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Στο Ανθηρό σήμερα στις 12-4-2017 ημέρα Τετάρτη  και 
ώρα 12:00μ. ο παρακάτω υπογεγραμμένος Πινακούλας 
Αθανάσιος, δημοτικός υπάλληλος, τοιχοκόλλησα στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ύστερα από 
προφορική εντολή του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που 
συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στην 4η 

συνεδρίαση στις 11-4-2017, καθώς και περίληψη των 
αποφάσεων που λήφθηκαν. 
Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση: 
Πινακούλας Αθανάσιος 
Οι Μάρτυρες :  
1. Τσίγκα Αθηνά 
2. Καϊμακάμης Κωνσταντίνος 

Ακριβέςαντίγραφο 
Ανθηρό  12-4-2017.  
Ο Πρόεδρος  τουΔ.Σ. 

 
 
Παπακώστας  Δημήτρης 

 
Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφαση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού καθαριότητας Δήμου 
Αργιθέας». 
 

Στο Ανθηρό, σήμερα την 11ηντου μήνα Απριλίου  έτους 2017, ημέρα Τρίτη    και ώρα 
14:00 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου 
Αργιθέας το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμ.  1544/ 7-4-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρουη οποία δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 67, 69 του Ν.3852/2010 
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα τουΔήμου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία 
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσιενός (21) μελών βρέθηκαν στη συνεδρίαση τα 
παρακάτω δεκαεπτά (17) μέλη  και  από τους Προέδρους  και Εκπροσώπους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

των Τοπικών Κοινοτήτων σε σύνολο είκοσι  (20) κληθέντων βρέθηκαν στη συνεδρίαση οι 
παρακάτω  οκτώ  (8 ) ωςεξής: 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 Παπακώστας Δημήτρης – Πρόεδρος Δ.Σ. Αρκούδα Στυλιανή 
2 Αργυρός  Γεώργιος Κωφός  Ιωάννης 
3 Τουραλιά Ζαχαρούλα Νασιώκα Ελένη 
4 Τουραλιάς  Νικόλαος Καρανίκας  Βασίλειος 
5 Ζιώγας Παναγιώτης  
6 Παλαμάς Γεώργιος  
7 Κατσιάνης  Γεώργιος  
8 Στεργίου  Βασίλειος  
9 Σέμπρος  Απόστολος  
10 Καραγεώργος Αθανάσιος  
11 Τσιάκαλος  Ιωάννης  
12 Χασιώτης  Γεώργιος  
13 Μπαλατσούκας Κων/νος  
14 Καναβός Βασίλειος  
15 Ραμιώτης  Δημήτριος  
16 Κορλός  Λάμπρος  
17 Σακελλάρης  Γεώργιος  
  ΤΑ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΗΘΗΚΑΝ 

ΝΟΜΙΜΑ 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 Παναγιώτου Ηλίας Ευαγγέλου Αναστάσιος 
2 Καμζέλης Βασίλειος Πατσιαούρας Ηλίας 
3 Καραχάλιος Δημήτριος Λαμπέρης Αθανάσιος 
4 Παράσχος Κων/νος Νάκος Κων/νος 
5 Φρύδας Νικόλαος Ρούπας Γεώργιος 
6 Νικολάου Παναγιώτης Μπαλάνου Δήμητρα 
7 Ντζιαχρήστα  Χρυσούλα Γραββάνης Δημήτριος 
8 Πούπης Δημήτριος Ζάγκας Αθανάσιος 
9  Φλώτσιος Ιωάννης 
10  Θάνος Γεώργιος 
11  Γυφτογιάννη Ελπινίκη 
12  Μακρυγιάννης Γεώργιος 
  ΤΑ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 

 



 
 

 
 

 

 

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Τσιβόλα Λάμπρου που προσκλήθηκε και παραβρέθηκε, αρχίζει η 
συνεδρίαση με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου κ. Πινακούλα Αθανάσιο. 
Ο   Δημοτικός   Σύμβουλος  κ.  Καναβός Βασίλειος   αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προτείνοντας για συζήτηση το  10ο  θέμα  της ημερήσιας 
διάταξης: «Συζήτηση και λήψη απόφαση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού καθαριότητας Δήμου 
Αργιθέας» έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καραγεώργο Αθανάσιο   ο οποίος   εισηγούμενος το θέμα  
είπε ότι:  
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 
ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο 
της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες, μεταξύ των άλλων, θέτουν κανόνες : 
• Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες 
• Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της 
εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής 
των πόλεων και των οικισμών και 
• Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των 
θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπογείων κι επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από την ρύπανση. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου με  την αριθ.  34/2017 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
τον Κανονισμό Καθαριότητας τον οποίο θέτω προς ψήφιση. 
Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι διατάξεις:  
1. Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α/114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει .  
2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Ο παρόν Κανονισμός βάσει των διατάξεων του Άρθρου 79 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α/114) και των άρθρων 
72,73 και 76 του Ν. 3852/2010,  αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού Νόμου.  
Το σχέδιο του κανονισμού  καθαριότητας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και τέθηκε σε 
διαβούλευση. Προτάσεις που υποβλήθηκαν μέσω της διαβούλευσης λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη 
του κειμένου του κανονισμού.  
 
Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες 
διατάξεις και έπειτα από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία υποβλήθηκαν προτάσεις από Δημοτικούς 
Συμβούλους, οι οποίες έγιναν δεκτές 
 

- τις απόψεις-τοποθετήσεις-προτάσεις-αντιρρήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης και μετά από διαλογική 
συζήτηση,  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

               Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕ Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

             Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Καθαριότητας  Δήμου Αργιθέας, σύμφωνα και με την 34/2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ο οποίος έχει ως εξής: 
 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

Περιεχόμενα 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Κεφάλαιο Α΄- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ .......................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο..........................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 2: Ισχύς - Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμούΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 3: Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεωνΣφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 4: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων ........Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Κεφάλαιο Β΄- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .............................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του Δήμου ....................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις Εργαζομένων Καθαριότητας ......................................................................................... 7 

Άρθρο 7: Εξαιρέσεις και άλλες διατάξεις ..........................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Κεφάλαιο Γ΄- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ .................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματαΣφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματαΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών

 .........................................................................................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις 

υπηρεσίες του Δήμου. .....................................................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 12 : Υποχρεώσεις υπευθύνων οικοδομικών εργασιών .........Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 13: Εργασίες από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας .................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Κεφάλαιο Ε΄- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.....Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 14: Γενικά ...............................................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 



 
 

Άρθρο 15: Ανακύκλωση συσκευασιών .............................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 16: Ανακύκλωση ειδικών αποβλήτων (μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, λάδια οικιακής χρήσης κλπ)

 .........................................................................................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ....................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 17: Κριτήρια χωροθέτησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτωνΣφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 18: Διαδικασία αλλαγής θέσης κάδων και άλλες διατάξεις ..Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .........................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις Οδηγών ......................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 20: Εγκαταλελειμμένα οχήματα – μηχανήματα κ.λ.π. ..........Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.............................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 21 : Μηχανικό σάρωμα οδών ................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 22: Κατοικίδια ζώα .................................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 23: Καθαριότητα υπαίθριων και λαϊκών αγορών ..................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 24: Καθαριότητα πεζοδρομίων και άλλων κοινόχρηστων χώρωνΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 25: Υπαίθρια αποθήκευση υλικών ........................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 26 : Ρύπανση από διαφημίσεις, αφίσες κλπ .........................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 27:  Καθαριότητα οικοπέδων .................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 28: Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων ...................................................................................................... 29 

Άρθρο 29 : Υπαίθρια καύση ..............................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ..........................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 30 : Θόρυβος - Κοινή ησυχία .................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 31 : Φθορές στη δημοτική περιουσία ....................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 32 : Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων ............Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Κεφάλαιο ΙΑ’ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ .................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 33: Πρόστιμα ..........................................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .............................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Άρθρο 34: Ενστάσεις ........................................................................................................................................ 36 

Βασικό νομικό πλαίσιο αναφορικά με τον παρόντα κανονισμό........................................................................ 4 

 
 
 



 
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ  

Κεφάλαιο Α΄- 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Αντικείμενο 
Η προστασία του περιβάλλοντος με την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισής του, η διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα είναι κοινωνικά αγαθά, 
που για την εξασφάλισή τους συμβάλει κατά μείζονα λόγο η τήρηση της καθαριότητας της πόλης με τη συνεχή 
συνεργασία των πολιτών και του Δήμου. 

Η τήρηση της καθαριότητας και η συνεργασία πολιτών – κατοίκων είναι αναγκαίο να διέπονται από 
κανόνες – διατάξεις απ’ όπου θα προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα για τη σωστή διαχείριση 
των στερεών απορριμμάτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση, ανακύκλωση), καθώς 
επίσης η γνωστοποίηση και η συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις. 

Όλοι οι χώροι και συγκεκριμένα οποιοσδήποτε κλειστός και ανοιχτός χώρος, οικοδομές, αυλές, 
οικόπεδα, δρόμοι, πεζοδρόμια, άλση, πλατείες, τόποι συγκέντρωσης ή αναψυχής κ.λ.π. θα πρέπει πάντοτε να 
διατηρούνται καθαροί.  
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: 
▪ την τήρηση της καθαριότητας των οικισμών,  
▪ τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,  
▪ την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων,  
▪ την προστασία του περιβάλλοντος,  
▪ τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και την εφαρμογή τους.  

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.  

Άρθρο 2 

Ισχύς - Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού 
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι 

αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις υγειονομικού κανονισμού, τις 
αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες Διευθύνσεις του 
Δήμου Αργιθέας, σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, και στην Ελληνική Αστυνομία.  

Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους 
ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. Όλα τα 
πρόστιμα δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όποτε κρίνεται σκόπιμο. 

Οι φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου μας και κάθε άλλο όργανο οφείλουν να συνδράμουν για την 
αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής του. 

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε πλατείες, δρόμους, άλση, πεζοδρόμια, δημοτικά και ιδιωτικά 
οικόπεδα, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο κοινόχρηστο χώρο, στον οποίο παράγονται κάθε μορφής, ποιότητας 
και ποσότητας απορρίμματα και βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου.  

Οι υπεύθυνοι για την καθαριότητα κάθε ακινήτου καθώς και οι πεζοί και οδηγοί οχημάτων στην περιοχή 
του Δήμου οφείλουν να τηρούν τον παρόντα κανονισμό και να συμβάλλουν και με τις δικές τους δυνάμεις στην 
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. 



 
 

Άρθρο 3 

Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων 
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής 

έννοιες:  
3.1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, άτομα, 

οικογένειες. Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους ή οι ενοικιαστές τους (γενικότερα τα οποιαδήποτε ενήλικα άτομα 
διαβιούν σε αυτές), για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο 
διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. 
Για τις ακατοίκητες κατοικίες υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους. 

3.2. «Καταστήματα - Επιχειρήσεις» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως 
εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων 
είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων 
που χαρακτηρίζονται σαν καταστήματα.  
Ειδικότερα, υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: 
α . Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο Ιδιοκτήτης ή ο Διευθυντής τους. 
β. Για Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής. 
γ. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο Διαχειριστής τους. 
δ.  Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, ο Διαχειριστής. 
ε. Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό  Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. 
στ. Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. 
ζ. Για  κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. 
η. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που 
τις αποτελούν. 
θ. Για τα Κέντρα Υγείας  υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής του. 

3.3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, που είναι η έδρα φυσικού ή νομικού προσώπου για 
την άσκηση, μόνιμα ή πρόσκαιρα, οποιουδήποτε επαγγέλματος που έχει σχέση κυρίως με την παροχή 
υπηρεσιών. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνητα ή χώροι όπου λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες ή 
υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. οργανισμών κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
επιχειρήσεις αυτών. Υπεύθυνοι είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση 
ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων. 

3.4. «Οικόπεδα και Γήπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός 
σχεδίου στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος αυτών.  

3.5. «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι 
χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους και την 
υποστήριξή τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την αποφυγή στερεών και αέριων ρύπων, θα είναι 
συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. 
Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.  

3.6. «Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, οι 
οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι όσοι συμμετέχουν στις εργασίες αυτές.  

3.7. «Υπεύθυνοι οικοδομικών ή άλλων εργασιών» θεωρούνται ο ιδιοκτήτης ή εντολέας του έργου και 
αλληλεγγύως υπεύθυνος κάθε εργολάβος, υπεργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός, μεταφορέας, χειριστής 
μηχανήματος ή εργάτης που συνεργεί στη διάπραξη της παράβασης.  

3.8. «Υπεύθυνοι ενοικιαζόμενων ακινήτων» θεωρούνται αυτοί που κατέχουν το ακίνητο αλλά και αυτοί 
που το χρησιμοποιούν. Δηλαδή υπεύθυνοι καθαριότητας είναι ο μισθωτής του ακινήτου και σε περίπτωση 
αδυναμίας ειδοποίησης αυτού, θα είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. 

3.9. «Υπεύθυνος για τα κάθε είδους οχήματα»: είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ή ο υπεύθυνος 
της εταιρείας στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου  οχήματος.  

3.10. «Κοινόχρηστοι χώροι»: είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση, τα πεζοδρόμια, οι πλατείες, 
οι γέφυρες και γενικά προορισμοί για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Υπεύθυνος τήρησης των 
διατάξεων είναι ο Δήμος. 



 
 

Άρθρο 4 

Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων 
Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα – στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, νοούνται οι ουσίες ή τα 

αντικείμενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, 
παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και πρόκειται να εγκαταλειφθούν ή είναι 
εγκαταλελειμμένα.  
Σύμφωνα με την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και τις πρόσφατες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
αναφέρονται στα παραρτήματα του άρθρου 17 της 50910/2727/22-10-2003 Κ.Υ.Α και τις πρόσφατες Αστικές 
Διατάξεις, τα στερεά απόβλητα ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ, και ΤΟΞΙΚΑ –ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. Γενικά η ταξινόμηση 
των απορριμμάτων είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/22-10-2003.  

Δημοτικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΒ΄ της ανωτέρω Κ.Υ.Α. 
με ονοματολογία αναφοράς 20.00.00, από τα οποία εξαιρούνται τα απόβλητα που περιέχονται στην ίδια 
ονοματολογία και τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων.  
Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισμού ή άλλα απόβλητα που μπορούν 
από τη φύση ή την σύνθεσή τις να εξομοιωθούν με τα «οικιακά».  

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε: Δημοτικά (Αστικά), Ειδικά και 
Τοξικά – Επικίνδυνα:  

4.1. Τα Δημοτικά (Αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν:  
4.1.1. Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, 

βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, Κέντρα Υγείας, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά όλους τους 
χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των παραγράφων 4.2 και 4.3 του 
παρόντος άρθρου.  

4.1.2. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, 
κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ.  

4.1.3. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κλπ).  
4.1.4. Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κλπ.  
4.1.5. Ογκώδη αστικά απορρίμματα (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, παλιά στρώματα κλπ). 
4.2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 
4.2.1. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, 

συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς 
τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης κ.α.) και δεν 
προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής 
επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο, πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, 
χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείμματα 
τροφών κ.α.) 

4.2.2. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού κοιμητηρίων. 
4.2.3. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. 
4.2.4. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων. 
4.2.5. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή 

εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. 
4.3. Τα τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα περιλαμβάνουν:  
4.3.1. Όλα όσα περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, 

εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και 
μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη και μόνο όπως η κείμενη νομοθεσία ορίζει.  

4.3.2. Υπόλοιπα από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαστήρια Π.Ι, Κέντρων 
Υγείας,  μικροβιολογικών εργαστηρίων τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους. 



 
 

Κεφάλαιο Β΄- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις του Δήμου 
Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:  
5.1. Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και 

διάθεσης των οικιακών (μη ογκωδών δημοτικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4 
παρ. 1 του παρόντος κανονισμού και στην ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.  

Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών στερεών απορριμμάτων 
γίνεται καθημερινά στον Δήμο από Δευτέρα έως και Παρασκευή, καθώς επίσης τα Σάββατα – Κυριακές και τις 
επίσημες αργίες με την καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας για το προσωπικό 
καθαριότητας του Δήμου κατόπιν λαμβανομένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η  αποκομιδή γίνεται 
σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η υπηρεσία Καθαριότητας. Τα 
απορρίμματα μεταφέρονται σε σταθμούς μεταφόρτωσης, χώρους υγειονομικής ταφής, εργοστάσια διαλογής 
ανακύκλωσης ή όπου αλλού καθοριστεί αρμοδίως, σε συμφωνία με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων.  

Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι - containers) σε καλή κατάσταση 
και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.  

Ο Δήμος οφείλει να διαθέτει την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 50910/2727/2003 άδεια συλλογής και 
μεταφοράς στερεών αποβλήτων.  

5.2. Η αποκομιδή και διάθεση μεμονωμένων ογκωδών αστικών απορριμμάτων (παλαιά έπιπλα, 
άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) που δεν προέρχονται από γενικές ανακαινίσεις χώρων διαβίωσης, 
εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας, γίνεται εντός επτά ημερών από την ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζεται από την 
υπηρεσία. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ειδικό τέλος αποκομιδής ογκωδών, το οποίο καλούνται να 
καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι όροι και ο τρόπος καταβολής καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με 
σχετική απόφαση. Το ύψος του ειδικού τέλους καθορίζεται κατ΄ έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.   

Η αποκομιδή και η διάθεση προϊόντων κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κλπ) ΔΕΝ γίνεται  
από τις υπηρεσίες του Δήμου.  

5.3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παρ.2 γίνεται από τους ίδιους τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα και ευθύνη.  

Σε περίπτωση όμως που ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και την σχετική υποδομή, μπορεί να αναλάβει και 
την αποκομιδή και μεταφορά των ειδικών απορριμμάτων, καταρτίζοντας ιδιαίτερο πρόγραμμα αποκομιδής, 
εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ειδικό τέλος 
αποκομιδής ειδικών απορριμμάτων, το οποίο καλούνται να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι όροι και ο 
τρόπος καταβολής καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση. Το ύψος του ειδικού τέλους 
καθορίζεται κατ΄ έτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

5.4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης 
μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμματα που κείνται σε οδούς 
πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους γενικά, καθώς και η απομάκρυνση απορριμμάτων και οποιουδήποτε 
άλλου υλικού φράσσει τα φρεάτια ομβρίων εξωτερικά, άνωθεν των ειδικών σχαρών των φρεατίων, προκειμένου 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος φραγής τους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαριότητας ορίζονται από την υπηρεσία 
Καθαριότητας δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. 

Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί ανά πυκνά 
διαστήματα εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, 
μικροαπορριμμάτων κλπ από τους διακινούμενους πολίτες στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης 
και των οικισμών, τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.  

5.5. Η ενημέρωση των δημοτών, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των 



 
 

οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ημέρες πλυσίματος των κάδων, τα προγράμματα 
και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινοχρήστων χωρών, καθώς 
επίσης και τις ώρες που απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων για σάρωμα των οδών.  

5.6. Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) και επανάληψη της γνωστοποίησής του σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.  

5.7. Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης και των οικισμών, όταν αυτό απαιτείται 
λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων (καιρικά φαινόμενα, απεργίες 
εργαζομένων κλπ).  

5.8. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας υγείας ή διακοπής 
της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, στον οποίο διατίθενται τα απορρίμματα σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ο 
Δήμος μετά από ενημέρωση των δημοτών μπορεί να προσαρμόζει ανάλογα τα προγράμματα αποκομιδής, έως 
την επαναλειτουργία ή μέχρι να αρθούν τα έκτακτα μέτρα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος λαμβάνει κάθε 
πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών. 
Σε περίπτωση που η υπηρεσία Καθαριότητας χρειαστεί να διακόψει την αποκομιδή των απορριμμάτων μέχρι 
την επαναλειτουργία του χώρου διάθεσης, τότε δημιουργείται υποχρέωση των δημοτών να μην εναποθέτουν τα 
απορρίμματά τους στους κάδους απορριμμάτων.  

5.9. Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, 
όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων».  

5.10. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις του σχετικού νόμου για την υγιεινή 
και την ασφάλεια των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης στολών εργασίας και λοιπών μέσων 
ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους. 

5.11. Η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ.  
5.12. Επί πλέον ο Δήμος φροντίζει:  
• Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

• Να ιδρύει ή να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης.  

• Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.  

• Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.  

• Να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική 

εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.  

• Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας 

αντιμετώπισης των προβλημάτων.  

• Να συμβάλλει στη συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού.  

• Να συμβάλλει και να ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή με έμφαση στα παιδιά και στους νέους.  

• Να ενισχύει και να συνεργάζεται με Εθελοντικές Ομάδες και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς - 

Φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.  

 
5.13 Ο Δήμος υποχρεούται στη συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου όμβριων, και των 
φρεατίων   



 
 

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις Εργαζομένων Καθαριότητας 
Ειδικότερα οι εργαζόμενοι καθαριότητας οφείλουν: 

• Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

• Να χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής ασφαλείας. 

• Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφαλείας. 

• Να εφαρμόζουν τις εντολές του τεχνικού ασφαλείας. 

• Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 

Άρθρο 7 

Εξαιρέσεις και άλλες διατάξεις 
7.1. Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό  
Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων 

(ΦΕΚ Β 1909/2003) ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών, τα οποία λόγω 
της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητας τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους 
και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των 
εργασιών συλλογής και μεταφοράς τους.  

7.2. Ο Δήμος δεν υποχρεούται:  
7.2.1. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων - αποβλήτων του άρθρου 4 παρ. 3 και όσων 

χαρακτηρίζονται ως «τοξικά» ή «επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως ραδιενεργά απόβλητα, 
εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, 
επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόμενα από εκμετάλλευση λατομείων, 
γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.τ.λ.  

7.2.2. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και 
βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.  

7.2.3. Στον καθαρισμό σταθμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι 
ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς (Υπεραστικά Λεωφορεία κλπ).  

7.2.4. Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους 
φορείς.  

7.2.5. Στην απομάκρυνση των μπάζων και λοιπών οικοδομικών υλικών που προέρχονται από 
οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες.  

7.2.6. Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί 
φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται 
της καταβολής ανταποδοτικών τελών.  

Ο Δήμος μπορεί, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητα τους σε 
ιδιώτες, υπόχρεους καταβολής τελών, να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του 
χώρου.  

7.3 Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις. 
7.3.1. Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διαφόρους 

φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους 
χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, 
μετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν.  

7.3.2. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον 
κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του 
προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, 
τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα 
συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία.  



 
 

7.3.3. Στους παραβάτες του άρθρου 7 παρ. 7.3.1 επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της 
ρύπανσης.  

7.4. Ειδική μέριμνα για την καθαριότητα των μεγάλων πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων.  
Ιδιαίτερη σημασία θα δίνεται από το Δήμο σε συνεργασία με άλλους φορείς, υπευθύνους για τη 

διοργάνωση μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, στην γενικότερη καθαριότητα των Τ.Κ. και  των 
οικισμών αυτών, την ενίσχυση της καθαριότητας και της ευταξίας των κοινόχρηστων χώρων, εφ’ όσον ανήκουν 
στην αρμοδιότητα του Δήμου.  

Οι δημότες, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα και να 
συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Δήμου στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας σε υψηλά επίπεδα, 
κατά την περίοδο της διοργάνωσης των εν λόγω εκδηλώσεων.  

Σε όλους τους χώρους των εν λόγω αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων εντός των ορίων του 
Δήμου επιβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία του φυσικού κάλους, την καθαριότητα, την τήρηση 
των κανόνων υγιεινής και την ευταξία, καθ’ όσον αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων 
επισκεπτών.  

Η ρύπανση των χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καθ’ όλη τη 
διάρκεια της τέλεσης των αγώνων και των εκδηλώσεων, επισύρει ποινές διπλάσιες έως και πενταπλάσιες των 
προβλεπομένων σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, για τις οποίες το ύψος του προστίμου καθορίζεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και αρμοδιότητα για την καθαριότητα των εσωτερικών ή 
περιφραγμένων χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών περιοχών που θα χρησιμοποιηθούν από άλλους 
φορείς για την πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης η καθαριότητα περιοχών 
αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, που δεν ανήκουν στο Δήμο, πρέπει να γίνεται με επιμέλεια, μέσα 
και δαπάνες των φορέων που έχουν την ευθύνη των χώρων αυτών.  

7.5. Αγάλματα - μνημεία - δημόσια κτίρια - αστικός εξοπλισμός  
7.5.1. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, τα αγάλματα, τα 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 μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών 
δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμα ανάλογα με την έκταση της 
παράβασης. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου του άρθρου 33, καταλογίζονται οι δαπάνες 
αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.  

7.5.2. Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, 
κάδοι, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κλπ) πρέπει να διατηρείται 
καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να 
μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης. Η ρύπανση των στοιχείων αστικού εξοπλισμού  των 
Τοπ. Κοινοτήτων και των οικισμών αυτών  αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. Στους 
παραβάτες, πέραν του προστίμου του άρθρου 33, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές 
προκύπτουν κάθε φορά.  

7.5.3. Η επιβολή προστίμου δεν αφαιρεί από το Δήμο το δικαίωμα να στραφεί δικαστικά σε βάρος του / 
των υπαιτίων για την αστική αποκατάσταση και την ποινική τιμωρία, σε περίπτωση καταστροφής. 

Κεφάλαιο Γ΄- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ  

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 
8.1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος 

κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει 
για την περιοχή τους. Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα 
τα απορρίμματα τους (πλην των ανακυκλώσιμων) σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν 
την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή σε 
συμπιεστή που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Σε περιοχές στις οποίες δεν 
πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή 



 
 

απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, σε προκαθορισμένη θέση, που έχει υποδειχθεί από τις υπηρεσίες 
καθαριότητας.  

Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες (από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα κ.λ.π) θα πρέπει να τοποθετούνται 
στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης, δηλαδή στους μπλε κάδους, που βρίσκονται πλησιέστερα στην οικία ή το 
κατάστημα, με βάση το πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζει κάθε φορά ο Δήμος. Οι συσκευασίες προς 
ανακύκλωση τοποθετούνται κενές από περιεχόμενο και υπολείμματα στους μπλε κάδους, όχι σε δεμένες 
σακούλες αλλά χύμα. Τα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται διπλωμένα. Δεν τοποθετούνται κοινά απορρίμματα στους 
μπλε κάδους. Και στην περίπτωση των ανακυκλώσιμων υλικών, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να γνωρίζουν το 
πρόγραμμα αποκομιδής της περιοχής τους.  

Ειδικά για τις άδειες γυάλινες φιάλες, αυτές τοποθετούνται σε ειδικούς μπλε κωδωνόσχημους κάδους 
ανακύκλωσης γυαλιού, χωρίς το καπάκι τους, σε επιλεγμένες περιοχές όπου εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα 
ξεχωριστής ανακύκλωσης γυαλιού.  

Ελαστικά, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες, 
συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με το Ν 
2939/2001 (βλ. άρθρο 16). Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση εντός των κάδων, μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων, 
καθώς και η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων επί του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων και των λοιπών 
κοινόχρηστων χώρων. Τα μαγειρικά ή μηχανικά έλαια επιβάλλεται να παραδίδονται σε ειδικά συστήματα 
ανακύκλωσης.  

8.2. Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση 
των απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας.  

8.3. Κάδοι απορριμμάτων. 
8.3.1. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι μεγάλοι υποδοχείς (containers), οι συμπιεστές και κάθε άλλο 

μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις από την υπηρεσία 
Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς 
και τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής). Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, 
τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων 
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών 
«Π», καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 
(βλ. άρθρο 33).  

8.3.2. Απαγορεύεται να ρίχνονται στα μέσα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, όπως κάδοι 
σύμμεικτων απορριμμάτων, κάδοι ανακύκλωσης κλπ, 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 κ.α.), υλικά ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο (π.χ 
αναμμένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερμαστρών ή ψησταριών και άλλου είδους εστιών 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. 

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), επιβάλλεται πρόστιμο και επιπλέον 
ο παραβάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης ή αγοράς νέου εξοπλισμού. 

8.3.3. Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή 
άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων επισύρει κάθε φορά πρόστιμο (βλ. άρθρο 33). 

8.4. Για λόγους που σχετίζονται με την δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αισθητική των οικισμών, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σάκων σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής 
αποκομιδής και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη 
διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο (βλ. άρθρο 33) για κάθε σακούλα ή αντικείμενο, καθώς 
και για σκουπίδια μη συσκευασμένα καταλλήλως, και παράλληλα διαπιστούμενης της παραβάσεως 
υποβάλλεται έγκληση από το Δήμο κατά του υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.   

8.5. Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη μηχανική αποκομιδή και χρήση κάδων ή άλλων 
μέσων προσωρινής αποθήκευσης ή σε περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να 
εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους, έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή 



 
 

του περιεχομένου τους επί της οδού. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από 
ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο 
ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις, που 
προβλέπονται στην παράγραφο 8.4 του παρόντος άρθρου.  

8.6. Ειδικότερα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικές επιχειρήσεις, super market 
κλπ, που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι 
υποχρεούνται, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και τις συσκευασίες που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν 
προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κλπ.) 
και να τα εναποθέτουν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή, εφόσον στην 
περιοχή δεν εκτελείται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των 
προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, να εναποθέτουν τα 
στερεά απόβλητα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 8.1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη 
συμμορφώσεως του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόστιμο (βλ. άρθρο 33) και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής 
ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.  

8.7. Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται μεγάλη 
παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κλπ.), οφείλουν να συσκευάζουν σε 
ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κλπ.), να 
κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μία ώρα πριν 
από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι 
με σάκους απορριμμάτων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών 
έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων 
αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή 
συσκευασία και επιπλέον αφαιρείται η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους σε 
περίπτωση δεύτερης υποτροπής. 

8.8. Απορρίμματα που προκύπτουν από τη λειτουργία επιχειρήσεων 
8.8.1. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 

(κάδους, συμπιεστές, καλάθια κ.τ.λ.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους 
ιδιωτικούς χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους 
διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Εφ’ όσον τα μέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους 
τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής 
επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης (βλ. άρθρο 33). 

8.8.2. Καταστήματα στα οποία παράγονται κάθε είδους απορρίμματα από την κατανάλωση των 
προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κλπ.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων 
εντός του χώρου ιδιοκτησίας ή άσκησης του επαγγέλματός τους, αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον 
περιβάλλοντα χώρο τους. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο και σε 
περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο θα προσαυξάνεται στο διπλάσιο. 

8.8.3. Ισόγεια καταστήματα που πουλάνε αναψυκτικά, οινοπνευματώδη, γλυκά, φαγητά, 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 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 κλπ.), έτσι 
ώστε πάντοτε να είναι το κατάστημα και ο μπροστά από αυτό χώρος καθαρός.  

8.8.4. Στις υποχρεώσεις των καταστημάτων περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μέσα και έξω από κάθε 
κατάστημα, αρκετών καλαθιών για απορρίμματα, που θα πρέπει να είναι καλής κατασκευής συμβατά με την 
αισθητική της περιοχής, να μην αφήνονται να ξεχειλίζουν, αλλά να κενώνονται συχνά και το περιεχόμενό τους 
μαζί με άλλα σκουπίδια των καταστημάτων, να συγκεντρώνονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και να 
κλείνονται ερμητικά στο πάνω μέρος.  

8.9. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας κάθε ακινήτου οφείλουν να διατηρούν καθαρή την πρόσοψή του και το 
τμήμα του πεζοδρομίου που αντιστοιχεί στα όρια του ακινήτου. Ιδιαίτερα δε κατά τους χειμερινούς μήνες (π.χ 
χιονόπτωση, παγετός), υποχρεούνται να διατηρούν τα πεζοδρόμια ασφαλή και προσβάσιμα (αποχιονισμός και 
ρίψη άλατος, απομάκρυνση πεσμένων φύλλων κλπ) κατά τις ώρες 8:00 π.μ έως 8:00 μ.μ.  

8.10. Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή οι υπεύθυνοι 



 
 

υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος. Στους μη συμμορφούμενους ισχύουν όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο 8.6. 

8.11. Δεν επιτρέπεται η για οποιοδήποτε λόγο τοποθέτηση στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα του 
δρόμου μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριό τους (π.χ. καφάσια 
φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια κουτιά κλπ.). Απαγορεύεται η τοποθέτηση 
διαφημιστικών πινακίδων επί του πεζοδρομίου. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 
33.  

8.12. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν άδειας δημοτικούς ή δημόσιους χώρους, όπως καφενεία, 
ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια και συναφή καταστήματα, οφείλουν να διατηρούν τους χώρους 
καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα 
αποκομιδής του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το 
άρθρο 33. 

Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα 
9.1. Γενική διάταξη για τα εσωτερικά ογκώδη αντικείμενα   

Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των οικιακών απορριμμάτων. Τα απορρίμματα αυτά δεν 
εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των 
υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να  βγάλουν τα ογκώδη απορρίμματα 
στο πεζοδρόμιο την ημέρα που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα 
τοποθετούν σε σημείο που να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών. Σε αντίθετη περίπτωση 
θεωρείται ότι καταλαμβάνει δημοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό τέλος και επιπλέον πρόστιμο (βλ. άρθρο 
33). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την προμήθεια και θέση σε λειτουργία-κίνηση του άνω οχήματος από 
τον Δήμο.  

9.2. Ογκώδεις συσκευασίες  
Οι υπεύθυνοι καταστημάτων, γραφείων κλπ. υποχρεούνται τα πάσης φύσεως απορρίμματα 

συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ.) να έχουν ελαχιστοποιήσει 
προηγούμενα τον όγκο τους, είτε με πίεση είτε με περίδεσή τους. Οι χάρτινες και πλαστικές συσκευασίες 
τοποθετούνται σε κάδους ανακύκλωσης. Τα υπόλοιπα ογκώδη υλικά συσκευασίας τοποθετούνται εντός ειδικών 
δοχείων ή εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν εντός των κάδων συλλογής των απορριμμάτων. Στους μη 
συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο (βλ. άρθρο 33).  

9.3. Προϊόντα κηπευτικών εργασιών:  
9.3.1. Έως την εφαρμογή του προγράμματος συλλογής, φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, 

γκαζόν κ.τ.λ., που έχουν μικρό όγκο και βάρος, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε ανθεκτικούς 
πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εκτός των κάδων απορριμμάτων, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εκτός 
αν διαφορετικά αποφασιστεί από το Δήμο. Εάν έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής 
ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.1 του ιδίου άρθρου. Σε περίπτωση 
απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα), ή χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 9.1. του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο, το οποίο 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης (βλ. άρθρο 33).  

9.3.2. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.τ.λ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με 
ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν τοποθετούνται από πριν στο πεζοδρόμιο και 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο (βλ. 
άρθρο 33). 

9.3.3. Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με 
δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε 
φορά πρόστιμο το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής (βλ. άρθρο 33).  
 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και 
βιομηχανιών 

10.1. Για τα καταστήματα, γραφεία, επιχειρήσεις κ.λ.π. οι υπεύθυνοι (όπως αναφέρονται στο άρθρο 3) 
υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, 
ξυλοκιβώτια, κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π. 
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο.  

10.2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της 
περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 4.2.1. του παρόντος 
κανονισμού, από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά 
βάσει ειδικού προγράμματος, που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν 
υποχρέωση:  
α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5.3. του παρόντος.  
β) Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα έτσι όπως 
αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ.9.1.  

10.3. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των 
ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 4.2.1, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 
εργαστηρίων, συνεργείων κ.τ.λ. υποχρεούνται να διαχειρίζονται τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης 
υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής, να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των 
επιχειρήσεών τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Για 
τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 9.2.  

10.4. Ειδικά για τα απόβλητα των Κέντρων Υγείας, εκτός εκείνων που εξαιρούνται στην παράγραφο 4.3.2. 
του άρθρου 4, οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:  
α) Να διαχωρίζουν τα απόβλητά τους σε αυτά που περιγράφονται στην παρ. 4.3.2. του άρθρου 4 και σε αυτά 
που δεν είναι επικίνδυνα ή τοξικά ή παθογόνα, ώστε να μπορούν να διατεθούν μαζί με τα οικιακά.  
β) Να τα τοποθετούν σε ασφαλή συσκευασία, με εμφανή χαρακτηρισμό ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη 
επικίνδυνα, μη τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα.  
γ) Να τα εναποθέτουν σε κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες ή σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας 
(έλλειψη χώρου τοποθέτησης κ.λ.π.) σε ειδικούς κάδους. 
δ) Οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, εφ’ όσον τους ζητηθεί, να 
χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση και το είδος των απορριμμάτων.  
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 33.   

10.5. Ειδικά τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 4.2.3 του παρόντος κανονισμού 
(απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων ΑΕΕΚ) που εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 
2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρα 15 και 17) επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο 
την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών, θα μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του 
υπευθύνου εργασιών στους ειδικούς χώρους ΑΕΕΚ για την εναλλακτική τους διαχείριση.  

α) Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου 
(δημοσίου ή δημοτικού) χώρου κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη των ειδικών 
μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, την 
κανονιστική απόφαση - διάταξη που αφορά στη χρήση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 
και τον παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς 
κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια 



 
 

πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το 
σκοπό αυτό, να λαμβάνουν μέτρα για την επιμελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή 
αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα.  
Στην περίπτωση που τα υλικά παραμένουν επί του πεζοδρομίου θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό 
κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες του ακινήτου υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους καθώς 
επίσης και του σχετικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στην κανονιστική απόφαση - διάταξη που αφορά στη 
χρήση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.  

β) Στην περίπτωση που επιρρίπτονται τα ως άνω υλικά σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα, 
πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά 
προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών 
και προκαλούν κινδύνους. 
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις 
άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις από την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ανάλογα με τον όγκο 
των επιρριπτόμενων αδρανών απορριμμάτων και την σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση υποτροπής 
επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, ανάλογα με το μέγεθος και τη σοβαρότητα 
της ρύπανσης.  

γ) Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους απορριμμάτων καθώς 
και η ρύπανση πεζοδρομίων με χρώματα, λάδια κ.λ.π. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Η εσκεμμένη 
εγκατάλειψη αντικειμένων, μπαζών, πλεοναζόντων σκυροδεμάτων, απόνερων πλύσης σκυροδέματος, λάδια 
από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών, σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους 
χώρους, επισύρει πρόστιμο. 

δ) Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινοχρήστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων για την 
τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, containers κ.τ.λ.) στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή 
υλικά. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα στην κανονιστική απόφαση – διάταξη που αφορά 
στη χρήση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο για 
κάθε ημέρα παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή 
άλλου μέσου, χωρίς άδεια, πέραν των 3 ημερών, το μέσο απομακρύνεται από την υπηρεσία καθαριότητας και η 
δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους.  

10.6. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα οχήματα που 
προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων που δεν 
μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

11.1. Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 4.2 και 4.3 συλλέγονται, αποκομίζονται και 
μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού και τη σχετική νομοθεσία.  

11.2. Οι 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. Οι υπεύθυνοι οφείλουν 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 πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων. Οι παραβάτες οφείλουν να 
απομακρύνουν άμεσα από τους κοινόχρηστους χώρους τα απορρίμματα. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και επιβάλλεται πρόστιμο για κατάληψη άνευ αδείας 
κοινοχρήστου χώρου.  

11.3. Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα και 
η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Παράβαση της διάταξης επισύρει κάθε φορά 
πρόστιμο.  

11.4. 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.   

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις υπευθύνων οικοδομικών εργασιών 
Τα κάθε είδους έργα (ανέγερση οικοδομών, επισκευές, λοιπές οικοδομικές εργασίες) που εκτελούνται 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου από ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου, κοινωφελών οργανισμών, 
εργολάβους δημοσίων και δημοτικών έργων κ.τ.λ., πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να πληρούν 
όλους τους κανόνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και τον παρόντα Κανονισμό και για ό,τι δεν προβλέπεται σ’ αυτόν θα εφαρμόζεται ό,τι ρητά 
ορίζει ο νόμος.  

Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας πεζών και 
οχημάτων, να μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της πόλης 
και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλον 
δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων αντικειμένων και αποβλήτων. Οι παραβάτες των 
παραπάνω οικοδομικών διατάξεων τιμωρούνται αυστηρά σύμφωνα με το άρθρο 434 του Π.Κ. 

Σε περίπτωση οικοδομικών εργασιών, υπεύθυνοι είναι όσοι ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 3.7 του 
παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα:  

12.1. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές, ανάλογα, 
πρέπει:  

Α) Να διαθέτουν οικοδομική άδεια σε ισχύ.  
Β) Να διαθέτουν άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος.  
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης, πρέπει να 

υπάρχει πινακίδα, που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως 
πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων.  

Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια καταλήψεως 
πεζοδρομίου, πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.τ.λ.), για την αποφυγή 
της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των υλικών 
αυτών επί του κοινόχρηστου χώρου πρέπει να διαρκεί το συντομότερο χρονικό διάστημα και μόνο για όσο είναι 
απαραίτητο. 
Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα, τσιμέντα κ.τ.λ.) πρέπει να είναι 
καλυμμένα ή να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη 
διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.  

Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων, που παραμένουν πλέον του διημέρου, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν 
κοινόχρηστο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόμενο πρόστιμο. Αυτά απομακρύνονται από 
το Δήμο και ο υπόχρεος καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά.  
Κατά την κατάληψη πεζοδρομίου πρέπει να υπάρχει μέριμνα για ασφαλή κίνηση των πεζών και των τροχοφόρων 
και πρόσβαση στα παρακείμενα καταστήματα. 

Σε περίπτωση παραβίασης των συγκεκριμένων διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 
33. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί να προχωρήσει και σε ανάκληση της άδειας κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου.  

12.2. Μπάζα που προέρχονται από μικροεπισκευές απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του 
ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται. Τα εν λόγω απορρίμματα και μπάζα θα 
πρέπει να είναι τοποθετημένα και συσκευασμένα μέσα σε ειδικές σακούλες και να μην είναι περισσότερες από 
20, διαφορετικά θα πρέπει να τοποθετούνται σε container (π.χ. τύπου «σκάφης»), το οποίο να μην παρεμποδίζει 
την διέλευση πεζών και οχημάτων. Σε περίπτωση εγκατάλειψης σε κοινόχρηστο χώρο μπάζων από 
μικροεπισκευές, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 10.5. του άρθρου 10 του 
παρόντος κανονισμού. 

12.3. Στην περίπτωση που αδρανή υλικά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους κοινόχρηστους ή μη χώρους όπως 
οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και 
προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Γι’ αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους 
παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/1990 καθώς και 



 
 

τις άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων 
αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση επανάληψης επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και στο 
πενταπλάσιο του επιβληθέντος.  

12.4. Κατά τις οικοδομικές εργασίες ειδική μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται από τους υπεύθυνους για 
την ασφαλή διαχείριση και τελική διάθεση του αμιάντου, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
περιπτώσεις κατεδαφίσεων ή συντήρησης κτιρίων, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας. Τα αμιαντούχα υλικά θα πρέπει να αφαιρούνται και στη συνέχεια να συλλέγονται, να 
αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 
Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου από τους μη έχοντες νόμιμη 
άδεια σχετικής αφαίρεσης αμιάντου, κατάλληλη τεχνογνωσία, μεθόδους και εξοπλισμό. Στους παραβάτες θα 
επιβάλλεται εκτός των άλλων και πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 33.  

Άρθρο 13 

Εργασίες από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας 
13.1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.) για 

συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από 
τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό και 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

13.2. Οι παραπάνω Οργανισμοί υποχρεούνται όπως άμεσα μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, 
και όχι πέραν του τετραημέρου, να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να 
επαναφέρουν τους κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πεζοδρόμια, πλατείες) στην πρότερη τους κατάσταση. Στην 
αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ.10.5. του παρόντος κανονισμού.  

13.3. Σε περίπτωση που ζητηθεί κατάληψη πεζοδρομίου ή άδεια τομής οδοστρώματος από οργανισμό 
κοινής ωφέλειας, πρέπει να προσκομίζεται στο Δήμο εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 50 € ανά μέτρο μήκους προσόψεως ή 200 € ανά μέτρο τομής 
οδοστρώματος, η οποία θα επιστρέφεται μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν 
προξένησαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, 
τσιμέντα, ζημιές στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π.). Τα 
παραπάνω θα πιστοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δηλαδή ότι αποκαταστάθηκαν οι τομές 
του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές δημοσίων έργων (π.χ. υλικά επιχώσεων, 
συμπίεση, σκυροδέτηση, πλακόστρωση, τελική επίστρωση ασφάλτου κ.λ.π.). 

13.4. Ο Δήμος υποχρεούται να ελέγχει – επιβλέπει την κατάσταση των ανωτέρω κατά τη διάρκεια αλλά 
και μετά το πέρας των εργασιών από τους ΟΚΩ.  

13.5. Επιπλέον, στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε δημοτική περιουσία καθώς και η πρόσκαιρη 
διακοπή στο δίκτυο νερού ή φωτισμού εξαιτίας των εργασιών από τους παραπάνω οργανισμούς, ο Δήμος 
δύναται να επιβάλλει εντός προθεσμίας την αποκατάσταση της φθοράς και να καταλογίσει την απαιτούμενη 
δαπάνη για πλήρη αποκατάσταση εις βάρος του υπόχρεου. Διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιμο και η 
εγγυητική επιστολή θα εκπίπτει στο Δήμο.  
Με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προσδιοριστούν τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και  θα ορίζεται το ύψος τους. 
 

Κεφάλαιο Ε΄- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Άρθρο 14 

Γενικά 
Στο Δήμο ΔΕΝ λειτουργούν εισέτι προγράμματα διαλογής για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων 



 
 

υλών. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασιών, ηλεκτρονικών συσκευών, 
μπαταριών και άλλων προϊόντων στοχεύει:  

• Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση του συνολικού όγκου πριν την τελική τους 
διάθεση.  

• Στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσης - 
αξιοποίησης.  

• Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς).  
• Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη 

των παραπάνω στόχων.  

Άρθρο 15 

Ανακύκλωση συσκευασιών 
15.1. Οι Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούνται μόνοι ή σε συνεργασία με 

άλλους φορείς, να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, 
διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.   
Ο Δήμος Αργιθέας προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και 
ανάκτηση πρώτων υλών, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών. Οι υπεύθυνοι 
καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν την υποχρέωση να 
συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.  

15.2. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι, μετά την ενημέρωσή τους για την έναρξη εφαρμογής των 
προγραμμάτων στην περιοχή τους, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να 
ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων:  

15.2.1. Κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία, με παράλληλη ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και παροχή των οδηγιών στους πολίτες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να διασφαλίζεται η 
επιτυχία του προγράμματος.  

15.2.2. Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι Καθαριότητας όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και γενικά 
όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και τις οδηγίες των υπηρεσιών. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαλογής 
και συλλογής των αποβλήτων και προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής 
διαχείρισης ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο για τα οργανικά απορρίμματα που θα τοποθετούνται σε κάδο 
ανακύκλωσης.  

15.3. Ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην 
επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κλπ.)  

15.4. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος αλλά και όλοι οι κάτοικοι, οφείλουν να συμβάλλουν και να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. 
Συγκεκριμένα:  

15.4.1. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που είναι κατασκευασμένα 
από γυαλί, χαρτί, μέταλλο (λευκοσίδηρος, αλουμίνιο) και πλαστικό, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν 
στο Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανακύκλωσης που υπάρχει στην περιοχή τους. Τα ανακυκλώσιμα υλικά 
πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασμένα, συμπιεσμένα και δεμένα ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο 
δυνατό όγκο, να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική όχληση και να μη διασκορπίζονται. Τα 
ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να εκτίθενται για αποκομιδή πριν την ώρα διέλευσης του ειδικού 
απορριμματοφόρου.  

Στους μπλε κάδους ρίπτονται: Γυάλινες συσκευασίες από νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμούς, αναψυκτικά, 
βαζάκια τροφίμων και λοιπά. Χάρτινες συσκευασίες από δημητριακά, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, 
οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.α., τα χαρτοκιβώτια από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και το 
έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κλπ.). Πλαστικές συσκευασίες όπως: μπουκάλια νερού, 
αναψυκτικά, γιαούρτια, λάδι, φιλμ περιτυλίγματος, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, 
οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.α. Μεταλλικές συσκευασίες από αναψυκτικά, μπύρες, γάλα 



 
 

εβαπορέ, τόνο, καφέ, τοματοπολτό κ.α. 
Οι σακούλες με τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται στους κάδους με τρόπο που 

να επιτρέπει στο καπάκι να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν ο κάδος γεμίσει και δεν δύναται να δεχθεί 
άλλες ποσότητες απορριμμάτων, απαγορεύεται η εγκατάλειψη της συσκευασίας στο οδόστρωμα ή το 
πεζοδρόμιο. Επιβάλλεται η φύλαξή της σε κατάλληλο χώρο όπου δεν δημιουργούνται προβλήματα στις 
γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς 
αποθηκευτικούς χώρους).  

15.4.2. Στις επιχειρήσεις όπου οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων είναι σχετικά 
μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα, να ελαχιστοποιούν τον 
όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου.  

15.4.3. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο. Σε 
περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, παρεμπόδισης της 
κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται. 

15.5. Ειδικά για το γυαλί ως ανακυκλώσιμο υλικό, όπου ο Δήμος εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα χωριστής 
συλλογής σε κάδους με ειδική σήμανση, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις οφείλουν να τοποθετούν εντός του κάδου 
μόνο άδειες γυάλινες φιάλες, χωρίς το πώμα τους, και να μην τοποθετούν άλλα υλικά, ανακυκλώσιμα ή μη. 
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο. 

Άρθρο 16 

Ανακύκλωση ειδικών αποβλήτων (μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, λάδια 
οικιακής χρήσης κλπ) 

Τα δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήματα, ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων, 
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 
υλικά εκσκαφών, απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κάδους και καθιερώνεται η υποχρέωση των 
υπευθύνων να μεριμνούν για την συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωσή τους, όπως αναλυτικά θα καθορίζεται 
από ειδικότερες διατάξεις σε εφαρμογή του Νόμου 2939/2001.  

16.1. Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο Δήμος έχει καταρτίσει με την υπ’ 
αριθμ 144/2015 Απόφασή του ειδικό πρόγραμμα συλλογής. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου, ούτε να 
απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους. Το σημείο όπου συλλέγεται ο 
αποσυρόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι στο δημοτικό αμαξοστάσιο (κάθε εργάσιμη ημέρα, 
πρωινές ώρες). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν τον αποσυρόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό στο χώρο συλλογής με ίδια μέσα, είτε να ακολουθούν τη διαδικασία των παραγράφων 5.2. του 
άρθρου 5 και 9.1. του άρθρου 9 για τη συλλογή των ογκωδών αποβλήτων. Η ισχύς της παρούσας θα αρχίσει από 
την εφαρμογή των άνω προγράμματος. 

16.2. Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) δεν απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων, ούτε 
στους μπλε κάδους των ανακυκλώσιμων συσκευασιών, αλλά συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης 
μπαταριών, που υπάρχουν στα δημοτικά κτίρια και τα σχολεία του Δήμου μας. 

16.3. Τα χρησιμοποιημένα ελαστικά δεν απορρίπτονται στους κάδους ή σε άλλους χώρους. Η 
ανακύκλωση ελαστικών γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 109 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004 «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείρισή τους»). Οι ιδιοκτήτες των βουλκανιζατέρ, όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα 
οχήματα, καθώς και τα καταστήματα εμπορίας moto, πρέπει να μεριμνούν ώστε να οδηγούνται τα παλαιά τους 
ελαστικά σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές 
ελαστικών υποχρεώνονται να διακινούν ελαστικά, τα οποία ανήκουν σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης.  

16.4. Η ανακύκλωση των ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 64/Α/2004 «Καθορισμός 
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων»). Οι ιδιοκτήτες των βουλκανιζατέρ, πρατηρίων 
καυσίμων κ.τ.λ. όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών λαδιών στα οχήματα, καθώς και αυτών που 
προορίζονται για βιομηχανική χρήση, πρέπει να μεριμνούν ώστε να οδηγούνται τα λιπαντικά έλαια σε κάποιο 



 
 

πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές λιπαντικών λαδιών 
υποχρεώνονται να διακινούν λιπαντικά έλαια, τα οποία είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

16.5. Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια απαγορεύεται να απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα 
ως υγρά απόβλητα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός των κάδων, μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων, καθώς και 
η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων επί του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων και των λοιπών κοινόχρηστων 
χώρων. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων, fast food, ταβερνών κ.τ.λ θα πρέπει να εναποθέτουν τα χρησιμοποιημένα 
μαγειρικά έλαια σε ειδικά δοχεία μεριμνώντας ώστε να οδηγούνται τα μαγειρικά έλαια σε πιστοποιημένο 
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Άρθρο 17 

Κριτήρια χωροθέτησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 
Ο Δήμος εφαρμόζει σύστημα μηχανικής αποκομιδής σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μη χειρονακτικής αποκομιδής για τη διασφάλιση της υγιεινής και έχει την ευθύνη της 
προμήθειας και τοποθέτησης, καθώς και την υποχρέωση καθαρισμού των κάδων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων. 

Οι κάδοι τοποθετούνται στους οικισμούς  σε πυκνότητα που καθορίζεται με βάση την ποσότητα 
απορριμμάτων κάθε περιοχής, τις ιδιαιτερότητές της, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα εξής: 
Α) Να μην παρεμποδίζεται η ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.  
Β) Να μην τοποθετούνται σε γωνίες οδών, μπροστά από πυροσβεστικούς κρουνούς, μπροστά από φωτεινούς 
σηματοδότες και σήματα ρύθμισης της κυκλοφορίας και  δίπλα σε φρεάτια ομβρίων.  
Γ) Η τοποθέτηση των κάδων πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας Καθαριότητας.  
Δ) Σε περίπτωση που η επιτροπή δεν έχει την ευχέρεια να τοποθετήσει τον κάδο σε σημείο που να μην ενοχλείται 
κανείς, ο κάδος τοποθετείται στις μονοκατοικίες στη νοητή προέκταση του κοινού τους ορίου, ενώ στις 
πολυκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών ή λοιπών δραστηριοτήτων τοποθετείται ένας ή περισσότεροι κάδοι 
κατά μήκος του προσώπου της ιδιοκτησίας (οικοπέδου) που θα υποδείξει έγγραφα η συνέλευση των ιδιοκτητών.   
Ε) Στις υπό ανέγερση οικοδομές με την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, ο υπεύθυνος της οικοδομής οφείλει 
να προκαθορίσει έγγραφα μετά από συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας τη θέση των κάδων που θα 
εξυπηρετήσουν όταν κατοικηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι προβλέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντος 
κτιριοδομικού κανονισμού. Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να καθορίζεται συγκεκριμένος χώρος 
για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από 
συνεργεία του Δήμου.  
ΣΤ) Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, κ.λ.π.) με ήδη 
εγκεκριμένη άδεια, αυτά οφείλουν να δέχονται να τοποθετηθεί κάδος σε χώρο που τους ανήκει είτε εντός είτε 
εκτός του καταστήματος. 
Ζ) Σε δρόμους όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης κάδου σε όλες τις οικοδομές, αυτός να τοποθετείται 
κατά προτεραιότητα στο σημείο που βρίσκονται οι περισσότερες οικοδομές. 
Η) Να μην τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων σε ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε εισόδους και εξόδους 
χώρων στάθμευσης οικοδομών και σε στάσεις λεωφορείων.  
Θ) Να μην τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων σε παιδικές χαρές.  
Ι) Σε οδούς που επιτρέπεται η στάθμευση μόνο από τη μία πλευρά του δρόμου και υπάρχει μικρό πεζοδρόμιο 
(έως 2,0 μέτρα), οι κάδοι να τοποθετούνται επί του οδοστρώματος, από την πλευρά που επιτρέπεται η 
στάθμευση. Σε οδούς που επιτρέπεται η στάθμευση μόνο από τη μία πλευρά του δρόμου και υπάρχει πλατύ 
πεζοδρόμιο (από 2,0 μέτρα και άνω), οι κάδοι να τοποθετούνται και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Στην 
πλευρά που δεν επιτρέπεται η στάθμευση να γίνεται απότμηση επί του πεζοδρομίου κατάλληλων διαστάσεων. 
ΙΑ) Να μην τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων σε οδούς που λόγω στενότητας είναι αδύνατη η διέλευση 
απορριμματοφόρου οχήματος, ούτε σε αδιέξοδα. Να μην τοποθετούνται επίσης κάδοι απορριμμάτων σε οδούς 
πριν αυτοί διανοιχθούν πλήρως και ασφαλτοστρωθούν. Κανένας δρόμος να μην εξαιρείται για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο από την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων κατάλληλων διαστάσεων.  



 
 

ΙΒ) Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις τοποθέτησης μέσων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, δηλαδή κάδοι σύμμικτων απορριμμάτων, κάδοι συλλογής 
ανακυκλώσιμων συσκευασιών, κάδοι χωριστής συλλογής βιοαποικοδομήσιμων απορριμμάτων, μεγάλοι 
υποδοχείς (containers), ανοιχτοί κάδοι συλλογής ογκωδών απορριμμάτων (πχ τύπου σκάφης) κ.α. 

Άρθρο 18 

Διαδικασία αλλαγής θέσης κάδων και άλλες διατάξεις 
18.1. Ο Δήμος μπορεί για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας να αλλοιώσει την απόσταση μεταξύ των 

κάδων ή να διορθώσει τη θέση τους. 
18.2. Επί αμφισβητήσεως της θέσης του κάδου, αυτή μπορεί να αλλάξει με σύμφωνη γνώμη όλων των 

ενδιαφερομένων έγγραφα, εφ’ όσον αυτή δεν ενοχλεί τρίτον, δε διαταράσσει τη σωστή λειτουργία του 
συστήματος μηχανικής αποκομιδής και δεν έρχεται σε αντίθεση με τις απαγορεύσεις τοποθέτησης κάδων που 
προαναφέρονται. 

18.3. Η μετακίνηση κάδων ή απομάκρυνσή τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας καθαριότητας 
δεν επιτρέπεται. 

18.4. Δεν επιτρέπεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της πρόσβασης του απορριμματοφόρου ή 
των εργατών στους κάδους (π.χ. παρκαρισμένα οχήματα έμπροσθεν κάδων ή σε γωνίες οδών κλπ.). Στις 
περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομίας προκειμένου να απομακρυνθούν τα συγκεκριμένα 
εμπόδια και επιβάλλει πρόστιμο. 

18.5. Σε περίπτωση καταστροφής των κάδων ή των θέσεων τοποθέτησης ισχύει για τους παραβάτες η 
σχετική νομοθεσία, ενώ ο Δήμος επιβάλλει σχετικό πρόστιμο, προσαυξημένο ανάλογα με το κόστος 
καταστροφής.  

18.6. Ενστάσεις κατοίκων για τη θέση των κάδων που τους αφορούν άμεσα, κατατίθενται στην επιτροπή 
της Υπηρεσίας καθαριότητας έγγραφα εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα τοποθέτησής τους. Η 
επιτροπή της υπηρεσίας καθαριότητας επανεξετάζει την αρχική της απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις, 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και είτε αποδέχεται είτε απορρίπτει την 
ένσταση. Οι κάτοικοι, εάν κατά την άποψή τους δεν έχουν δικαιωθεί, μπορούν να προσφύγουν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών.  

18.7. Η επιτροπή για την τοποθέτηση των κάδων της υπηρεσίας Καθαριότητας, αλλά και το Δημοτικό 
Συμβούλιο  παρόντος άρθρου και του άρθρου 17 «Κριτήρια χωροθέτησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων» του παρόντος Κανονισμού, διαφορετικά συνεπάγεται ακύρωση των αποφάσεων των 
επιτροπών. Η  συμφωνία των αποφάσεων των επιτροπών με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 
βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Δήμου στην οποία υπάγεται η υπηρεσία Καθαριότητας.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 19 

Υποχρεώσεις Οδηγών 
Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται ή 

να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Απαγορεύεται η στάθμευση δίπλα από κάδο απορριμμάτων 
προς την πλευρά του  δρόμου, που εμποδίζει τη μετακίνηση του κάδου στο απορριμματοφόρο. Τα οχήματα που 
σταθμεύουν δίπλα από κάδο μηχανικής αποκομιδής θεωρείται ότι παραβαίνουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας που αφορούν τη στάθμευση και έχουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. (πρόστιμο, 
αφαίρεση πινακίδων και μεταφορά του οχήματος από τα αστυνομικά όργανα). 



 
 

Άρθρο 20 

Εγκαταλελειμμένα οχήματα – μηχανήματα κ.λ.π. 
Τα αυτοκίνητα, οι μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής, τρέιλερ και 

μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο σημείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα 
και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως. 

Εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση από την αρμόδια υπηρεσία ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν 
εξακολουθεί η στάθμευσή τους θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Επίσης, όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Ν.2939/2001 και το 
Π.Δ.116/2004 θεωρούνται εγκαταλελειμμένα, επικολλείται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και μεταφέρονται 
σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και Διάταγμα στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Σε 
περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων επιβάλλεται πρόστιμο (βλ. άρθρο 33), πέρα από τη διαδικασία των 
προστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων 
Τέλους Κύκλου Ζωής. 

Η διαδικασία που εφαρμόζεται είναι η εξής:  
Α) Εάν δε βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο Δήμος επικολλά το ειδικό σήμα επί 

του οχήματος ή του μηχανήματος και συντάσσει πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειμμένου.  
Β) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δε συμμορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο 45 ημερών 

από την επικόλληση του ειδικού σήματος, το όχημα ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο και με ευθύνη 
του Δήμου μεταφέρεται στα κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων, όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής και 
παράδοσης. Στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του οχήματος – μηχανήματος και η θέση 
από την οποία αποσύρθηκε.  

Γ) Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο. Το 
πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

Δ) Οχήματα ή μηχανήματα, που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας των 45 ημερών σε παρακείμενη θέση στην ίδια περιοχή, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από 
την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται από το Δήμο, όπως προβλέπεται στην παρ. (Β) του 
άρθρου αυτού.  

Ε) Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο 
δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος, λόφο κ.λ.π., αποτελεί 
παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο ανάλογα με το είδος των οχημάτων (επιβατηγά, 
μοτοσικλέτες, φορτηγά, κ.ά.) και κάθε είδους μηχανές ανάλογα με τον όγκο, το βάρος και το ωφέλιμο φορτίο 
τους.  

ΣΤ) Εκτός του προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή μηχανήματος καταλογίζεται η δαπάνη 
μεταφοράς του στα κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Άρθρο 21 
Μηχανικό σάρωμα οδών (μη προβλεπόμενη υπηρεσία).  
Για τον καθαρισμό των οδών που είναι παρκαρισμένα (όχι εγκαταλειμμένα) αυτοκίνητα, ο Δήμος θα 

ενημερώνει δύο μέρες νωρίτερα, ώστε να μην παρκάρουν αυτοκίνητα για 3-4 ώρες προκειμένου να σαρωθεί η 
οδός την συγκεκριμένη μέρα. Τα οχήματα που θα παραμένουν παρκαρισμένα, παρά την ειδοποίηση, θεωρείται 
ότι παραβαίνουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν τη στάθμευση και έχουν τις 
κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. (πρόστιμο, αφαίρεση πινακίδων και μεταφορά του οχήματος από 
τα αστυνομικά όργανα).  



 
 

Άρθρο 22 

Κατοικίδια ζώα 
Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να κρατούν τα ζώα τους με λουρί και να 

μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Για το σκοπό αυτό 
θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλη συσκευή – συλλέκτη περιττωμάτων τον οποίο θα έχουν μαζί 
τους όταν συνοδεύουν τα κατοικίδια σε εξωτερικούς χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται 
κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο 
χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια 
και αρχαιολογικούς χώρους.  

Άρθρο 23 

Καθαριότητα υπαίθριων και λαϊκών αγορών 
23.1. Υποχρεώσεις του Δήμου  
Ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, να 
προστατεύει τη δημόσια υγεία και να αναλαμβάνει τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών μετά το πέρας της 
λειτουργίας τους. 

23.2. Υποχρεώσεις αδειούχων – παραγωγών - πωλητών και εργαζομένων στις λαϊκές αγορές 
Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές (από την έναρξη και 

μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, 
φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή 
προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές.  

23.2. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: 
23.2.1. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης 

των προϊόντων τους. Να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την 
ενόχληση των περιοίκων, τη ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του 
χρόνου λειτουργίας της λαϊκής.  

23.2.2. Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που 
τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους. 

23.2.3. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Να φροντίζει κάθε πωλητής ξεχωριστά για την καθαριότητα 
του χώρου που του αναλογεί καθώς και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς σε καλά κλεισμένες πλαστικές σακούλες ή σε ειδικούς κλειστούς 
κάδους. Οι σακούλες τοποθετούνται στους πλησιέστερους κάδους μηχανικής αποκομιδής, που θα εκκενώνονται 
στη συνέχεια από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό 
του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Επίσης επιβάλλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση 
επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος δύναται να προβεί στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για 
ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. 

23.2.4. Να μη ρυπαίνουν τον γύρω χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών 
ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών 
συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).  

23.2.5. Να διευκολύνουν την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου στην αποκομιδή των απορριμμάτων 
και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω 
υπηρεσίας. Σε περίπτωση που παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση 
του έργου της και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στις ενέργειες της παραγράφου 23.2.3. ανωτέρω.  

23.2.6. Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν 
πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Παραβίαση ωραρίου από 
μικροπωλητές στις λαϊκές αγορές ή εμποροπανηγύρεις τιμωρείται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής 
ζητείται από το Δήμο η ανάκληση της αδείας.  



 
 

23.2.7. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νόμιμου 
ωραρίου αποτελεί παράβαση του κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

23.2.8. Απαγορεύεται στους πωλητές των λαϊκών αγορών η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. 
σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. 
Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλονται κυρώσεις του κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών.  

23.2.9. Ειδικά οι πωλητές νωπών ψαριών και άλλων αλιευμάτων οφείλουν να φροντίζουν ώστε τα νερά, 
που προέρχονται από το λιώσιμο του πάγου, να διοχετεύονται με σωλήνα σε ειδική κλειστή δεξαμενή. Η 
απόρριψη των υγρών στην επιφάνεια του εδάφους απαγορεύεται. Απαγορεύεται αυστηρά ο καθαρισμός των 
ψαριών κατά την πώλησή τους. Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στις ενέργειες 
της παραγράφου 23.2.3. ανωτέρω, επιβάλλοντας πρόστιμο διπλάσιο αυτού που προβλέπεται για παράβαση της 
παραγράφου 23.2.3.  

23.3. Ειδική διάταξη  
Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Υ. (χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων), από 

οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις 24ωρες και καθιστά αδύνατη την αποκομιδή και τελική διάθεση των 
απορριμμάτων, ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώσει τους παραγωγούς και διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει 
τη διενέργεια της λαϊκής αγοράς, μετά από 12ωρη προειδοποίηση. 

23.4. Υπαίθριο και Στάσιμο Εμπόριο 
23.4.1. Μικροπωλητές – Καντίνες – Περίπτερα 
Οι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν 

τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει 
χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν:  
α) Να τηρούν του κανόνες υγιεινής.  
β) Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερό τους καθαρό.  
γ) Να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή 
από το χώρο εργασίας, μετά την λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής 
και να μην μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης,  
δ) Να διατεθούν ειδικό μέσο ή μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, για την προσωρινή αποθήκευση 
μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ. 8.9.4. 
Τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη και φροντίδα των μικροπωλητών.  
ε) Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα 
είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό, την κίνηση των πολιτών και των μέσων καθαριότητας.  
στ) Να εναποθέτουν τα απορρίμματα και τις άδειες συσκευασίες στο πλησιέστερο μέσο προσωρινής 
αποθήκευσης του Δήμου.  
ζ) Εφ’ όσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν πραγματοποιείται μηχανική 
αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε ανθεκτικές σακούλες τα στερεά απόβλητα, να 
ελαχιστοποιούν με κάθε μέσο τον όγκο των συσκευασιών και να τις περιδένουν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να 
μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς.  
η) Οι παραβάτες των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο. 
Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.  
θ) Σε κατ’ εξακολούθηση παραβάτες ο Δήμος, μετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να αφαιρέσει την άδεια κοινόχρηστου χώρου.  

23.4.2. Νωπά οπωροκηπευτικά 
α) Οι αδειούχοι μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που ασκούν την δραστηριότητά τους σε 
κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν αδείας από το Δήμο, οφείλουν να τηρούν όλα όσα αναγράφονται στην 
παράγραφο 23.4.1. και επί πλέον:  
β) Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να πετούν στο οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο ή σε 
κοινόχρηστους χώρους, υπολείμματα των προϊόντων τους, άδειες συσκευασίες, περιτυλίγματα κ.τ.λ.  
γ) Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή 
κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου.  
Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων, α, β, και γ, αυτής της παραγράφου 23.4.2., επιβάλλεται κάθε φορά 
πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της 
ρύπανσης.  



 
 

23.4.3. Πάγκοι εμπορικών καταστημάτων 
α) Στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν αδείας πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον 
κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους, επιβάλλεται η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και 
καθαριότητας, καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
β) Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε κατασκευή που παρεμποδίζει 
τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, του οδοστρώματος και των κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να αποσύρεται με 
φροντίδα των υπευθύνων καθαριότητας των επιχειρήσεων.  
γ) Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή 
κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο γενικός καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου.  
Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων α, β και γ, της παραγράφου αυτής 23.4.3., επιβάλλονται οι κυρώσεις 
(η) και (θ) της παραγράφου 23.4.1. 

Άρθρο 24 

Καθαριότητα πεζοδρομίων και άλλων κοινόχρηστων χώρων 
24.1. Σύμφωνα με το Ν.1080/80 επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δήμου, σε αυτούς που χρησιμοποιούν 

διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους. 
24.2. Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων 

οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων και να απομακρύνουν τα άγρια χόρτα που 
τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι για λόγους προλήψεως πυρκαγιάς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
φύτευση και κοπή δένδρων ή φυτών επί των πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων άνευ άδειας του Δήμου. Οι 
υπεύθυνοι καθαριότητας κάθε ακινήτου, κατά τους χειμερινούς μήνες (π.χ χιονόπτωση, παγετός), υποχρεούνται 
να διατηρούν τα πεζοδρόμια ασφαλή και προσβάσιμα (αποχιονισμός και ρίψη άλατος, απομάκρυνση πεσμένων 
φύλλων κ.λ.π.) κατά τις ώρες 8:00 π.μ έως 8:00 μ.μ.  
Σε περίπτωση παράβλεψης της αναφερόμενης υποχρέωσης, οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμα σύμφωνα 
με το άρθρο 33. 

24.3. Οι υποχρεώσεις της προηγούμενης διάταξης (παράγραφος 24.2.) ισχύουν και στην περίπτωση που 
το ακίνητο βρίσκεται σε πεζόδρομο. Στην περίπτωση αυτή, όπου πεζοδρόμιο νοείται ο χώρος του πεζόδρομου 
που αντιστοιχεί στα όρια του ακινήτου και μέχρι πλάτους 2 μέτρων. 

24.4. Απαγορεύεται ρητά το κλείσιμο των ρείθρων με τσιμεντοποίηση για την προσπέλαση οχημάτων σε 
χώρους στάθμευσης εντός των οικοπέδων. 

24.5. Αμέσως μετά την ψήφιση του παρόντος κανονισμού οφείλουν όλοι να συμμορφωθούν με τα 
παραπάνω. Η μη συμμόρφωση θα τιμωρείται με πρόστιμο και επί πλέον θα χρεώνεται το κόστος εργασίας 
απομάκρυνσης των υλικών από το ρείθρο, όπως αυτό προκύπτει κάθε φορά. 

24.6. Όποιος εκ προθέσεως ή εξ αμελείας προξενεί φθορά και βλάβη επί των πεζοδρομίων, πεζόδρομων, 
πλατειών ή των οδοστρωμάτων και ιδιαίτερα επί του ασφαλτοτάπητα των οδών, τιμωρείται με πρόστιμο 
ανάλογα με το μέγεθος καθώς και με την υποχρέωση αποκατάστασης της βλάβης. Στις περιπτώσεις που 
παρίσταται ανάγκη λόγω έργου να γίνει επέμβαση επί του πεζοδρομίου ή οδοστρώματος ο ενδιαφερόμενος 
απευθύνεται στο Δήμο από τον οποίο του χορηγείται σχετική άδεια. 

24.7. Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους 
χώρους άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής 
χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του 
Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.) από περιπατητές, θαμώνες κ.τ.λ. Τα 
παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους 
απορριμμάτων και ποτέ εκτός αυτών.  Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα 
με το άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού.  

Άρθρο 25 

Υπαίθρια αποθήκευση υλικών 
Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών εμπορευμάτων, οικοδομικών και 



 
 

λοιπών υλικών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο 
περιβάλλον.  

Πριν από την υπαίθρια εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη υλικών (αδρανών, στερεών κ.λπ.) σε 
πεζοδρόμιο ή κοινόχρηστο χώρο, ο υπόχρεος οφείλει να ζητήσει σχετική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου. Στην χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μετρά (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λπ.) που 
πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. 

Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των 
κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέραν των άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία 
επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. 

Άρθρο 26 

Ρύπανση από διαφημίσεις, αφίσες κλπ 
26.1. Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων, 

σύμφωνα με κανονιστική διάταξη του Δήμου για το σκοπό αυτό. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, 
φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήματα και άλλα διαφημιστικά μέσα επισύρει σε βάρος των παραβατών 
χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

26.2. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε 
κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η αντίθετη με την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης τοποθέτηση 
διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης 
χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

26.3. Όσα διαφημιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή 
κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και 
απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα παραπάνω πλαίσια και 
διαφημίσεις, καθώς και των διαφημιζομένων, επιβάλλεται ανάλογα με την έκτασης της ρύπανσης χρηματικό 
πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

26.4. Σε περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω διατάξεων του παρόντος άρθρου, εκτός από το 
επιβαλλόμενο πρόστιμο, θα χρεώνεται και το κόστος εργασίας καθαρισμού, όπως αυτό προκύπτει κάθε φορά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Άρθρο 27:  Καθαριότητα οικοπέδων 
27.1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα  από 

απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να  προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος, 
εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους του 
οικοπέδου και παρέχει 15ημερη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν παρέλθει η προθεσμία και οι υπεύθυνοι δεν 
έχουν συμμορφωθεί, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, παρέχοντας νέα 10ημερη προθεσμία 
συμμόρφωσης.  

Εάν μετά και τη δεύτερη προθεσμία οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην 
συμμορφώνονται, ο Δήμος έχει δικαίωμα να προχωρήσει στον καθαρισμό, βεβαιώνει εις βάρος τους τη δαπάνη 
καθαρισμού και τους επιβάλλει πρόστιμο 100 ευρώ για οικόπεδα μέχρι 1 στρέμμα με προσαύξηση 50 ευρώ για 
κάθε επιπλέον στρέμμα. 

27.2. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται 
εντός της πόλης και των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται (σύμφωνα 
με το άρθρο 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010 και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις) στην αποψίλωση αυτών 



 
 

από ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά προς αποτροπή 
του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, 
ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες με τη διαδικασία και τις προθεσμίες της παραγράφου 27.1.  

Εάν μετά και τη δεύτερη προθεσμία οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην 
συμμορφώνονται, ο Δήμος προχωρά αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό, βεβαιώνει εις βάρος τους τη δαπάνη 
καθαρισμού και τους επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου. Ακολούθως, 
υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.   

27.3. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος στο Δήμο και στους περίοικους, η ειδοποίηση 
τοιχοκολλείται στην ιδιοκτησία και μετά την παρέλευση προθεσμίας εφαρμόζονται τα ανωτέρω.  

27.4 Σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους κληρονόμους, η υποχρέωση βαρύνει εις 
ολόκληρο καθένα από αυτούς.  

Άρθρο 28 

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων 
28.1. Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά 

περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι πρέπει να 
μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη των ιδιοκτησιών τους (περίφραξη ακαλύπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, 
παραθύρων, φεγγιτών, φωταγωγών κ.τ.λ.).  

28.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος, αποτελεί εστία μόλυνσης ή 
προκαλεί δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος μετά από σχετική προειδοποίηση, αυτοψία της 
αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εντολή εισαγγελέα και παρουσία αστυνομικών οργάνων, μπορεί να 
προβεί σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων και να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε 
φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3.  

28.3. Οι κοινόχρηστοι χώροι  εργοστασίων,  επιχειρήσεων και άλλων κτημάτων (πρασιές, αύλιοι χώροι), 
στεγασμένοι ή μη πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, 
ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.  

28.4. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια 
εκδηλώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κ.τ.λ.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα 
στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους 
κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων, 
που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης 
οικιακών απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, 
γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή, μετά από συνεννόηση με την 
υπηρεσία Καθαριότητας, με ειδικά προγράμματα και σε χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία.  

28.5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο (βλ. άρθρο 33). Σε  
περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης το πρόστιμο διπλασιάζεται.  

Άρθρο 29 

Υπαίθρια καύση 
29.1. Απαγορεύεται η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο. Τους 

υπόλοιπους μήνες επιτρέπεται εφόσον ληφθεί μέριμνα προστασίας από πυρκαγιά (συνεχής παρακολούθηση, 
νερό σε ετοιμότητα, επιλογή μέρας άπνοιας κ.λ.π.) και εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τις πυροσβεστικές 
διατάξεις.  

29.2. Απαγορεύεται όλο το χρόνο η καύση υλικών που προκαλούν έκλυση ουσιών επικίνδυνων για την 
υγεία, όπως πλαστικά, ελαστικά, χημικά κ.λ.π.  

29.3. Εξαιρετικά, επιτρέπεται όλο το χρόνο το υπαίθριο ψήσιμο μόνο μέσα σε ιδιωτικούς χώρους και 
εφόσον έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέσα προστασίας.  

29.4. Οι παραβάτες των παραπάνω διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 



 
 

άρθρου 433 Π.Κ. εφόσον με άλλη διάταξη δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 30 

Θόρυβος - Κοινή ησυχία 
Οι πάσης φύσεως κατασκευαστές έργων, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί οχημάτων και δίτροχων καθώς 

και τα κάθε είδους κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ταβέρνες, καφετερίες κ.λπ.), όπως και οι διοργανωτές 
αντίστοιχων εκδηλώσεων, οφείλουν να σέβονται τους περιοίκους και να τηρούν τις διατάξεις για τις ώρες κοινής 
ησυχίας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο.  

Άρθρο 31 

Φθορές στη δημοτική περιουσία 
Βανδαλισμοί σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου (κάδοι, ιστοί και φωτιστικά, παγκάκια, όργανα 

παιδικών χαρών, οχήματα, πινακίδες κ.λπ.) από δόλο η αμέλεια, πέραν της δίωξης για φθορά δημόσιας 
περιουσίας, επισύρουν 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 αποκατάσταση.  

Άρθρο 32 

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων 
32.1. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου που 

διασχίζουν τις οδούς του Δήμου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από κινδύνους 
διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους καλυμμένο με μουσαμά ή 
άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας ώστε να αποφεύγεται ο διασκορπισμός τους και η ρύπανση του οικιστικού 
και φυσικού περιβάλλοντος. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος 
επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο.  

32.2. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 
εμπορευμάτων πρέπει να συλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του 
υπεύθυνου επιχείρησης ή του καταστήματος. Στην περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από 
υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καθαρισμού, όπως αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά, καταλογίζονται στον 
υπεύθυνο, μαζί με πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και 
τη σοβαρότητα της ρύπανσης.  
 

Κεφάλαιο ΙΑ’ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 33 

Πρόστιμα 
Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, επιβάλλονται 

τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίμων 
λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής 
των προστίμων του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τότε που έλαβαν βεβαίωση της παράβασης από το 
αρμόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Τα πρόστιμα που προβλέπονται αναπροσαρμόζονται με απόφαση του 



 
 

Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (€) 
1 Ακαθάριστος δημόσιος ή δημοτικός χώρος κατά τη 

διάρκεια εκδηλώσεων 
Άρθρο 7, παρ. 
7.3.1. 

100 

2 Ακαθάριστος δημόσιος ή δημοτικός χώρος μετά το 
πέρας εκδηλώσεων 

Άρθρο 7, παρ. 
7.3.1. 

200 

3 Ακαθάριστος δημόσιος ή δημοτικός χώρος κατά τη 
διάρκεια μεγάλων αθλητικών γεγονότων 

Άρθρο 7, παρ. 
7.4. 

Διπλάσιο ως πενταπλάσιο 
του (1) 

4 Ακαθάριστος δημόσιος ή δημοτικός χώρος μετά το 
πέρας μεγάλων αθλητικών γεγονότων 

Άρθρο 7, παρ. 
7.4. 

Διπλάσιο ως πενταπλάσιο 
του (2) 

5 Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών 
χώρων, δημόσιων χώρων και κτιρίων 

Άρθρο 7, παρ. 
7.5.1. 

150 συν τη δαπάνη 
καθαρισμού και 
αποκατάστασης 

6 Ρύπανση στοιχείων αστικού εξοπλισμού Άρθρο 7, παρ. 
7.5.2. και 
άρθρο 31 

Διπλάσια της δαπάνης 
καθαρισμού και 
αποκατάστασης 

7 Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, 
τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση 
των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων 
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και 
μικροαπορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση 
προστατευτικών «Π», καθώς και η εσκεμμένη φθορά 
των ανωτέρω μέσων. 

Άρθρο 8, παρ. 
8.3.1. 

20 

8 Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων 
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια 
πρόσκρουσης ή βανδαλισμού, καθώς και μερική ή 
ολική βλάβη στους ανυψωτικούς μηχανισμούς των 
απορριμματοφόρων 

Άρθρο 8, παρ. 
8.3.2. 

50 συν τη δαπάνη  
αποκατάστασης 

9 Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών 
και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα 
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 

Άρθρο 8, παρ. 
8.3.3. 

50 συν τη δαπάνη 
καθαρισμού 

10 Η τοποθέτηση σάκων σκουπιδιών έξω από τους 
κάδους μηχανικής αποκομιδής και τα λοιπά μέσα 
προσωρινής αποθήκευσης 

Άρθρο 8, παρ. 
8.4. 

50 και έγκληση σύμφωνα 
με το άρ.459 του Π.Κ. 

11 Η μη τοποθέτηση των απορριμμάτων μέσα σε καλά 
κλεισμένους σάκους, διαρροή του περιεχομένου επί 
της οδού ή του πεζοδρομίου 

Άρθρο 8, παρ. 
8.5. 

50  και έγκληση σύμφωνα 
με το άρ.459 του Π.Κ. 

12 Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη 
ιδιοκτησία, το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή 
οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο 
δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. 

Άρθρο 8, παρ. 
8.5. 

100 και έγκληση σύμφωνα 
με το άρ.459 του Π.Κ. 

13 Μη ελαχιστοποίηση του όγκου απορριμμάτων των 
οποίων είναι δυνατή η συμπίεση από τους 
υπεύθυνους καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, super 
market κλπ, που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών 
αποβλήτων, πριν την εναπόθεση στα μέσα μηχανικής 
αποκομιδής 

Άρθρο 8, παρ. 
8.6. 

20  και σε περίπτωση 
δεύτερης υποτροπής 
ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας 

14 Εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από 
τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής 
αποθήκευσης  

Άρθρο 8, παρ. 
8.7. 

50  ανά αντικείμενο ή 
σακούλα και σε 
περίπτωση δεύτερης 



 
 

υποτροπής αφαίρεση της 
άδειας τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισμάτων 

15 Ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα ασυσκεύαστα ή έξω 
από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής 
αποθήκευσης 

Άρθρο 8, παρ. 
8.7. 

Διπλάσιο του (14) 

16 Ακάθαρτα μέσα προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων ιδιωτών ή επιχειρήσεων σε 
κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς 
χώρους 

Άρθρο 8, παρ. 
8.8.1. 

Από 50 ως 150, ανάλογα 
με την έκταση της 
ρύπανσης 

17 Ακάθαρτος περιβάλλον χώρος καταστημάτων από 
απορρίμματα από την κατανάλωση των 
προσφερόμενων ειδών 

Άρθρο 8, παρ. 
8.8.2., 8.8.3. 
και 8.8.4. 

50  και διπλασιασμός σε 
περίπτωση υποτροπής 

18 Ακάθαρτο και επικίνδυνο πεζοδρόμιο Άρθρο 8, παρ. 
8.9. και άρθρο 
24, παρ. 24.2., 
24.3. 

50 

19 Όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης, η μη 
τοποθέτηση ξεχωριστών μέσων αποθήκευσης για 
κάθε είδος από τους υπεύθυνους καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικών 
επιχειρήσεων, super market κλπ, που παράγουν 
μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων 

Άρθρο 8, παρ. 
8.10 

Ομοίως με (13) 

20 Η τοποθέτηση στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα 
του δρόμου μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, 
αντικειμένων σχετικών με το εμπόριό τους (π.χ. 
καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια αεριούχων 
ποτών, άδεια κουτιά κλπ.) 

Άρθρο 8, παρ. 
8.11. 

20 

21 Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων επί του 
πεζοδρομίου 

Άρθρο 8, παρ. 
8.11. 

20 

22 Ακάθαρτος δημόσιος ή δημοτικός χώρος που 
χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις όπως καφενεία, 
ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια και 
συναφή καταστήματα 

Άρθρο 8, παρ. 
8.12. 

50 και σε περίπτωση 
δεύτερης υποτροπής 
αφαίρεση της άδειας 
τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισμάτων 

23 Εγκατάλειψη ογκωδών απορριμμάτων σε δημοτικό ή 
δημόσιο χώρο 

Άρθρο 9, παρ. 
9.1. 

100  και επιπλέον τέλος 
κατάληψης δημοτικού 
χώρου άνευ αδείας 

24 Εγκατάλειψη ογκωδών συσκευασιών σε δημοτικό ή 
δημόσιο χώρο, εκτός μέσων προσωρινής 
αποθήκευσης, χωρίς ελαχιστοποίηση του όγκου τους 

Άρθρο 9, παρ. 
9.2., άρθρο 
10, παρ. 10.1. 
και άρθρο 15, 
παρ. 15.4.2. 

100  και επιπλέον τέλος 
κατάληψης δημοτικού 
χώρου άνευ αδείας. 
Διπλασιασμός σε 
περίπτωση υποτροπής 

25 Εγκατάλειψη αποβλήτων περιποίησης κήπων σε 
δημοτικό ή δημόσιο χώρο χωρίς συσκευασία (όπως 
σε ανθεκτικούς σάκους, δεμάτια) 

Άρθρο 9, παρ. 
9.3.1. και 
9.3.2. 

20  και επιπλέον τέλος 
κατάληψης δημοτικού 
χώρου άνευ αδείας. 
Διπλασιασμός σε 
περίπτωση υποτροπής 

26 Η ανάμειξη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος 
με οικιακά απορρίμματα 

Άρθρο 9, παρ. 
9.3.3. 

20  και διπλασιασμός σε 
περίπτωση υποτροπής 

27 Εγκατάλειψη ειδικών απορριμμάτων σε δημοτικό ή 
δημόσιο χώρο 

Άρθρο 10, 
παρ. 10.2. 

Ομοίως με (23) 



 
 

28 Εγκατάλειψη ειδικών απορριμμάτων σε δημοτικό ή 
δημόσιο χώρο, εκτός μέσων προσωρινής 
αποθήκευσης, χωρίς ελαχιστοποίηση του όγκου τους 

Άρθρο 10, 
παρ. 10.3. 

Ομοίως με (24) 

29 Εγκατάλειψη αποβλήτων νοσοκομείων και 
θεραπευτηρίων σε δημοτικό ή δημόσιο χώρο 

Άρθρο 10, 
παρ. 10.4. 

200 

30 Εγκατάλειψη επί του πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή 
άλλου κοινόχρηστου χώρου κάθε είδους υλικών  

Άρθρο 10, 
παρ. 10.5.α),  
άρθρο 12, 
παρ. 12.1., 
12.2., άρθρο 
13, παρ. 13.2. 
και άρθρο 25 

50  και επιπλέον τέλος 
κατάληψης δημοτικού 
χώρου άνευ αδείας.  

31 Εγκατάλειψη κάθε είδους υλικών σε ακάλυπτους 
χώρους όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, 
δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως 

Άρθρο 10, 
παρ. 10.5.β), 
άρθρο 12, 
παρ. 12.3. και 
άρθρο 13, 
παρ. 13.2. 

500  και επιπλέον τέλος 
κατάληψης δημοτικού 
χώρου άνευ αδείας. Έως 
και πενταπλάσιο πρόστιμο 
ανάλογα με το μέγεθος 
και τη σοβαρότητα της 
ρύπανσης και σε 
περίπτωση υποτροπής. 
Ποινές κατά το άρθρο 119 
Ν. 1892/1990. 

32 Ρίψη μπάζων ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους 
κάδους απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων 
συσκευασιών 

Άρθρο 10, 
παρ. 10.5.γ), 
άρθρο 12, 
παρ. 12.2. και 
άρθρο 13, 
παρ. 13.2. 

200 

33 Ρύπανση πεζοδρομίων με χρώματα, λάδια κλπ. Άρθρο 10, 
παρ. 10.5.γ), 
άρθρο 12, 
παρ. 12.1. και 
άρθρο 13, 
παρ. 13.2. 

50 

34 Εγκατάλειψη επί του πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή 
άλλου κοινόχρηστου χώρου αντικειμένων, μπάζων, 
πλεοναζόντων σκυροδεμάτων, απόνερων πλύσης 
σκυροδέματος, λαδιών από επαγγελματικά 
αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών 

Άρθρο 10, 
παρ. 10.5.γ)  
άρθρο 12, 
παρ. 12.1., 
12.2. και 
άρθρο 13, 
παρ. 13.2. 

150 

35 Κατάληψη κοινοχρήστων (δημοτικών ή δημοσίων) 
χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, 
containers κ.τ.λ.) στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή 
κάθε μορφής αδρανή υλικά χωρίς άδεια 

Άρθρο 10, 
παρ. 10.5.δ)  
άρθρο 12, 
παρ. 12.1., 
12.2. και 
άρθρο 13, 
παρ. 13.2. 

Τέλος κατάληψης 
δημοτικού χώρου άνευ 
αδείας συν τη δαπάνη 
απομάκρυνσης 

36 Εγκατάλειψη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων 
στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή άλλους 
κοινόχρηστους χώρους 

Άρθρο 11, 
παρ. 11.2. 

 150  και επιπλέον τέλος 
κατάληψης δημοτικού 
χώρου άνευ αδείας. 

37 Ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με Άρθρο 11, 150 



 
 

τα οικιακά και τοποθέτησή τους σε κάδους ή άλλα 
μέσα αποκομιδής. 

παρ. 11.3. 

38 Κατά τις οικοδομικές εργασίες: Μπάζα επί 
κοινόχρηστων χώρων, που παραμένουν πλέον του 
διημέρου 

Άρθρο 12, 
παρ. 12.1. 

150  και επιπλέον τέλος 
κατάληψης δημοτικού 
χώρου άνευ αδείας συν τη 
δαπάνη απομάκρυνσης 

39 Αφαίρεση, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων 
αμιάντου από τους μη έχοντες νόμιμη άδεια σχετικής 
αφαίρεσης αμιάντου, κατάλληλη τεχνογνωσία, 
μεθόδους και εξοπλισμό 

Άρθρο 12, 
παρ. 12.4. 

500 

40 Τοποθέτηση κοινών (σύμμικτων) απορριμμάτων σε 
κάδο ανακύκλωσης με ειδική σήμανση (μπλε κάδο) 

Άρθρο 15, 
παρ. 15.2.2. 

20 

41 Τοποθέτηση άλλων απορριμμάτων σε κάδο 
ανακύκλωσης γυαλιού με ειδική σήμανση (μπλε κάδο 
τύπου καμπάνας) 

Άρθρο 15, 
παρ. 15.5. 

Ομοίως με (40) 

42 Εγκατάλειψη αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε δημοτικό ή δημόσιο 
χώρο 

Άρθρο 16, 
παρ. 16.1. 

Ομοίως με (23) 

43 Απόρριψη ηλεκτρικών στηλών (μπαταριών) μαζί με 
οικιακά απόβλητα 

Άρθρο 16, 
παρ. 16.2. 

Ομοίως με (40) 

44 Εγκατάλειψη χρησιμοποιημένων ελαστικών σε 
κάδους ή σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους 

Άρθρο 16, 
παρ. 16.3. 

Ομοίως με (23) 

45 Απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων στο 
αποχετευτικό σύστημα  

Άρθρο 16, 
παρ. 16.4. 

200 

46 Απόρριψη χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων στο 
αποχετευτικό σύστημα 

Άρθρο 16, 
παρ. 16.5. 

200 

47 Τοποθέτηση εντός των κάδων, μαγειρικών ή 
μηχανικών ελαίων, καθώς και η ρίψη μαγειρικών ή 
μηχανικών ελαίων επί του οδοστρώματος, των 
πεζοδρομίων και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων 

Άρθρο 16, 
παρ. 16.5. 

200 

48 Η μετακίνηση κάδων ή απομάκρυνσή τους χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας καθαριότητας 

Άρθρο 18, 
παρ. Γ) 

20 

49 Παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της πρόσβασης 
του απορριμματοφόρου ή των εργατών στους κάδους 
(π.χ. παρκαρισμένα οχήματα έμπροσθεν κάδων ή σε 
γωνίες οδών κλπ.). 

Άρθρο 18, 
παρ. Δ) 

Κατά τις διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ. για παράνομη 
στάθμευση  

50 Εγκατάλειψη οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο Άρθρο 20  150  συν τη δαπάνη 
μεταφοράς σε κέντρο 
ανακύκλωσης 

51 Καταστροφή ή αποκόλληση του ειδικού σήματος επί 
εγκαταλειμμένου οχήματος 

Άρθρο 20, 
παρ. Γ)  

150 

52 Παρκαρισμένα οχήματα σε δρόμο που έχει 
προγραμματιστεί σάρωση ή πλύση  

Άρθρο 21 Κατά τις διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ. για παράνομη 
στάθμευση 

53 Ακαθαρσίες από κατοικίδια σε πεζοδρόμια, δρόμους 
ή άλλους κοινόχρηστους χώρους  

Άρθρο 22 20  και διπλασιασμός σε 
περίπτωση παιδικής 
χαράς ή άλλο κοινόχρηστο 
χώρο που φιλοξενεί 
παιδιά, σε αυλές ή 
εισόδους σχολείων, σε 
προαύλια εκκλησιών, 
δημόσια ή δημοτικά 



 
 

κτίρια και αρχαιολογικούς 
χώρους 

54 Ακάθαρτοι χώροι πώλησης, ασυσκεύαστα 
απορρίμματα γύρω από τους πάγκους πώλησης των 
λαϊκών αγορών 

Άρθρο 23, 
παρ. 23.2.3 

20  και καταλογισμός της 
δαπάνης καθαρισμού. 
Ανάκληση άδειας 
λειτουργίας εάν η 
παράβαση επαναληφθεί 
για τρίτη συνεχόμενη 
φορά 

55 Παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της υπηρεσίας 
καθαριότητας κατά την αποκομιδή των 
απορριμμάτων και το γενικό καθαρισμό των λαϊκών 
αγορών. 

Άρθρο 23, 
παρ. 23.2.5 

Ομοίως με (54) 

56 Ακάθαρτοι χώροι πώλησης, ασυσκεύαστα 
απορρίμματα από πωλητές νωπών ψαριών και άλλων 
αλιευμάτων, καθαρισμός ψαριών στο χώρο της 
λαϊκής αγοράς 

Άρθρο 23, 
παρ. 23.2.9 

Διπλάσιο του (54) 

57 Ακάθαρτοι χώροι πώλησης, ασυσκεύαστα 
απορρίμματα γύρω από τους πάγκους πώλησης 
υπαίθριου εμπορίου, από καντίνες ή περίπτερα 

Άρθρο 23, 
παρ. 23.4.1, 
23.4.2., 23.4.3. 

20  και καταλογισμός της 
δαπάνης καθαρισμού. 
Διπλασιασμός σε 
περίπτωση υποτροπής. 
Ανάκληση άδειας 
κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου σε περίπτωση 
επανάληψης για τρίτη 
φορά 

58 Κλεισμένα ρείθρα με τσιμεντοποίηση Άρθρο 24, 
παρ. 24.4. 

150 συν το κόστος 
απομάκρυνσης των 
υλικών 

59 Πρόκληση φθορών επί των πεζοδρομίων, 
πεζόδρομων, πλατειών, οδοστρωμάτων κλπ 

Άρθρο 24, 
παρ. 24.6. 

50 συν τη δαπάνη 
αποκατάστασης 

60 Απόρριψη μικροαντικειμένων σε κοινόχρηστους 
χώρους από πεζούς ή εποχούμενους 

Άρθρο 24, 
παρ. 24.7. 

20 

61 Εμπορική διαφήμιση εκτός των ειδικών πλαισίων και 
καθορισμένων θέσεων, ρύπανση με εμπορικές 
αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές 
και συνθήματα και άλλα διαφημιστικά μέσα 

Άρθρο 26, 
παρ. 26.1. 

20 συν τη δαπάνη 
καθαρισμού 

62 Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών 
πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους 
χώρους, τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό. 

Άρθρο 26, 
παρ. 26.2. 

20 συν τη δαπάνη 
καθαρισμού 

63 Τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων και 
καταχωρήσεων σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή 
κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για 
την προβολή υπαίθριας διαφήμισης 

Άρθρο 26, 
παρ. 26.3. 

20 συν τη δαπάνη 
καθαρισμού 

64 Ακαθάριστα οικόπεδα ή ακάλυπτοι ιδιωτικοί χώροι Άρθρο 27, 
παρ. 27.1. 

100  ευρώ για οικόπεδα 
μέχρι 1 στρέμμα, με 
προσαύξηση 10  ευρώ για 
κάθε επιπλέον στρέμμα 
συν τη δαπάνη 
καθαρισμού 

65 Οικόπεδα και λοιποί ακάλυπτοι χώροι που δεν έχουν 
αποψιλωθεί από ξερά χόρτα 

Άρθρο 27, 
παρ. 27.2. 

0,50 €/τμ συν τη δαπάνη 
καθαρισμού 



 
 

66 Ακάθαρτος ιδιωτικός χώρος, επικίνδυνος για τη 
δημόσια υγεία 

Άρθρο 28, 
παρ. 28.2. 

100  συν τη δαπάνη 
καθαρισμού. 
Διπλασιασμός σε 
περίπτωση υποτροπής ή 
ανάλογα με το μέγεθος 
της ρύπανσης 

 

Άρθρο 34 

Ενστάσεις 
Οι παραβάτες στους οποίους έχει υποβληθεί κύρωση έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν εντός δέκα 

(10) ημερών από την ημέρα επιβολής της κύρωσης, με έγγραφη αιτιολογημένη αίτησή τους στο αρμόδιο όργανο 
για την επίλυση διαφορών. Η αίτηση με πλήρη στοιχεία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας του 
Δήμου που βεβαίωσε την παράβαση. Αίτηση που θα κατατίθεται διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή. 

Αρμόδιο όργανο για την επίλυση διαφορών στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού ορίζεται το Δημοτικό 
Συμβούλιο, το οποίο  αποφασίζει κατόπιν εισήγησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας. Στην εξέταση του 
αιτήματος μπορεί να παρευρίσκεται ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του για να εκθέσει την 
υπόθεσή του, σε περίπτωση δε απουσίας του, η υπόθεση εξετάζεται ερήμην. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να προβεί στην μείωση του επιβληθέντος προστίμου μέχρι και την 
ολοκληρωτική απαλοιφή του, εφ όσον διαπιστώνει ότι λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος δεν τηρήθηκε ο παρών 
κανονισμός. 

Βασικό νομικό πλαίσιο αναφορικά με τον παρόντα κανονισμό 
 

• Άρθρα 75, 77-79 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων  

• Άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδρομίων), με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του  

• Άρθρο 119 του Ν 1892/90 (για εναπόθεση αδρανών υλικών)  

• Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/Β6) « για την προστασία του περιβάλλοντος»  

• Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

• Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Ά 179/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτική Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)»  

• Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄191/03) «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»  

• Άρθρο 81 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013) (Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας) 

• Π.Δ. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια»  

• Π.Δ. 109/2004 «Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων»  

• Π.Δ. 115/2004 «Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές»  

• Π.Δ. 116/2004 «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής»  

• Π.Δ. 117/2004 «Ηλεκτρισμός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός»  

• ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Β΄1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 



 
 

• Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β΄604/97) «μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων».  

• Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 « μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές 

μονάδες».  

• Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»  

• ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β΄383) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»  

 
Β) Η  παρούσα απόφαση  να δημοσιευθεί α) κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
και β) περίληψη αυτής σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα  σύμφωνα με την  παρ. 4,  άρθρο 79  του Ν. 
3463/2006  και της παρ. 2 του άρθρου 284 του ιδίου Νόμου. 
 
 
Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  45 /2017. 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

Παπακώστας Δημήτρης Ακολουθούν υπογραφές 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 
Παπακώστας Δημήτρης 
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