη στα στενά και 
στους δρόμους, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των πεζών και η ροή των νερών της βροχής. 
Παράλληλα οφείλουν να καθαρίζουν άμεσα τα σημεία που έχουν τοποθετήσει τα υλικά, 
καθώς και τις ακαθαρσίες των ζώων. Στα ίδια σημεία και μόνο, υποχρεούνται να αδειάζουν τα 
υλικά και οι ιδιοκτήτες Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. Η μεταφορά οικοδομικών υλικών εντός των οικισμών 
επιτρέπεται μόνο με ειδικά οχήματα που έχουν άδεια να κυκλοφορούν μέσα στα στενά των 
οικισμών, για την προστασία των πλακόστρωτων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται.” 

 
Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πρόβλημα της ρίψης μπαζών στο χώρο της 

Βορεινής  και στη ρητή απαγόρευση που υπάρχει και εν συνεχεία κάλεσε τους δημοτικούς 
συμβούλους να τοποθετηθούν. Το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Γεροντής, ο 
οποίος ρώτησε αν μέχρι τώρα έχει επιβληθεί κάποιο πρόστιμο και ακολούθησε διαλογική 
συζήτηση (οι τοποθετήσεις όλων είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο Δήμο).        
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη του: 

α) την υπ’ αρ. 32/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, με την οποία 
ψηφίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου μας, 

β) την υπ’ αρ. 207/2017 απόφασή μας (Α.Δ.Α.: 69ΘΗΠΩ1Τ-ΠΤΖ), με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίησή του, 

γ) την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου  Ποδενέ,     

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω ΝΑ: 

1. Τροποποιεί τον Κανονισμό Καθαριότητας – Ανακύκλωσης  του Δήμου Σίφνου, που 
ψηφίστηκε με την υπ’  αρ. 32/2011 απόφαση του Δ.Σ. και τροποποιήθηκε με την  αρ. 207/2017 
απόφαση (Α.Δ.Α.: 69ΘΗΠΩ1Τ-ΠΤΖ), όπως παρακάτω:  

α) με την προσθήκη στο άρθρο 2.2 της φράσης “…Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης 
ρίψης μπαζών – αδρανών υλικών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€)”, και  

β) με την προσθήκη στο άρθρο 6.1 της  φράσης “…Για την εναπόθεση των υλικών 
στους επιτρεπόμενους χώρους ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει στο Δήμο εγγυητική 
επιστολή, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα της 
εναπόθεσης όπως παρακάτω: α) για χρονικό διάστημα από μία (1) ημέρα έως και μία 
(1) εβδομάδα: πεντακόσια ευρώ (500,00€), β) για χρονικό διάστημα από μια (1) εβδομάδα 
έως και ένα (1) μήνα: χίλια ευρώ (1.000,00€), γ) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός (1) μήνα: δυο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€).”    

2. Μετά τις ανωτέρω προσθήκες, ο Κανονισμός Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του 
Δήμου Σίφνου διαμορφώνεται όπως παρακάτω:  

 

“Άρθρο 1ο 

1. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση της περισυλλογής και αποκομιδής των 
απορριμμάτων που προέρχονται από τις κατοικίες, τις αποθήκες, τα γκαράζ, τα 
καταστήματα, τα γραφεία και λοιπούς δημόσιους χώρους. 

2. Φροντίζει για την άμεση απομάκρυνση και ταφή των νεκρών ζώων από τους 
κοινόχρηστους χώρους ή τα εγκαταλελειμμένα οικόπεδα. Τα έξοδα αυτών των ενεργειών 
βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των νεκρών ζώων, εφόσον δεν ενεργούν οι ίδιοι άμεσα για την 
απομάκρυνση και ταφή των ζώων τους.  

3. Φροντίζει για την απορρύπανση των οικισμών από τα κάθε είδους διαφημιστικά 
και άλλα έντυπα που έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε διάφορους χώρους και από τις 
εγγραφές διάφορων συνθημάτων, παραστάσεων κ.λ.π. 

4. Μεριμνά για την κανονική συντήρηση και καθαρισμό των κοινόχρηστων 
ουρητηρίων και αποχωρητηρίων. 
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Με δημόσια ανακοίνωσή του (μέσα μαζικής ενημέρωσης, τύπος κ.λ.π.), ο Δήμος 
γνωστοποιεί στους κατοίκους το πρόγραμμα της περισυλλογής, αποκομιδής των 
απορριμμάτων, καθώς και κάθε αλλαγή του προγράμματος αυτού.  

Ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί το πρόγραμμα, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης 
βίας ή εκτάκτων δυσχερειών. 

Όπως προβλέπεται στην Υ.Α.Η.Π. 50910/2727/2003 (Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης):  «Οι εργασίες 
συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ 
πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Οι 
παραπάνω φορείς μπορούν να μη δέχονται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών, 
τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή 
παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες 
δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με ευθύνη και 
δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα απόβλητα, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις και τους κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.» 

Άρθρο 2ο 

1. Στην έννοια των απορριμμάτων περιλαμβάνονται περιττά πράγματα που 
προέρχονται από το σκούπισμα και τον καθαρισμό κατοικιών, καταστημάτων και 
γραφείων, υπόλοιπα ειδών διατροφής, άχρηστα είδη, υλικά ή αντικείμενα συσκευασίας 
κουρέλια, χαρτιά κ.λ.π.  

Τα παραπάνω προϊόντα, που ειδικότερα αναγράφονται ως «οικιακά απορρίμματα», 
διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες.  

Α) τα μη ανακυκλώσιμα και  

Β) τα ανακυκλώσιμα.  

Όλα τα απορρίμματα της πρώτης κατηγορίας τοποθετούνται συσκευασμένα στους 
ειδικούς κάδους του Δήμου ή εφόσον δεν υπάρχουν δημοτικοί κάδοι (π.χ. σε περιοχές των 
οικισμών της Καταβατής, Εξαμπέλων, Απολλωνίας & Αρτεμώνα), έξω από την οικία ή τον 
επαγγελματικό χώρο του κάθε δημότη, με την υποχρέωση των πολιτών να τηρούν τις 
ώρες της αποκομιδής. 

Τα απορρίμματα της δεύτερης κατηγορίας, που ανακυκλώνονται, χωρίζονται 
ανάλογα με τους τρόπους διαχείρισης στις παρακάτω υποκατηγορίες.  

α) Τα απορρίμματα συσκευασιών. Είναι  αυτά που προέρχονται από τη 
συσκευασία κάθε προϊόντος, όπως επίσης και κάθε μορφής χαρτί-έντυπο. Από αυτά τα 
υλικά τα χαρτιά τοποθετούνται, χύμα και όχι συσκευασμένα, στους ειδικούς κίτρινους* 
κάδους με τη σήμανση «ανακύκλωση χαρτιού». Οι γυάλινες συσκευασίες και μπουκάλια 
τοποθετούνται στους ειδικούς μπλε* κάδους με τη σήμανση «ανακύκλωση συσκευασιών 
γυαλιού» και οι πλαστικές, μεταλλικές & πεπιεσμένου χάρτου συσκευασίες 
τοποθετούνται στους ειδικούς κόκκινους* κάδους με τη σήμανση «ανακύκλωση 
συσκευασιών πλαστικού & μετάλλου». (Σημείωση: Όπου υπάρχει το σύμβολο* εννοείται το 
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χρώμα που έχει το καπάκι του κάδου). Οι επιχειρήσεις που προωθούν προς ανακύκλωση 
χαρτοκιβώτια από εμπορικές δραστηριότητες οφείλουν να ελαττώνουν τον όγκο τους 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται ευκολότερη η αποκομιδή και μεταφορά τους από την 
Υπηρεσία Καθαριότητας-Ανακύκλωσης. 

β)  Οι μπαταρίες οικιακής χρήσεως. Τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους που έχουν τη 
σήμανση «ανακύκλωση μπαταριών» και που βρίσκονται σε εξουσιοδοτημένα, 
συνηθέστερα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά καταστήματα στο νησί μας, τα οποία τις 
αποστέλλουν προς ανακύκλωση. 

γ) Τα  ελαστικά αυτοκινήτων, τα ορυκτέλαια και οι συσσωρευτές ηλεκτρικού 
ρεύματος αυτοκινήτων και μηχανημάτων, παραδίδονται στους εμπόρους που πωλούν τα 
αντίστοιχα προϊόντα, στα συνεργεία αυτοκινήτων ή στα πρατήρια πώλησης καυσίμων.  

δ) Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές. Παραδίδονται, μετά από 
προσυνεννόηση στον ιδιώτη που κάνει «ανακύκλωση συσκευών». Σε καμία περίπτωση, 
δεν επιτρέπεται τέτοια αντικείμενα, να τοποθετούνται στο δρόμο, δίπλα σε κάδους 
απορριμμάτων ή σε άλλο δημόσιο χώρο. 

ε) Βρώσιμα φυτικά έλαια. Όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
υποχρεούνται να συγκεντρώνουν τα λάδια σε πλαστικά δοχεία, τα οποία να είναι 
σφραγισμένα. Ο Δήμος δύναται να τοποθετεί, όπου είναι εφικτό, δεξαμενές αποθήκευσης 
ελαίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τοποθετούν τα έλαια αυτά. 

στ) Άχρηστα/Εγκαταλελειμμένα οχήματα.  Ο εντοπισμός των οχημάτων αυτών 
γίνεται από το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, είτε από καταγγελίες πολιτών. 
Α) Εφόσον ένα όχημα (χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας) παραμένει στην ίδια θέση πάνω από 
2 μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του ΠΔ116/2004 «Διαδικασία συλλογής των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων», επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό 
αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει σαν εγκαταλελειμμένο και αναγράφει ότι ο ιδιοκτήτης 
έχει περιθώριο 45 ημερών για να το απομακρύνει διαφορετικά το όχημα περιέρχεται στην 
κατοχή του Δήμου. Ενημέρωση εντός 15 ημερών της Ασφάλειας/Αστυνομικού Σταθμού 
για το εγκαταλελειμμένο όχημα (προ της περισυλλογής του από το Δήμο). Μεταφορά του 
οχήματος σε φυλασσόμενο χώρο του Δήμου και παραμονή του εκεί επί δεκαημέρου, τη 
στιγμή που δεν υπάρχει επί της νήσου εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ. Εάν μέσα 
στο διάστημα αυτό  το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε 
αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν 
το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται μέσω ιδιώτη προς περαιτέρω επεξεργασία, 
αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, αφού προηγηθεί σύνταξη Πρωτοκόλλου 
Εγκαταλελειμμένου, το οποίο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο και στο οποίο θα 
αναγράφονται κατ’ ελάχιστον: 1) Περιγραφή του Νομοθετικού Πλαισίου, (πχ. Βάσει 
Άρθρου 9 Παράγραφοι 1,2,3 και 4 του ΠΔ116/2004, ΦΕΚ81α). 2) Περιγραφή του οχήματος, 
(μάρκα, χρώμα και κατάσταση). 3) Υπεύθυνος σύνταξης του πρωτοκόλλου 4)   Όνομα συμ-
βεβλημένης μονάδας ανακύκλωσης στην οποία θα γίνει η παράδοση από τον ιδιώτη. 
5)  Αριθμός κυκλοφορίας γερανού ή φορτηγού του ιδιώτη που θα χρησιμοποιηθεί για την 
απομάκρυνσή του. Β) Εφόσον ένα όχημα (με πινακίδες κυκλοφορίας) παραμένει στην ίδια 
θέση πάνω από 2 μήνες, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ. 116/2004 «Διαδικασία συλλογής 
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων», πρέπει να γίνονται όλες οι διαδικασίες που 
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αναγράφονται ανωτέρω συν της επί πλέον διαδικασίας αναζήτησης του κατόχου μέσω 
του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών.  

Για κάθε παραδοτέο όχημα εκδίδονται όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά 
(Βεβαίωση Παραλαβής και Πιστοποιητικό καταστροφής).  

ζ) Εγκαταλελειμμένες-παράνομα σταθμευμένες βάρκες.  Σε περίπτωση αυθαίρετης 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, 
καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου,  
εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν 
τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση 
επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου 
η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά 
τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για 
τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της 
αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το Δήμο ή από την λιμενική ή την αστυνομική αρχή. Η 
διατύπωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το Δήμο ή την λιμενική ή την 
αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπήν 
επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η 
παράβαση ο Δήμος με συνεργείο του προχωράει στην απομάκρυνσή τους με τη συνδρομή 
της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς 
και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, 
που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους 
οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης [Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ-246 Α') Άρθ. 3 παρ. 8] 

η) Ο Δήμος, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την  ανακύκλωση των 
απορριμμάτων, είναι πιθανόν να διευρύνει τη δεύτερη αυτή κατηγορία. Εφόσον αυτό 
καταστεί δυνατόν και μετά από την κατάλληλη ενημέρωση, οι δημότες υποχρεούνται να 
ακολουθήσουν τις νέες οδηγίες ανακύκλωσης απορριμμάτων που θα καθοριστούν. 

2. Δε συγκαταλέγονται στα απορρίμματα άλλα αντικείμενα ή υλικά προερχόμενα 
από διάφορες χρήσεις, όπως έπιπλα, στρώματα κ.λ.π., τα οποία απαγορεύεται να 
εγκαταλείπονται επί οδών, οικοπέδων ή άλλων χώρων και βεβαίως μέσα στους κάδους ή 
γύρω από αυτούς. Τα προϊόντα αυτά διαχειρίζονται από αυτούς που τα παράγουν.  

Επίσης δε θεωρούνται απορρίμματα, άχρηστα ή αδρανή υλικά που προέρχονται από 
οικοδομικές εργασίες (κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις, επισκευές, ή διαρρυθμίσεις ακινήτων) ή 
άλλα υλικά που προέρχονται από επαγγελματική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή άλλη χρήση. 
Σε καμία περίπτωση τα τελευταία δεν πρέπει να εγκαταλείπονται χύμα, σε οδούς, 
πεζοδρόμια, ακάλυπτους χώρους κ.λ.π., αλλά πρέπει να μεταφέρονται για διαχείριση 
στους επιτρεπόμενους χώρους. Υπόχρεος για τη μεταφορά και τη διαχείριση είναι ο κύριος 
του ακινήτου και ο εργολάβος του έργου, που επιβαρύνονται και με τη σχετική δαπάνη. Σε 
περίπτωση ανεξέλεγκτης ρίψης μπαζών – αδρανών υλικών επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). Εξυπακούεται ότι η Οικονομική Υπηρεσία του 
Δήμου δε θα χορηγεί σε καμία περίπτωση άδεια καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου για 
υλικά, αν ο αιτών, δεν έχει εξασφαλίσει container ή ειδικούς σάκους για την εναπόθεσή 
τους. 

3.  Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:  
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α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, εφόσον δεν είναι δυνατή η 
διαχείρισή τους από το δημότη που τα παράγει, συσκευάζονται σε ανθεκτικούς 
πλαστικούς σάκους όπως τα  οικιακά απορρίμματα και απομακρύνονται από την 
Υπηρεσία. Απαγορεύεται η απόρριψη τους επί του πεζοδρομίου μη 
συσκευασμένων  (χύμα). 

β) Υπόλοιπα  κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιών κ.λ.π., εφόσον δεν είναι δυνατή η 
διαχείρισή τους από το δημότη που τα παράγει, μεταφέρονται από τον υπόχρεο 
αυθημερόν για απόρριψη σε επιτρεπόμενους χώρους με δικό του μεταφορικό μέσο και με 
δική του δαπάνη. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον έχει τη δυνατότητα, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου να περισυλλέγει και να μεταφέρει μεμονωμένα αντικείμενα, αφού 
πρώτα καθοριστούν ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ή οικισμό οι ημέρες και οι χώροι 
απόθεσης. 

Άρθρο 3ο 

Τα απορρίμματα κάθε κατοικίας, αποθήκης, γκαράζ, καταστήματος, γραφείου και 
κοινόχρηστου χώρου πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε γερούς και ανθεκτικούς 
πλαστικούς σάκους, που θα δένονται καλά στο πάνω μέρος, έτσι που να αποκλείεται η 
διαρροή του περιεχομένου τους.  

Άρθρο 4ο 

Οι κάτοικοι οφείλουν να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους με τα απορρίμματα 
μέσα στον κάδο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους και πουθενά αλλού. 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των απορριμμάτων μπροστά στο σπίτι ή σε άλλα 
κτίσματα κατοικημένα ή μη κατοικημένα, ούτε σε κοινόχρηστους χώρους ή οικόπεδα. 

Σε οικισμούς από τους οποίους διέρχεται το ειδικό μηχάνημα περισυλλογής 
απορριμμάτων (Απολλωνία, Αρτεμώνα, Εξάμπελα, Καταβατή), τα απορρίμματα θα 
τοποθετούνται έξω από το σπίτι από τις 7 έως τις 8 το πρωί.  

Άρθρο 5ο 

Καταστήματα που πουλάνε αναψυκτικά, οινοπνευματώδη, γλυκά, φαγητά, 
σουβλάκια, πίτες, είδη γενικά μπαρ ή καφενείου σε πελατεία είτε ιστάμενη είτε καθήμενη 
σε τραπεζοκαθίσματα τοποθετημένα μέσα και έξω από τα καταστήματα, πρέπει συνεχώς 
καθ’ όλες τις ώρες της λειτουργίας να φροντίζουν να μαζεύουν τα κάθε φύσεως 
απορρίμματα που δημιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών του καταστήματός 
τους (χαρτιά περιτυλίγματος προσφερόμενων ειδών, αποφάγια, σάλτσες, υγρά, κουτιά 
τσιγάρων, αποτσίγαρα κ.λ.π.), έτσι ώστε πάντοτε να είναι καθαρά το κατάστημα και ο 
έμπροσθεν του καταστήματος χώρος ή ο χώρος που ενοικιάζουν σε παραλίες του νησιού 
μας που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου.  

Άρθρο 6ο 

1)  Όσοι μεταφέρουν υλικά οικοδομών στους οικισμούς θα τα εναποθέτουν στα 
σημεία που έχει καθορίσει ο Δήμος γύρω από τον κάθε οικισμό, αυστηρά για το διάστημα 
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για το οποίο θα έχουν πάρει έγκριση μετά από σχετική υποχρεωτική αίτησή τους. Για την 
εναπόθεση των υλικών στους επιτρεπόμενους χώρους ο ενδιαφερόμενος θα 
καταθέτει στο Δήμο εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται 
ανάλογα με το χρονικό διάστημα της εναπόθεσης όπως παρακάτω:  

α) για χρονικό διάστημα από μία (1) ημέρα έως και μία (1) εβδομάδα: 
πεντακόσια ευρώ (500,00€),  

β) για χρονικό διάστημα από μια (1) εβδομάδα έως και ένα (1) μήνα: χίλια ευρώ 
(1.000,00€),  

γ) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα: δυο χιλιάδες ευρώ 
(2.000,00€).  

Κατά τη μεταφορά τους θα πρέπει να φροντίζουν να μη σκορπίζουν τα υλικά στους 
δρόμους, αλλά να τα τοποθετούν με τέτοια διάταξη στα στενά και στους δρόμους, ώστε να 
είναι δυνατή η διέλευση των πεζών και η ροή των νερών της βροχής. Παράλληλα οφείλουν 
να καθαρίζουν άμεσα τα σημεία που έχουν τοποθετήσει τα υλικά, καθώς και τις 
ακαθαρσίες των ζώων. Στα ίδια σημεία και μόνο, υποχρεούνται να αδειάζουν τα υλικά και 
οι ιδιοκτήτες Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. Η μεταφορά οικοδομικών υλικών εντός των οικισμών 
επιτρέπεται μόνο με ειδικά οχήματα που έχουν άδεια να κυκλοφορούν μέσα στα στενά 
των οικισμών, για την προστασία των πλακόστρωτων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται. 

2)  Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων όταν τα κυκλοφορούν και λερώνουν τους 
δρόμους και γενικά τους κοινόχρηστους χώρους, υποχρεούνται να καθαρίζουν άμεσα τους 
χώρους αυτούς από τα περιττώματα των ζώων. Επίσης και βάσει του νόμου, απαγορεύεται 
να τα αφήνουν να κυκλοφορούν σε παραλίες με λουόμενους.    

 

Άρθρο 7ο 

Οι πωλητές Λαϊκών Αγορών, με αποκλειστική τους ευθύνη, μετά τη λήξη του 
ωραρίου λειτουργίας υποχρεούνται  να απομακρύνουν όλα τα αντικείμενα της εργασίας 
τους (καφάσια, τελάρα, σίδερα, τάβλες, καρότσια, αυτοκίνητα κλπ). 

Οι πωλητές υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν καλαίσθητα δοχεία στα οποία θα 
συγκεντρώνουν τα παραγόμενα από αυτούς ή τους πελάτες τους απορρίμματα και τα 
οποία μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας θα συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους 
και θα εναποτίθενται από τους ίδιους στους υποδεικνυόμενους από την Υπηρεσία κάδους 
απορριμμάτων. 

Άρθρο 8ο 

Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η τοποθέτηση στα πεζοδρόμια και στα 
καταστρώματα του δρόμου μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων σχετικών 
με το εμπόριό τους (ψυγείων, καφασιών φρούτων ή λαχανικών, κιβωτίων αεριούχων 
ποτών, άδειων κουτιών, τελάρων, κ.λ.π.), χωρίς σχετική, εφόσον σχετικός νόμος το 
επιτρέπει, άδεια του Δήμου. 

Άρθρο 9ο 

Οι ιδιοκτήτες οικιών οφείλουν να έχουν καθαρές τις αυλές  τους, τις πρασιές 
(προκήπια) των ακινήτων τους, είτε είναι περιφραγμένες είτε όχι. 
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Άρθρο 10ο 

Η κατάληψη του πεζοδρομίου ή τμήματος δρόμων με οικοδομικά υλικά επιτρέπεται 
μόνον με άδεια της Δημοτικής Αρχής στον προσδιορισμένο χώρο και προσδιορισμένο, 
μετά από σχετική υποχρεωτική αίτηση, χρονικό διάστημα. Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια 
ώστε τα υλικά αυτά να μη ρυπαίνουν το γύρω χώρο και να καλύπτονται με νάιλον ή 
μουσαμά. Η άδεια χορηγείται από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στον ιδιοκτήτη 
ή ανάδοχο του έργου, ύστερα από την καταβολή εγγύησης υπέρ του Δήμου, το ύψος της 
οποίας θα καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 11ο 

1)  Δεν επιτρέπεται η ρίψη κάθε είδους απορρίμματος από αυτοκίνητα που 
βρίσκονται εν κινήσει, σε στάση ή είναι σταθμευμένα. 

2)  Δεν επιτρέπεται να ρίπτονται στα καλάθια απορριμμάτων σάκοι ή μεγάλα 
αντικείμενα που δε χωράνε μέσα σε αυτά. 

Άρθρο 12ο 

1) Στους οικισμούς του Δήμου απαγορεύεται η ρίψη νερών στους δρόμους από 
οποιαδήποτε πλυσίματα. 

2) Οι μεταφορείς πετρελαίου θέρμανσης, όταν το αυτοκίνητο δεν πλησιάζει στο 
χώρο που προορίζεται το πετρέλαιο, υποχρεούνται να διασφαλίσουν τη μη διαρροή του 
πετρελαίου και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε όλους τους οικισμούς λόγω της 
ευρείας μόλυνσης που προκαλείται από τυχόν διαρροή. 

Άρθρο 13ο 

Η αφισοκόλληση και η τοποθέτηση αγγελιών επιτρέπεται μόνον εντός πλαισίων 
που ο Δήμος έχει τοποθετήσει στους οικισμούς της περιφέρειας του Δήμου Σίφνου.    

Υπεύθυνοι για την τήρηση του άρθρου αυτού είναι εκείνοι που έχουν άμεσο ή 
έμμεσο συμφέρον από τη διαφήμιση. 

Άρθρο 14ο 

Απαγορεύεται η ανάρτηση χωρίς την άδεια του Δήμου, εφόσον σχετικός νόμος το 
επιτρέπει, κάθε είδους πανό, αφισών, πλαισίων, διαφημιστικών επιχειρήσεων κ.λ.π. 
καθώς και η ρίψη φέιγ βολάν. 

Άρθρο 15ο 

1) Δεν επιτρέπεται το πέταγμα ή η ρίψη απορριμμάτων μέσα σε οικόπεδα και 
ελεύθερους ιδιωτικούς χώρους. 

2) Δεν επιτρέπεται η ρίψη απορριμμάτων, είτε συσκευασμένων σε σάκους είτε όχι, 
σε κοινόχρηστους χώρους.  

3) Επιβάλλεται η τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, 
νομείς και επικαρπωτές, των οικοδομικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των 
οικισμών, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δε 
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συμμορφώνονται να επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό 
μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο θα αποτελεί έσοδο του Δήμου μας, να βεβαιούται εις 
βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και να 
υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.  

Άρθρο 16ο 

Η καθαριότητα των οικισμών του Δήμου αποβλέπει σε μια πιο ανθρώπινη ζωή και 
στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των κατοίκων με τις δημοτικές Υπηρεσίες. 

Κάθε κάτοικος καλείται και με δική του πρωτοβουλία να φροντίζει για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας. 

Άρθρο 17ο 

Η Υπηρεσία Καθαριότητας διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να απορρίπτει στη 
χωματερή οποιαδήποτε αντικείμενα βρίσκονται τοποθετημένα σε πεζοδρόμια ή σε 
κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους δεν έχει ζητηθεί άδεια από το Δήμο. 

Άρθρο 18ο 

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την 
πιο κάτω έννοια: 

(α) “Κάτοικοι” νοούνται όλοι εκείνοι που κάνουν χρήση του ακινήτου (κατοικία,  
αποθήκη, γκαράζ, καταστήματα κ.λ.π.), είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σίφνου, είτε 
είναι παραθεριστές ή επισκέπτες.    

(β) “Κατοικίες” θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα με οικογένειες, 
μόνιμα ή πρόσκαιρα, όπως μονοκατοικίες, όροφοι ή διαμερίσματα ή άλλου τύπου 
οικήματα.  

(γ) “Καταστήματα” θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε είδους 
εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή πρόσκαιρα, είτε υπόγειοι ή ισόγειοι, είτε βρίσκονται σε 
ορόφους ή στο βάθος οικοπέδων, που επικοινωνούν με οδούς μέσα από κοινόχρηστες 
εισόδους ή χώρους γενικά. 

Στην έννοια των καταστημάτων νοούνται και τα κάθε είδους εργαστήρια, 
βιοτεχνίες, στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
κέντρα ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και γενικά οι 
χώροι που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κατοικίες ή γραφεία. 

Οι διατάξεις που αναφέρουν τα καταστήματα εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές 
σχολές, τα φροντιστήρια, τα ιατρεία, τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία, τα 
σχολεία κ.λ.π. 

(δ) “Γραφεία” θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε 
επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. 

Στην έννοια των γραφείων θεωρούνται και τα ακίνητα ή οι χώροι όπου λειτουργούν 
δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες οργανισμών κοινής ωφελείας ή Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τράπεζες κ.λ.π.       
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(ε) “Μάντρες οικοδομών” θεωρούνται οι περιφραγμένοι χώροι που 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή έκθεση οικοδομικών υλικών.   

(στ) “Οικόπεδα” θεωρούνται ακάλυπτοι χώροι εντός ή εκτός των ορίων των 
οικισμών του Δήμου. 

(ζ) “Εργοτάξια” θεωρούνται οι χώροι στους οποίους κατασκευάζεται κάποιο έργο. 

Άρθρο 19ο 

Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων είναι: 

(α) Για τις κατοικίες τα πρόσωπα που κατοικούν και, αν κατοικούν οικογένειες, οι 
αρχηγοί των οικογενειών. 

(β) Για τα καταστήματα το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται 
το επάγγελμα, η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως 
καταστήματα. 

(γ) Για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το 
επάγγελμα. 

Για τις προσωπικές εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υπεύθυνος είναι 
ο διαχειριστής ή οι τυχόν περισσότεροι διαχειριστές. 

Για τις ανώνυμες εταιρείες υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος τους κατά το 
καταστατικό και για τις υπόλοιπες είναι ο προϊστάμενος του Διοικητικού. 

(δ) Για τις μάντρες οικοδομικών υλικών που λειτουργούν νόμιμα υπεύθυνο είναι το 
πρόσωπο στο όνομα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα.      

(ε) Για τα οικόπεδα υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας. 

(στ) Για τα εργοτάξια υπεύθυνος είναι ο εργολάβος ή ο υπεύθυνος τους εργοταξίου.   

(ζ) Για τις μεταφορές υλικών, οι ιδιοκτήτες μαντρών οικοδομικών υλικών. 

(η) Για τα μπάζα οι ιδιοκτήτες και οι εργολάβοι οικοδομών. 

Άρθρο 20ο 

Όποιος παραβιάζει οποιαδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις αντιμετωπίζει τις 
συνέπειες του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα. 

Άρθρο 21ο 

Η διαπίστωση παραβάσεων του παρόντα κανονισμού γίνεται από τα αρμόδια 
όργανα και τις Υπηρεσίες του Δήμου και κοινοποιούνται εγγράφως στους παραβάτες για 
να εκφέρουν τις απόψεις τους εντός (5) ημερών από την κοινοποίηση της παράβασης. 

Άρθρο 22ο 

Κάθε παράβαση του παρόντα κανονισμού, εκτός από τις ειδικά αναφερόμενες 
παρακάτω παραβάσεις, θα τιμωρείται με πρόστιμο 200,00 €, το οποίο θα καθορίζεται και 
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θα επιβάλλεται από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Πέραν δε του ποσού αυτού, 
το πρόστιμο θα επιβάλλεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του 
Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου. 

Ειδικά για τις παρακάτω παραβάσεις θα επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα: 

1. Για διαρροή πετρελαίου θέρμανσης και λαδιών καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος 400,00€, εφόσον δεν έχει γίνει άμεσος καθαρισμός από αυτούς που την 
έχουν προκαλέσει.   

2. Για καταστροφή κάδων απορριμμάτων 500,00€ 
3. Για ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και δημοτικών 

κτηρίων από 2.000,00 – 5.000,00€ 
4. Στην περίπτωση υποτροπής, εντός του ιδίου έτους, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 

50%. 
Άρθρο 23ο 

Κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται μόνον ύστερα από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Άρθρο 24ο 

 Ο παρών κανονισμός ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 32/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σίφνου ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου κας Φραγκίσκας 
Θεολόγου-Βλαχουτσάκου και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμόν 207/2017 και 46/2018 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου  
κ. Νικόλαου Ποδενέ.” 

Η απόφαση πήρε α/α 46/2018, αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δημοσιεύεται 
όπως οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις, υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και 
αποστέλλεται στον Αστυνομικό και στο Λιμενικό Σταθμό Σίφνου.  

 
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

  Ο Πρόεδρος       Τα μέλη  

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΠΟΔΕΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

         ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ  
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ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

Για την ακρίβεια 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ 

ΑΔΑ: 951ΔΩ1Τ-ΖΦ1


		2018-04-12T18:22:17+0300
	Athens




