
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο Δήµος Σαµοθράκης ενηµερώνει τους κατοίκους µόνιµους ή 
εποχικούς και τους συνιστά την προσοχή για τους παρακάτω 
τοµείς καθηµερινής δραστηριότητας:

1. Απορρίµµατα
2. Υδροδότηση 
3. Άρδευση
4. Δηµόσιοι χώροι
5. Τεχνικά έργα
6. Πινακίδες
7. Παράνοµη υλοτοµία
8. Ελεύθερη κατασκήνωση
9. Αδέσποτα ζώα

 Συγκεκριµένα:
1. Απορρίµµατα

• Απαγορεύεται η απόρριψη σκουπιδιών οπουδήποτε
• Υπεύθυνος για την αποκοµιδή είναι ο Δήµος
• Για µεταλλικά αντικείµενα, και οικιακές συσκευές ο 

χώρος που πρέπει να µεταφέρονται προσωρινά είναι ο 
χώρος του παλιού σφαγείου. Από το σηµείο αυτό 
υπεύθυνος για την µεταφορά τους είναι ο Δήµος.

• Σύντοµα θα καθοριστούν τρία σηµεία εναπόθεσης 
µπαζών (ΠΡΟΣΟΧΗ! Χωρίς να περιέχουν  σκουπίδια) 
Η εναπόθεση αλλού, συνιστά αδίκηµα.

• Απαγορεύεται η αυθαίρετη µεταφορά των κάδων εντός 
ή εκτός των οικισµών.  

2. Υδροδότηση
• Παρακαλούνται όσοι έχουν οφειλές παρελθόντων ετών 

να τις εξοφλήσουν.
• Όσοι δεν έχουν υδρόµετρο στην παροχή νερού να το 

δηλώσουν άµεσα.
• Απαγορεύεται οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση 

χωρίς έγγραφη άδεια, και επισηµαίνεται ότι 
απαγορεύεται σε ιδιώτες & υδραυλικούς να 
επεµβαίνουν στο δίκτυο αυθαίρετα. 

• Όποιοι δεν έχουν λάβει ή δεν λαµβάνουν ειδοποίηση να 
φροντίσουν µόνοι τους για την εξόφληση των 
λογαριασµών τους. 

Ο Δήµος συνιστά την οικονοµία στη χρήση του νερού ειδικά το 
καλοκαίρι, σε περίπτωση παρανοµίας θα διακόπτει τις παροχές και θα 
επιβάλει πρόστιµα. 
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1. Άρδευση
• Όλοι οι κάτοικοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα άρδευσης στα 

κτήµατά τους.
• Η άρδευση πρέπει να γίνεται στα κτήµατα για 

προσυµφωνηµένη µε τους γείτονες χρονική διάρκεια.
• Απαγορεύεται η χρήση λάστιχων, και αν αυτά είναι ήδη 

εγκατεστηµένα, πρέπει να αποσυρθούν.
• Όσοι χρησιµοποιούν γεωτρήσεις, πρέπει να φροντίζουν 

για την καλή λειτουργία τους, και να ανταποκρίνονται 
έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους.

2. Δηµόσιοι χώροι
• Η κατάληψη δηµόσιων χώρων για οποιαδήποτε χρήση 

(τραπεζοκαθίσµατα, κατασκευές, εναπόθεση οποιουδήποτε 
αντικειµένου κτλ) χωρίς άδεια, συνιστά παράνοµη πράξη.

• Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι επαγγελµατίες να 
δηλώσουν τον χώρο που κατέχουν, και να φροντίσουν για 
την αποκατάστασή του. 

3. Τεχνικά έργα-Κατασκευές
• Όσοι εκτελούν εργασίες, τεχνίτες ή ιδιοκτήτες µετά το τέλος 

της εργασίας τους πρέπει να καθαρίζουν τους χώρους που 
χρησιµοποιούν.

• Αν για την εργασία τους χρειάζεται επέµβαση σε δηµόσιο 
χώρο ή δρόµο, αυτό πρέπει να γίνεται µετά από άδεια του 
Δήµου.

• Απαγορεύεται κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο η 
εκτέλεση εργασιών µε θόρυβο και εναπόθεση υλικών 
στους κεντρικούς δρόµους των οικισµών.

4. Πινακίδες
• Όλες οι διαφηµιστικές ή πληροφοριακές πινακίδες που 

είναι αναρτηµένες κατά µήκος του οδικού δικτύου πρέπει 
να έχουν τις προδιαγραφές που επιβάλει ο Δήµος.

5. Παράνοµη υλοτοµία
• Απαγορεύεται η κοπή δέντρων και θάµνων για 

οποιοδήποτε λόγο χωρίς την άδεια του Δασονοµείου. 
6. Ελεύθερη κατασκήνωση

• Απαγορεύεται η κατασκήνωση σε οποιοδήποτε χώρο 
εκτός του Δηµοτικού κατασκηνωτικού χώρου.

7. Αδέσποτα ζώα
 Σε όλο το  οδικό δίκτυο απαγορεύεται η παρουσία ζώων. 
Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχηµάτων.
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