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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

 

 

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σχεδόν την αποκλειστική ευθύνη του τομέα της 

καθαριότητας στις πόλεις. Προτεραιότητα κάθε Δημοτικής Αρχής αποτελεί ο 

σχεδιασμός ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής και η δημιουργία ενός υγιούς αστικού 

περιβάλλοντος. 

 

Κάθε προσπάθεια όμως, οργάνωσης και εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητας 

για την επίτευξη των στόχων της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, θα ήταν επί ματαίω 

χωρίς τη συνεργασία και τη συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επαγγελματιών 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου.  Η ενημέρωση, η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση των ιδίων, ο σεβασμός στο δημόσιο χώρο και η 

συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία αποτελούν προϋπόθεση για ένα 

αποτελεσματικό σύστημα καθαριότητας. 

 

Έτσι, βασική στόχευση του εν λόγω κανονισμού, είναι η βελτίωση της 

καθημερινότητας του πολίτη που διαμένει και εργάζεται στα όρια του Δήμου 

Παύλου Μελά. Η δε τροποποίησή του πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την 

ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και τη βελτίωση της διαχείρισης των 

απορριμμάτων με τελική στόχευση τη μείωση του όγκου τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
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Ά ρ θ ρ ο  1 

Αντικείμενο του Κανονισμού 

Η διαχείριση των απορριμμάτων και η καθαριότητα της πόλης αποτελούν 

υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τον πολίτη και πραγματοποιούνται με 

αποκλειστική ευθύνη του Δήμου σε συνεργασία με τους δημότες, κατοίκους και 

επαγγελματίες της περιοχής.  

 

Η έκδοση του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 79 

του ν. 3463/2006, για να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των πολιτών 

και του Δήμου ως προς τα παρακάτω αντικείμενα: 

• την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας 

• την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων 

(συσκευασία, συλλογή, 

αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση, κλπ) κάθε μορφής με μεθόδους που παρέχουν 

προστασία στο περιβάλλον με ταυτόχρονη μείωση του κόστους αποκομιδής και σε 

πλήρη εναρμόνιση με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 

• την ενημέρωση, γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές 

διατάξεις όλων όσοι σχετίζονται με τη διατήρηση της ευταξίας στην πόλη (Υπηρεσία 

Καθαριότητας, λοιπές αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, δημότες, κάτοικοι, 

επιχειρηματίες και επισκέπτες της πόλης). 

 

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 

του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. 

 

Ά ρ θ ρ ο  2 

Αρμοδιότητα εφαρμογής 

Η αρμοδιότητα εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού ανήκει στη Δημοτική 

Αστυνομία που εξουσιοδοτείται και είναι αρμόδια για την επιβολή προστίμων.  

 

Ο Δήμαρχος μπορεί , με αποφάσεις του , να αναθέτει στις αρμόδιες Διευθύνσεις 

σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου 

καθώς και σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού .  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
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Όλα τα πρόστιμα δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου όποτε κρίνεται σκόπιμο. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης μας, και 

κάθε άλλο όργανο ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου 

οφείλουν να συνδράμουν την πιο πάνω Υπηρεσία (Δημοτική Αστυνομία) για την όσο 

το δυνατό αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής της. 

 

Ά ρ θ ρ ο  3 

Προσδιορισμός και ταξινόμηση απορριμμάτων 

Ως απορρίμματα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως 

στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς 

κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας 

και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να 

εγκαταλειφθούν, όπως αναφέρονται στα παραρτήματα του άρθρου 17 της 

50910/2727/22-10-2003 Κ.Υ.Α και τις πρόσφατες Αστικές διατάξεις. 

 

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού ταξινομούνται σε δημοτικά (αστικά), 

ειδικά και τοξικά/επικίνδυνα. 

 

1) Τα δημοτικά (αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, 

βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, 

εκκλησίες, σχολεία και γενικά όλους τις χώρους στους οποίους εκδηλώνονται 

ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε 

οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.τ.λ..  

Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.τ.λ..)  

Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, 

φάρμακα, σύριγγες κ.τ.λ..  

Ογκώδη αστικά απορρίμματα  

 

2) Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 

εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, 

πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, 

ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας, 

Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων. 

Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά 

οικοδομικές εργασίες, 

Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα. 

Αυτοκίνητα, οχήματα και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή 

εγκαταλειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. 
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Απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων αστικού τύπου 

 

3) Τοξικά - επικίνδυνα θεωρούνται : 

όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους 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. (Κ.Υ.Α 19396/1546/1977 ΦΕΚ Β΄ 604) 

Απορρίμματα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών από 

παθολογοανατομικά - μικροβιολογικά - αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα 

λοιμωδών νόσων κ.λ.π. οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους 

από αυτούς που τα παράγουν. 

 

 

 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  4 

Υποχρεώσεις του Δήμου 

Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 

 

1) Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των δημοτικών αστικών 

απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του παρόντος 

κανονισμού.  

Η αποκομιδή γίνεται , σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος 

που καταρτίζει η Δ/νση Καθαριότητας. 

Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου , στον χώρο 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), στο Σταθμό μεταφόρτωσης, τις 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης,  ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. Η 

περισυλλογή γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διασπορά απορριμμάτων 

κατά τη φόρτωση και κατά τη μεταφορά στον τόπο ταφής. 

 

2) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων  

(παλιά έπιπλα, στρώματα κ.λ.π.) πραγματοποιείται εντός 2ημέρου από της 

ειδοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ή βάσει κάποιου 

άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας 

του Δήμου.  

 

3) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ειδικών» απορριμμάτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2. Η αποκομιδή για την κατηγορία αυτή, γίνεται από 

τους ίδιους τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα και ευθύνη ή, εφ’όσον ο Δήμος έχει 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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την δυνατότητα και την σχετική υποδομή, βάσει ιδιαίτερου προγράμματος 

αποκομιδής.  

 

Ειδικότερα όσον αφορά τα προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές , 

κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες (μπάζα)  ο Δήμος θα τα 

παραλαμβάνει μόνο όταν αυτά είναι σε μικρές ποσότητες και μόνο κατόπιν 

επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας.  

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει, πριν από την αποκομιδή, να 

έχουν καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής. 

Ο υπολογισμός του τέλους θα γίνεται μετά από αυτοψία και έκθεση του επόπτη 

καθαριότητας. Το τέλος καθορίζεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, 

καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου πριν την αποκομιδή των απορριμμάτων και 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις 

διατάξεις του Δ.Κ.Κ.  

 Σε περίπτωση που τα απόβλητα αυτά είναι σε μεγάλες ποσότητες , μεταφέρονται 

με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών στους ειδικούς χώρους 

υποδοχής μπαζών. 

 

4) 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) Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα ανακύκλωσης απορριμμάτων, 

π.χ. των συσκευασιών (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό), μπαταριών, ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παλαιών ελαστικών, ορυκτελαίων και μαγειρικών 

λαδιών.  

 

6) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και 

απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες και 

κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος ορίζονται από 

τον Δήμο δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. 

Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να 

τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων 

ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαντικειμένων 

κ.λ.π., τα οποία πρέπει να διατηρεί καθαρά αδειάζοντας το περιεχόμενο κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

 

7) Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και δρομολόγια οχημάτων 

αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ώρες και ημέρες πλυσίματος των 

κάδων, των οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς επίσης και τις ώρες και ημέρες 

που απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων για σάρωμα των οδών. 
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8) Η λήψη μέτρων για την αποτροπή παραγωγής,διακίνησης και αποθήκευσης 

τοξικών -επικίνδυνων απορριμμάτων. 

 

9) Η λήψη μέτρων για την παρεμπόδιση παραγωγής τοξικών – επικίνδυνων 

απορριμμάτων. 

 

10) Η λήψη μέτρων για την προστασία της εργαζομένων της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας. 

 

11) Η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος. 

 

12) Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το 

άρθρο 30 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ. 

 

13) Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται 

λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 

 

‘Α ρ θ ρ ο  5 

Εξαίρεση από τον παρόντα Κανονισμό 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται:  

1) Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων - αποβλήτων του άρθρου 3 

παρ.3 και όσων χαρακτηρίζονται ως «τοξικά - επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές 

διατάξεις όπως:  

~ αδιενεργά απόβλητα  

~ εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες  

~απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση  

μεταλλευτικών πόρων  

~ γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, 

εντομοκτόνων κ.τ.λ..  

 

2) Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων 

εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους 

χώρους.  

 

3) Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συντήρηση και τον καθαρισμό των ρεμάτων, του 

αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων της ΕΥΑΘ για το οποίο είναι 

αρμόδια η ΕΥΑΘ. 

 

4) Στον καθαρισμό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε 

ιδιωτικούς ή άλλους δημόσιους φορείς. Κατ’ εξαίρεση ο Δήμος προβαίνει σε 
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καθαρισμό χώρων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή πυρασφάλειας 

σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.26 του Ν3852/2010.  

 

5)  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.  

 

6) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας 

τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. - Σ.Μ.Α. 

κ.τ.λ.), ο Δήμος, μετά από ενημέρωση των δημοτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να 

τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα 

έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 

Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της 

υγείας των πολιτών.  

 

7)  Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα εκτός από τα οικιακά αν -

λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας- δεν είναι δυνατή η αποκομιδή η 

συλλογή και διάθεση τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των 

υπηρεσιών καθαριότητας.  

 

 

    

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο  6 

Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων: 

Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι 

χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 

1) «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήματα 

κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την 

καθαριότητα και την τήρηση του παρόντος κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες ή 

διαμένοντες των κατοικιών ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών 

ή των οικιστικών συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής τους, ελλείψει του οποίου 

υπεύθυνοι θεωρούνται οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, διαμερισμάτων ή 

καταστημάτων.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
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2) Επιχειρήσεις – Καταστήματα - Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου 

λειτουργούν κάθε φύσεως επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή σωματεία, καθώς και τα 

κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του 

παρόντος Κανονισμού είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά περίπτωση. 

 

3) «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός 

σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού. 

 

4) Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι 

χώροι που χρησιμοποιούνται για βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα. Ο 

υπεύθυνος για την τήρηση της καθαριότητας και του παρόντος Κανονισμού ορίζεται 

κάθε φορά από την διεύθυνση της μονάδας. Ελλείψει αυτού θεωρείται ο ιδιοκτήτης 

και ο διευθυντής της μονάδας. 

 

5) Σε υπό ανέγερση οικοδομή υπεύθυνος τήρησης της καθαριότητας είναι το 

πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια. 

 

6)  Για τα ιδιωτικά οχήματα υπεύθυνο για την τήρηση του παρόντος κανονισμού 

είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για 

Δημόσια ή Δημοτικά οχήματα υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου 

Κίνησης και ελλείψει αυτού, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία είναι 

χρεωμένο το όχημα.  

 

7) Όλοι οι κάτοικοι ή οι επισκέπτες, διερχόμενοι από την πόλη όπως και κάθε 

οργανισμός (ΔΕΚΟ), δημόσιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον 

παρόντα Κανονισμό. 

 

Ά ρ θ ρ ο  7 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα οικιακά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 

Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν 

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 σύμμεικτα απορρίμματα τους σε καλά κλεισμένους και 

ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν την ώρα διέλευσης του 

απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο μηχανικής αποκομιδής που 

βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Τα 

ανακυκλώσιμα υλικά απορρίπτονται σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες σους 

αντίστοιχους κάδους και τα χαρτροκιβώτια απορρίπτονται πάντοτε διπλωμένα. 

 

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν υπόδειξης  της 
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Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , τηρουμένων του Κ.Ο.Κ (Κώδικας οδικής 

κυκλοφορίας ) και της νομοθεσίας περί προσβασιμότητας σε συνεργασία με την 

Διεύθυνση Καθαριότητας. Οι παραπάνω Υπηρεσίες  είναι αρμόδιες για την επιλογή 

των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως 

(μόνιμης ή προσωρινής). 

 

Κάθε βανδαλισμός των κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων, ή η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η 

αναγραφή συνθημάτων σε αυτούς, απαγορεύεται. 

 

Για λόγους που σχετίζονται με την δημόσια υγεία, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση 

σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και τα λοιπά μέσα 

προσωρινής αποθήκευσης. Απαγορεύεται επίσης η ρίψη μαγειρικών και μηχανικών 

ελαίων.  

 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση στους κάδους ή σε σάκους απορριμμάτων αιχμητών 

αντικειμένων, τοξικών ουσιών ή άλλων απορριμμάτων που μπορούν να 

προκαλέσουν τραυματισμό και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία κατοίκων και 

εργαζόμενων της Υπηρεσίας Καθαριότητας κατά την αποκομιδή. 

 

Σε κάθε νεοαναγειρόμενη οικοδομή οφείλει ο ιδιοκτήτης να διαμορφώσει στο 

πεζοδρόμιο τον κατάλληλο χώρο για την τοποθέτηση του κάδου απορριμμάτων σε 

συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του 

κτιριοδομικού κανονισμού. 

 

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.  

Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την μηχανική αποκομιδή και χρήση 

κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι, υποχρεούνται, να 

εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους, έτσι 

ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου τους επί της οδού, να τοποθετούν 

τους πλαστικούς σάκους μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου, το πολύ μία 

ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. 

 

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.  



13 
 

 

Επιχειρήσεις που παράγουν μεγάλο όγκο απορριμμάτων οφείλουν να έχουν το δικό 

τους σύστημα αποθήκευσης απορριμμάτων σε συνεργασία με την Υπηρεσία 

Καθαριότητας  

 

Δεν επιτρέπεται η στάθμευση μπροστά σε κάδους απορριμμάτων ή σε χώρο που 

παρεμποδίζει την υπηρεσία καθαριότητας κατά την αποκομιδή. 

 

Οι κάδοι θα πρέπει να καλύπτονται πάντοτε με το καπάκι τους μετά τη χρήση τους 

και να μην παραμένουν ανοικτοί. 

 

Σε περίπτωση μη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου οι πολίτες 

οφείλουν να αποθηκεύσουν τα απορρίμματα σε ιδιωτικό τους χώρο. Το ίδιο ισχύει 

για τις Κυριακές και ημέρες αργιών/εορτών. 

 

Οι παραγωγοί απορριμμάτων οφείλουν να σέβονται το προσωπικό της 

καθαριότητας και να υποβοηθούν στο έργο του. 

 

Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο.  

 

Ά ρ θ ρ ο  8 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα  

Τα απορρίμματα αυτά παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφόσον διαθέτει τα 

μέσα και έχει τη δυνατότητα αποκομιδής ογκωδών Δημοτικών (αστικών) 

απορριμμάτων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την 

Υπηρεσία Καθαριότητας.  

 

Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά, οι 

υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο 

από πριν αλλά μόνον το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε από την 

Υπηρεσία Καθαριότητας ότι θα τα παραλάβει  και να τα τοποθετούν σε σημείο που 

δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών. 

Η απόθεση των ογκωδών απορριμμάτων από τους πολίτες θα γίνεται αφού 

συγκεντρωθούν σε κατάλληλες συσκευασίες και μόνο κατά τις ημέρες Τρίτη και 

Τετάρτη. 

Η εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων πέραν των ημερών της Τρίτης και της 

Τετάρτης επισύρει πρόστιμο. 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τους σε σημεία που εμποδίζουν την κυκλοφορία 

πεζών ή οχημάτων. 

Απαγορεύεται η ρίψη ογκωδών αντικειμένων εντός των κάδων Μηχανικής 

Αποκομιδής Απορριμμάτων. 
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Οι υπεύθυνοι καταστημάτων, γραφείων, επιχειρήσεων κλπ υποχρεούνται να 

ελαχιστοποιούν τον όγκο των απορριμμάτων (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ) με 

συμπίεση, περίδεση κλπ. 

Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο. 

Τα εσωτερικά ογκώδη δημοτικά απορρίμματα (έπιπλα, στρώματα, κλπ) δεν 

εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από τον Δήμο μετά από 

υποχρεωτική τηλεφωνική επικοινωνία του ενδιαφερομένου με την Υπηρεσία 

Καθαριότητας. 

 

Τα τηλέφωνα αιτημάτων είναι τα παρακάτω: 

Για τη Σταυρούπολη: 2313302830 

Για την Πολίχνη:2313302329 

Για την Ευκαρπία: 2313502106 

 

Προϊόντα κηπευτικών εργασιών:  

α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ.., εάν μεν έχουν 

μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και 

τοποθετούνται εντός των κάδων , όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν 

μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου. 

 

Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα), ή 

χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται 

κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση 

υποτροπής .  

 

β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.τ.λ., συσκευάζονται σε ελαφρά 

δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Για 

τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή εφαρμόζονται τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 10.  

 

Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα), ή 

χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται 

κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση 

υποτροπής .  

 

γ) 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 πρόστιμο 

διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  
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Ά ρ θ ρ ο  9 

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη 

δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές, 

βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ.2 α του 

παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού 

προγράμματος, που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με την σειρά 

τους έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος 

αποκομιδής που θα οριστεί ανά κατηγορία από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και 

διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2 α, οι 

υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.τ.λ.. υποχρεούνται 

να απομακρύνουν 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.  

 

Η εγκατάλειψη βιοτεχνικών-βιομηχανικών απορριμμάτων επισύρει πρόστιμο. 

 

Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων αστικού τύπου- εκτός 

εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 - οι υπεύθυνοι είναι 

υποχρεωμένοι:  

 

α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή 

αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες, 

β) για τον εμφανή χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη 

επικίνδυνα, μη τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους 

κάδους, τους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήμανσης, που 

θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από τις υπηρεσίες Καθαριότητος του Δήμου,  

 

γ) 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.  

 

Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα –μη τοξικά απορρίμματα Νοσοκομείων και 

θεραπευτηρίων γενικώς επισύρει πρόστιμο. 

 

Ειδικά για τα μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που προέρχονται από 

εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.τ.λ..: 
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α) Aπαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών 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 κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση 

υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, 

ανάλογα με το μέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης. 

β) 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. Επίσης, απαγορεύεται η απόρριψη 

Α.Ε.Κ.Κ. από φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. 

 

Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:  

 

- Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο. Να αναρτούν πάνω στον κάδο 

πινακίδα με τον αριθμό της αδείας, την ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία του 

υπευθύνου.Οι άδειες εκδίδονται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου μετά από 

αυτοψία του Μηχανισμού Ελέγχου του Δήμου.  

 

- Ως υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι, νομείς ή 

κάτοχοι ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω μέσων και των χώρων 

τοποθέτησής τους.  

 

- Οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον 

συγκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της 

κατάληψης (κάδου, σκάφης, container κ.τ.λ.) ή της προστατευμένης προσωρινής 

κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων όπως έχουν οριστεί στην 

προηγούμενη παράγραφο.  

 

- Στους παραβάτες της παραπάνω παραγράφου επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με 

το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος 24/9 – 20/10/58 όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

- Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα 

οχήματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη νομοθεσία 

προσβασιμότητας.  
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Όσον αφορά τα προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και 

γενικά οικοδομικές εργασίες (μπάζα) ο Δήμος θα τα παραλαμβάνει μόνο όταν αυτά 

είναι σε μικρές ποσότητες και μόνο κατόπιν επικοινωνίας των υπευθύνων με την 

Υπηρεσία Καθαριότητας.  

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει, πριν από την αποκομιδή, να 

έχουν καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής.  

 

Οι πολίτες που θέλουν να αποθέσουν μεμονωμένα τσουβαλάκια με μπάζα πρέπει 

πρώτα να πληρώσουν το ανάλογο ποσό στο ταμείο του δήμου προς ένα ευρώ το 

τσουβαλάκι και να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία καθαριότητας για να γίνει η 

αποκομιδή. 

 

Τηλέφωνα αιτημάτων 

Σταυρούπολη: 2313302830 

Πολίχνη:2313302329 

Ευκαρπία: 2313502106 

 

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών δίπλα από τους κάδους ή σε κοινόχρηστους 

χώρους και οικόπεδα τιμωρείται με το ανάλογο πρόστιμο κατόπιν ελέγχου από τη 

δημοτική Αστυνομία ή την υπηρεσία καθαριότητας. 

Τα Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις Α.Ε.Κ.Κ. (μπάζα) 

απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη ή του νομέα του χώρου από 

τον οποίο προέρχονται ή των εργολάβων που εκτελούν τις εργασίες και 

μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ.  

 

Απαγορεύεται η εναπόθεση Α.Ε.Κ.Κ. στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε 

κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας. Επίσης, απαγορεύεται η απόρριψη Α.Ε.Κ.Κ. από φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. 

σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. 

 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών με τρόπο που να απειλείται 

η σωματική ακεραιότητα και η υγεία των πολιτών ή να προκαλείται ρύπανση στο 

περιβάλλον (π.χ. εναπόθεση υλικών χύμα χωρίς κατάλληλη συσκευασία, επιμελή 

κάλυψη κλπ).  

 

Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η ρίψη οικοδομικών υλικών εντός των κάδων 

Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων (κοινοί κάδοι και κάδοι ανακύκλωσης). 

 

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη αμιαντούχων υλικών σε κοινόχρηστους χώρους ή η 

ρίψη τους εντός των κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων. Τα υλικά από 

αμίαντο κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και απομακρύνονται με ευθύνη 
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του κατόχου τους. Οι παραγωγοί των εν λόγω αποβλήτων είναι υποχρεωμένοι να 

επικοινωνούν οι ίδιοι με αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής: 

-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων (και ειδικότερα αδειοδοτημένες για την 

αποξήλωση, συλλογή 

- μεταφορά αμιαντούχων υλικών) και να καταβάλλουν το τίμημα που θα τους 

χρεώνεται ανάλογα με την περίπτωση.  

Εναλλακτικά, ο Δήμος μπορεί να αναλάβει την απομάκρυνση των αμιαντούχων 

υλικών (μέσω της συνεργασίας του με αδειοδοτημένη εταιρία) και να χρεώσει στον 

παραγωγό των αποβλήτων το αντίστοιχο τέλος απομάκρυνσης.  

 

Ειδικότερα, ανακαινίσεις των καταστημάτων θα πρέπει να βασίζονται στις διατάξεις 

της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) άρθρο 7 όπου ορίζονται οι 

υποχρεώσεις των διαχειριστών Α.Ε.Κ.Κ.  

 

Ά ρ θ ρ ο  10 

Υποχρεώσεις υπευθύνων τοξικών – επικινδύνων απορριμμάτων 

α) Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται, 

αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού και τη σχετική νομοθεσία.  

 

β) 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), και η εγκατάλειψη 

τοξικών απορριμμάτων επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. 

 

γ) Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά 

απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η 

ανάμειξη επικίνδυνων απορριμμάτων με «οικιακά» απορρίμματα από Νοσοκομεία 

ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που αναμειγνύουν μολυσματικά ή επικίνδυνα 

απόβλητα με οικιακά απορρίμματα, επισύρει κάθε φορά πρόστιμο.  

 

δ) 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.  

 

Ά ρ θ ρ ο  11 

Καθαριότητα Δημόσιων και Δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για 

ιδιωτικές εκδηλώσεις: 
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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.  

 

Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των 

εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια 

Διεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους. Το ποσό του 

τέλους θα καταβάλλεται από  τον αιτούντα μέχρι και την προηγουμένη ημέρα της 

εκδήλωσης στο ταμείο του Δήμου. 

 

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 Διεύθυνση.  

 

Στους παραβάτες του άρθρου 6 επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της 

ρύπανσης. Το ύψος του προστίμου θα καθορίζεται από τη Δημοτική Αστυνομία.  

 

Ά ρ θ ρ ο  12 

Αγάλματα – Μνημεία –Δημόσια Κτίρια –Αστικός Εξοπλισμός  

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. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, 

καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.  

Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις 

λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής 

αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κτλ) 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 της πόλης. 

Η ρύπανση των στοιχείων «αστικού εξοπλισμού» της πόλεως αποτελεί παράβαση 

και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, 

καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.  

 

Επιπλέον όσοι προκαλούν φθορές σε αστικό εξοπλισμό του Δήμου επιβάλλεται 

πρόστιμο και η δαπάνη της φθοράς καταλογίζεται στους υπευθύνους. 
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Ά ρ θ ρ ο  13 

Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.2939/01 περί 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων και Αποβλήτων και των αντίστοιχων 

Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ 115 ΦΕΚ 80 ,Α’ /5.3.2004 & ΠΔ 117 ΦΕΚ 82 

Α/5.3.2004 ) να οργανώσει χώρους συγκέντρωσης των αποβλήτων αυτών ( 

απόβλητα συσκευασιών ,ηλεκτρικές στήλες-μπαταρίες , απόβλητα ηλεκτρικού & 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού ) σε συνεργασία με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ  συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και στη συνέχεια οφείλει να τα 

παραδίδει στα συστήματα αυτά. 

 

Ειδικότερα στο Δήμο Παύλου Μελά υλοποιούνται προγράμματα ανακύκλωσης για  

 

-Χαρτί 

 

-Συσκευασίες & Απόβλητα Συσκευασιών 

 

-Οχήματα στο τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 

 

-Χρησιμοποιημένες Ηλεκτρικές Στήλες (ΗΣ) & Συσσωρευτές 

 

-Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

 

-Κομποστοποίηση 

 

Οι κάτοικοι του Δήμου Παύλου Μελά μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία 

Καθαριότητας του Δήμου για να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά αλλά και σε 

κάθε νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης που προκύπτει.  

 

Οδηγίες για σωστή ανακύκλωση στους Μπλε κάδους: 

 

– Στους μπλε κάδους πετιούνται μόνο τις θήκες των CD και των DVD. 

– Οι συσκευασίες αδειάζονται εντελώς από τα υπολείμματα. 

–  Τα καπάκια από τα μπουκάλια στην ανακύκλωση πετιούνται αφού πρώτα τα 

ξεβιδώσουμε από τα μπουκάλια. 

– Τα χαρτιά απλώς τσακίζονται, δεν σχίζονται διότι τα μικρά χαρτάκια δυσχεραίνουν 

το έργο της διαλογής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
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– Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια. 

– Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες, τα 

ρίχνουμε χύμα. 

– Και τα δύο υλικά από τα οποία αποτελείται η συσκευασία που τυλίγουν τα τυριά, 

τα αλλαντικά και το κρέας στα σουπερμάρκετ (χαρτί, ζελατίνη) ανακυκλώνονται, 

αλλά θα πρέπει να διαχωριστούν πριν τα ρίξετε στον μπλε κάδο. 

– Στον Μπλε Κάδο ανακύκλωσης δεν ρίχνουμε σπασμένα γυαλιά. 

– Δεν πετάμε στους Μπλε Κάδους συσκευασίες τοξικών υλικών, όπως πλαστικές ή 

μεταλλικές συσκευασίες που περιείχαν ορυκτέλαια, αντιψυκτικά, εντομοκτόνα κ.ά., 

γιατί τα κατάλοιπα των τοξικών δεν καθαρίζονται εύκολα. 

– Δεν πετάμε στους Μπλε Κάδους καλαμάκια και πλαστικά μαχαιροπίρουνα.  

– Δεν πετάμε στους Μπλε Κάδους πλαστικά έπιπλα. Οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης 

δεν είναι κατάλληλοι για πλαστικά έπιπλα, παρά μόνο για υλικά της συσκευασίας 

τους. Τα μεγάλα πλαστικά αντικείμενα, τα οποία συχνά περιέχουν και άλλα υλικά, 

πρέπει να πηγαίνουν στα κέντρα συγκέντρωσης ογκωδών αντικειμένων. 

– Η συσκευασία του κρέατος από φελιζόλ, που βρίσκουμε στα σουπερμάρκετ δεν 

ανακυκλώνεται. 

– Οι συσκευασίες πρέπει να συλλέγονται εντελώς καθαρές από τα υπολείμματα και 

όσες γίνεται συμπιεσμένες και διπλωμένες. 

– Ρίχνουμε τις συσκευασίες χύμα μέσα στους Μπλε Κάδους και όχι μέσα σε δεμένες 

σακούλες. 

 

Ανακύκλωση χαρτιού 

Τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε: 

• Λευκό χαρτί γραφείου 

• Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεφωνικοί κατάλογοι και φυλλάδια 

• Σχολικό βιβλίο 

• Χαρτόνι 

• Ανάμικτο ή έγχρωμο χαρτί 

• Χαρτί από εκτυπώσεις 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 

– Πλένουμε και αφαιρούμε καπάκια και ετικέτες από μπουκάλια και βάζα. 

– Προσπαθούμε να μην σπάσει το γυαλί που πάμε για ανακύκλωση. 

– Διαχωρίζουμε το είδος των γυαλιών που ανακυκλώνουμε. Σπασμένα ποτήρια και 

πιάτα, παλιές λάμπες, γυάλινα παράθυρα πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά από 

γυάλινες φιάλες. 

– Βεβαιωνόμαστε ότι χρησιμοποιούμε τον σωστό κάδο ανακύκλωσης που υπάρχει 

στην περιοχή μας ή στον εργασιακό μας χώρο. 
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Ά ρ θ ρ ο  14 

Υποχρεώσεις πεζών-οδηγών η συνοδών κατοικίδιων ζώων 

Η απόρριψη από πεζούς καθοδόν αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών 

μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. 

Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, 

πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π) από περιπατητές, θαμώνες 

κ.λ.π. 

 

Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια 

μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους συλλαμβάνονται να 

παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο.  

 

Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχημάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήματα τους 

στους δρόμους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο 

δρόμο από οχήματα που πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους. Στους παραβάτες 

επιβάλλεται πρόστιμο. 

 

Η ρύπανση με λάδια από κάθε είδους οχήματα μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε 

πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Στους 

ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών που είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τον 

καθαρισμό του χώρου επιβάλλεται πρόστιμο. 

 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 5 του Νόμου 4039/2012), ο ιδιοκτήτης 

δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται: 

α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την 

έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και 

οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα 

μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο 

του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους 

κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του, 

β) να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που 

έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής 

των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, 

γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική 

εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας 

ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
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υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο 

διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια 

στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την 

πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης, 

δ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με 

αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του 

ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του. Το διαβατήριο πρέπει να είναι σύμφωνο 

με τα Παραρτήματα 2 και 3, 

ε) να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί 

το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του 

τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να 

λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής 

του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των 

ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του 

αδέσποτου πλέον ζώου, 

στ) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα 

του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας. Στους παραβάτες της διάταξης 

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, 

βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και 

αρχαιολογικούς χώρους. 

ζ) να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των 

νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες, 

Παράλληλα, ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή 

ζημιά, που προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού 

Κώδικα.  

Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: 

α) μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό, 

β)οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο 

σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων 

ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους, 

γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να 

κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. 

Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του 

ιδιοκτήτη του. 

 

Ά ρ θ ρ ο  15 

Ρύπανση από Διαφημίσεις  

Δεν επιτρέπεται η εμπορική διαφήμιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων.  
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Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και 

γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένε αφίσες κ.τ.λ.) καθώς 

και η απαράδεκτη εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες επιβάλλεται 

πρόστιμο.  

 

Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή 

κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν 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 πλαίσια αυτά και τις διαφημίσεις 

και των διαφημιζομένων καθώς και ρύπανση με ταμπλό , αεροπανώ κτλ 

επιβάλλεται πρόστιμο βάσει του Ν.2946/2001.  

 

Η ρύπανση με  φειβολάν, η ρύπανση των τοίχων με διάφορα σπρέι κλπ. επισύρει 

πρόστιμο για τους παραβάτες.  

 

Ά ρ θ ρ ο  16 

Υποχρεώσεις καταστηματαρχών 

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, 

super market κ.τ.λ., 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 κ.τ.λ.) και να τα εναποθέτουν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, 

τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή, εφ’όσον στην περιοχή δεν εκτελείται 

μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των 

προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα στερεά 

απόβλητα σε συνεννόηση με την  Διεύθυνση Καθαριότητας. 

Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά 

πρόστιμο. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.  

 

Επιπλέον η εγκατάλειψη κιβωτίων –ξυλοκιβωτίων κλπ από Γραφεία –Καταστήματα 

& οικίες επισύρει πρόστιμο. 

 

Ά ρ θ ρ ο  17 

Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους 

χώρους, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή 

καταστήματα οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων 
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μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο 

καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. 

Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο. Σε 

περίπτωση τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 

 

Η παραπάνω διάταξη να συμπεριληφθεί ως λόγος ανάκλησης στην άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου.  

 

Ά ρ θ ρ ο  18 

Καθαριότητα λαϊκών αγορών 

Οι πωλητές και έμποροι στις  λαϊκές αγορές καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, 

καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο 

πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς 

σάκους και να τους μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του Δήμου.  

Ειδικά για τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται αφού τα συσκευάσουν να τα αφήσουν 

στην άκρη του πάγκου τους. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω ο Δήμος προβαίνει στον 

καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Επίσης 

επιβάλλει πρόστιμο ύψους. 

 

Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά ο Δήμος ζητά την ανάκληση της 

άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά από την Υπηρεσία 

που την έχει χορηγήσει ( Οργανισμός Λαϊκών Αγορών). 

 

To ωράριο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών καθορίζεται από τον Οργανισμό Λαϊκών 

Αγορών . 

Παραβίαση ωραρίου από μικροπωλητές σε λαϊκή αγορά τιμωρείται με πρόστιμο 

βάσει του Ν.2323/95 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και σε περίπτωση 

υποτροπής ζητείται από τη Νομαρχία η ανάκληση της αδείας. 

 

Ά ρ θ ρ ο  19 

Υπαίθρια αποθήκευση υλικών 

Η πλημμελής εναπόθεση αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων 

οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον 

διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. 

 

Στην χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του 

κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στιβαξη των παραπάνω 

υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα 

(κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να 

αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους (όπως αυτά καθορίζονται κατά 

περίπτωση από το Μηχανισμό Ελέγχου του Δήμου ). 
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Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί 

ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων 

κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιμο. 

 

Ά ρ θ ρ ο  20 

Στάθμευση Αυτοκινήτων 

Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε 

να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή και η διέλευση των 

απορριμματοφόρων . Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο. 

 

Επιπλέον απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο 

απορριμμάτων προς την μεριά του δρόμου, που εμποδίζει την μετακίνηση του 

κάδου στο απορριμματοφόρο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο. 

 

Στάθμευση αυτοκινήτων σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα 

καθαριστεί επισύρει πρόστιμο  

 

Ά ρ θ ρ ο  21 

Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασμένων ή μη) 

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασμένοι 

ή μη (πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την 

φροντίδα των υπεύθυνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα 

απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. 

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. 

Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις ο Δήμος μπορεί να 

παρέμβει μετά όμως από σχετική προειδοποίηση της Δ/νσης Υγιεινής . 

 

Ά ρ θ ρ ο  22 

Καθαριότητα οικοπέδων   

Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε 

ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς 

τούτο οφείλουν να τα περιφράττουν (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 με τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 

15ημερη προθεσμία συμμόρφωσης.  
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Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και 

να μην συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, και 

επιβάλλει  πρόστιμο στους υπεύθυνους. 

Επιπλέον παρεμβαίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθαρίζοντας το 

οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρισμού, που θα 

προκύπτει κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή 

περίφραξης, απολύμανση κ.τ.λ.. στους υπεύθυνους.  

 

Ά ρ θ ρ ο  23 

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένου 

α) Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού 

φορτίου 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. Σε όσους δεν 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλλει κάθε 

φορά πρόστιμο.  

 

β) Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την 

φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το 

πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του υπευθύνου 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. Σε όσους δεν συμμορφώνονται ο Δήμος 

επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση 

υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.  

 

Ά ρ θ ρ ο  24 

Εγκαταλελειμμένα οχήματα, μηχανήματα κλπ. 

Τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, λοιπά οχήματα 

και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο 

από ένα (1) μήνα στο ίδιο σημείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και 

ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως. Εφ’ όσον διαπιστωθεί η 

παράβαση από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου ειδοποιείται σχετικά ο 

ιδιοκτήτης.  

 

Αν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση , η Δημοτική 

Αστυνομία  επικολλά ειδικό σήμα επί του οχήματος ή του μηχανήματος και 

συντάσσει πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειμμένου.  

 

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό 

περιθώριο του ενός (1) μηνός, το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται 
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εγκαταλελειμμένο και με ευθύνη του Δήμου παραλαμβάνεται από την ειδική 

εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (εγκεκριμένη από 

το ΥΠΕΧΩΔΕ), όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Στο 

πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του μηχανήματος και η 

θέση από την οποία αποσύρθηκε.  

 

Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και 

επισύρει πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

 

Εγκαταλελειμμένα οχήματα ή μηχανήματα, που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες 

τους πριν τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός σε παρακείμενη θέση στην ίδια 

περιοχή, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης 

καταγραφής και αποσύρονται, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 

αυτού.  

 

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.τ.λ.., αποτελεί παράβαση του παρόντος 

Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο.  

 

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί σε διάστημα πέντε(5) ημερών από τη λήψη της 

ειδοποίησης ή την επικόλληση του ειδικού σήματος, να υποβάλλει αίτημα στην 

υπηρεσία για την απόσυρση του οχήματος από τις υπηρεσίες του Δήμου.  

Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης  απαλλάσσεται του προστίμου της παραγράφου 

6 του παρόντος άρθρου.  

 

Ά ρ θ ρ ο  25 

Υπαίθριο & Στάσιμο Εμπόριο  

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 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,  
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δ) Να διαθέτουν  ειδικό μέσο ή μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, για την προσωρινή 

αποθήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους.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.  

 

2.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 16 & 17 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 καθαρισμός από τις 

υπηρεσίες του Δήμου. Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων α, β και γ, της 

παραγράφου αυτής , επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται 

σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της 

ρύπανσης.  
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Κανονισμός εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών 

οργανισμών 

 

Ά ρ θ ρ ο 26 

Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, 

πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε 

εργασία από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων έργων. 

 

Σε κάθε οικοδομική εργασία που πραγματοποιείται, θα πρέπει στο χώρο του 

εργοταξίου να υπάρχει: 

α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας 

β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την 

ημερομηνία εκδόσεως της 

γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου - οδοστρώματος χορηγημένη από τον Δήμο. 

Εξαιρούνται οι εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο σύμφωνα με το άρθρο 7 

παρ. 3 του Ν. 2364/95 (ΦΕΚ 252/6-2-95). 

 

Ά ρ θ ρ ο  27 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τον Δήμο τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία 

σχέδια θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη-κατασκευαστή για να 

μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται. 

 

Ά ρ θ ρ ο  28 

Η μη τήρηση των άρθρων 26 και 27 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων 

την κίνηση  διαδικασίας διακοπής των εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Ά ρ θ ρ ο  29 

Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές 

και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει: 

α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα. 

β) Να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου - 

οδοστρώματος καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος.  

γ) Να προσκομίζουν στον Δήμο εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 

Τ.Π. και Δ. . Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
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Ά ρ θ ρ ο  30 

Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι 

περιφραγμένος. 

Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη 

έχοντας 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 πρέπει να εγκιβωτίζονται με 

μέσα προστασίας (μαδέρια τσιμεντόλιθους κλπ. για την αποφυγή της διασποράς 

τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία . 

Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα 

κλπ.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. 

Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.  

 

Η πλημμελής εναπόθεση αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων 

οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον 

διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. 

 

Στην χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του 

κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω 

υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα 

(κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να 

αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους (όπως αυτά καθορίζονται κατά 

περίπτωση από το Μηχανισμό Ελέγχου του Δήμου ). 

 

Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί 

ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων 

κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιμο. 

 

Μπάζα που απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους κτλ  προκαλούν σοβαρά 

προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθμίζουν την 

ποιότητα ζωής των πολιτών. Στους παραβάτες επιβάλλεται  πρόστιμο. 

 

Οι ιδιωτικές σκάφες που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα ύστερα 

από άδεια του Δήμου θα πρέπει να αποκομίζονται από τις εταιρίες που τα 

ενοικιάζουν πριν ξεχειλίσουν και δημιουργήσουν πρόβλημα καθαριότητας. Στους 

παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο  

 

Ά ρ θ ρ ο  31 

Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών 

εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη 
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ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και 

ασφαλή.  

 

Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες 

και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος 

οδοστρώματος.  

 

Η σήμανση κατά την νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή. Στους παραβάτες επιβάλλεται 

πρόστιμο  

 

Ά ρ θ ρ ο  32 

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, 

ΕΥΑΘ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των 

διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων 

(σημάνσεις κλπ). 

Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των 

σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα 

εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερα 

τους κατάσταση.  

 

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο και θα ζητείται άμεση επέμβαση του 

Εισαγγελέα.  

 

Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και 

προϊόντων εκσκαφών εφαρμοζομένων ανάλογα των αναφερομένων στο άρθρο 6 

του παρόντος κανονισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

Κανονιστική Διάταξη (Υποχρεώσεις πολιτών, καταστημάτων, νοσοκομείων κ.λ.π.): 

 

1. Να μη μετακινούν τους κάδους από τις καθορισμένες θέσεις τους. 

 

2. Να μην τοποθετούν σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν δεν υπάρχει κάδος ή 

αυτός είναι γεμάτος να τοποθετείται στην ιδιοκτησία μία ώρα το πολύ πριν τη 

διέλευση του απορριμματοφόρου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
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3. Τα μεγάλα καταστήματα υποχρεώνονται να προμηθευτούν συμπιεστές χαρτιών 

και απορριμμάτων. 

 

4. Να μην εγκαταλείπουν κάθε μορφής ογκώδη αντικείμενα στα πεζοδρόμια και σε 

κοινόχρηστους χώρους, αν δεν συνεννοηθούν με την υπηρεσία καθαριότητας. 

 

5. Καταστήματα - Γραφεία να συμπιέζουν να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια  

στο κλείσιμο των καταστημάτων ή μία ώρα πριν τη διέλευση του 

απορριμματοφόρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημότες. 

 

6. Να μην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο, Φύλλα ξερά, άνθη, 

υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κ.λ.π. 

 

7. Να μην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος σε οδούς και 

πεζοδρόμια. 

 

8. Να μην εγκαταλείπουν ειδικά βιομηχανικά - βιοτεχνικά απορρίμματα στα 

πεζοδρόμια 

 

9. Νοσοκομεία και Θεραπευτήρια να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν τα μη 

επικίνδυνα και μη τοξικά απορρίμματα. Τα επικίνδυνα και τοξικά τα μεταφέρουν με 

δικά τους μέσα. 

 

10. Να μην ρυπαίνουν (χώματα λάδια κλπ) και να μην εγκαταλείπουν μπάζα - 

αδρανή υλικά από εκσκαφές - κατεδαφίσεις κ.λ.π. 

α) στα πεζοδρόμια και στους δρόμους 

β) σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα - άλση-ρέματα κ.λ.π.) και 

γ) στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου. 

 

11. Να μην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα απορρίμματα- λύματα επικίνδυνα για 

την δημόσια υγεία και ασφάλεια. 

 

12. Οι δημότες να βάζουν στα καλαθάκια τα μικρά άχρηστα αντικείμενα τους. 

 

13. Να μην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας, να μην 

πλένουν τα 

αυτοκίνητα στους δρόμους και τις πλατείες και να μην ρίχνουν νερά στους δρόμους, 

να μη ρίχνουν λάδια στο οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια και να καθαρίζουν τα 

περιττώματα των οικόσιτων ζώων. 
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14. Να έχουν δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, τα 

καταστήματα που 

προσφέρουν πρόχειρο φαγητό, (καφενεία, καφετέριες κ.λ.π.). 

 

15. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα οι πωλητές λαϊκών και άλλων αγορών και 

να μην 

παραβιάζουν το ωράριο λειτουργίας. 

 

16. Να μην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πλημμελώς εμπορεύματα, 

οικοδομικά υλικά κ.λ.π. 

 

17. Να μη ρυπαίνουν με φεϊγβολάν, αφίσες, σπρέι, ταμπλό, αεροπανώ κ.λ.π. την 

πόλη. 

 

18. Να μη ρυπαίνουν οι εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλες, σχισμένες 

αφίσες, ταμπλό κ.λ.π.. 

 

19. Να μην παρκάρουν δίπλα σε κάδους απορριμμάτων από τη μεριά του δρόμου 

ώστε να 

εμποδίζεται η μεταφορά του κάδου για την αποκομιδή των απορριμμάτων. 

 

20. Να μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους καθώς και για 

τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, πάρκινγκ.). 

 

21. Να περιφράζουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα. 

 

22. Να μην εγκαταλείπουν απορρίμματα κατά την μεταφορά ξηρού φορτίου. 

 

23. Να μην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους και στους 

κοινόχρηστους χώρους. 

 

24. Να μη παρκάρουν σε ώρες και ημέρα που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα 

καθαρίσει το συγκεκριμένο δρόμο. 

 

25. Να μην χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια του Δήμου διαφημιστικές πινακίδες 

όταν κάνουν νόμιμη κατάληψη πεζοδρομίου - οδοστρώματος, (ύστερα από άδεια 

του Δήμου). 

 

26. Εργολάβοι και οργανισμοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες 

υποχρεούνται να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα 

υλικά. 
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27. Κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήμανση 

(φωτεινή τη νύχτα) με πινακίδες, ειδική ταινία, κ.λ.π..  

 

28. Να μη ρυπαίνουν και να μην καταστρέφουν μνημεία, αγάλματα, τοίχους, 

παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πράσινου κ.λ.π. 

 

29. Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους 

και γενικά την πόλη. 

 

 

 

 

 

 

Η διαδικασία επιβολής των προστίμων του παρόντος κανονισμού αρχίζει με την 

βεβαίωση της παράβασης από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου που τη 

διαπιστώνει.  

 

Ο παραβάτης μπορεί να υποβάλλει τις απόψεις του μέσα σε τρεις ημέρες από την 

επίδοση της βεβαίωσης στην  παραπάνω υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση , 

προκειμένου να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του . 

 

Αν οι προσβληθείσες απορριφθούν , επικυρώνεται το πρόστιμο από τη Δημοτική 

Αστυνομία. Η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να 

είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά  και 

στοιχεία.  

 

Από την επικύρωση του προστίμου , το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά 50% 

στο Ταμείο του Δήμου εντός 15 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης .Το 

διάστημα των 15 ημερών υπολογίζεται ημερολογιακά. Αν η λήξη της προθεσμίας 

συμπέσει με αργία η προθεσμία λήγει την επομένη εργάσιμη. Σε περίπτωση μη 

καταβολής στην παραπάνω προθεσμία το πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

 

Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα 

από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

 

Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
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Βασικό νομικό πλαίσιο αναφορικά με τον παρόντα κανονισμό  

 

1. Άρθρο 37 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995)  

 

2. Π.Δ. 23/2002 «αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, δικαιώματα και υποχρεώσεις 

του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας».  

 

3. Υ.Α. 69728/824/1996 (ΦΕΚ Β΄358/1996) «μέτρα και όροι για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων»  

 

4. Κ.Υ.Α. 113944/1944/97 (ΦΕΚ Β΄1016/97) σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων  

 

5. Κ.Υ.Α. 14312/1302/2000 (ΦΕΚ Β΄723/2000) «συμπλήρωση και εξειδίκευση του 

Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων».  

 

6. Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ Β΄1016/97) «κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων.  

 

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

επικίνδυνων αποβλήτων».  

 

8. Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 « μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών 

αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».  

 

9. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179/2001) « συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π)».  

 

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

 

11. Κ.Υ.Α. 10315 ΦΕΚ Β΄369/93 «σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων 

και νερού»  

 

12. Ν. 2696/99  Κ.Ο.Κ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Νόμος 3542/2007)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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13. Π.Δ. 363/95 (ΦΕΚ Α΄193/95) «σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών στους 

παράγοντες εφαρμογής της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ)»  

 

14. Κ.Υ.Α. Φ50/92491/4358/94 (ΦΕΚ Β΄797/94) «Aνάθεση εποπτείας, εφαρμογής 

και καλής λειτουργίας του συστήματος ΚΕΚ»  

 

15. Κ.Υ.Α. Φ50/92492/4359/94 (ΦΕΚ Β΄797/94) «Ρύθμιση θεμάτων με την εποπτεία, 

εφαρμογή και καλή λειτουργία του συστήματος ΚΕΚ»  

 

16. Κ.Υ.Α. Φ50/94474/4556/94 (ΦΕΚ Β΄829/94) «Μέθοδος μέτρησης και 

επιτρεπομένων ορίων του μονοδειξίου του άνθρακα και των υδρογονανθράκων στα 

καυσαέρια των οχημάτων (βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων)»  

 

17. Κ.Υ.Α. Φ50/94475/4557/94 (ΦΕΚ Β΄829/94) «Μέθοδος μέτρησης και 

επιτρεπομένων ορίων θαλερότητας στα καυσαέρια των πετρελαιοκίνητων 

οχημάτων»  

 

18. Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ Α΄94/92) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους»  

 

19. Κ.Υ.Α. 676/95 «Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των 

οχημάτων με κινητήρα» (ΦΕΚ Β΄194/95)  

 

20. Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/1996 «μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας»  

 

21. Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων»  

 

22. Π.Δ. 27/1999 περί «κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας»  

 

23. Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄191/03) «zώα συντροφιάς, αδέσποτα zώα συντροφιάς και 

άλλες διατάξεις»  

 

24. Ν. 807/71 (για ελεύθερους χώρους) 

 

25. Η οδηγία 75/422 της ΕΟΚ 

 

26. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδρομίων) 

 

27. Ν. 1144/81 (για εναπόθεση αδρανών υλικών) 

 

28. Η Κ.Υ.Α. 49541/1424/9-7-86 (για τα στερεά απόβλητα) 
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29. Το άρθρο 30 του ΠΔ 323/89 

 

30. Ν. 2364/95 (Φυσικό αέριο) 

 

31.α) Π.Δ. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια» 

β) Π.Δ. 109/2004 «Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων» 

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

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

ε) Π .Δ. 117/2004 « Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» 

 

32. Αριθ.ΟΙΚ.52488/2002 ΦΕΚ 18 Β 2002 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 

ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών 

 

33. Αριθ.ΟΙΚ 52907/2009 ΦΕΚ 2621 Β 2009 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 

ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για 

την κυκλοφορία πεζών 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 


