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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
(ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ) 

 

 

 

           

        
Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου: 35/2015 

 
ΘEMA: «υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ νζου κανονιςμοφ κακαριότθτασ του 
Διμου Ιωαννιτϊν».  

       Α Π  Ο  Π Α   Μ Α  
Από το Πρακτικό  04/2015  υνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

         Σιμερα  τθν 17/02/2015, θμζρα  Τρίτθ και ϊρα 20.00 το Δθμοτικό Συμβοφλιο ςυνιλκε ςε 
δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, (αίκουςα ςυνεδριάςεων «Ακανάςιοσ 
Τςακάλωφ»), φςτερα από τθν Αρικμ. Ρρωτ. οικ. 10469/957/13-02-2015 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου 
του, που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου και επιδόκθκε με αποδεικτικό 
ςτουσ  Συμβοφλουσ αυτοφ, (Άρκρα  65  & 67 του N. 3852/2010 - ΦΕΚ 87/07-06-2010  τεφχοσ Αϋ, 
άρκρα 95 & 96 του Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006 και άρκρα 3 & 6 του Κανονιςμοφ 
Λειτουργίασ του Δ.Σ.), για  τθ  ςυηιτθςθ  και  λιψθ αποφάςεων ςτα  κζματα τθσ θμεριςιασ  
διάταξθσ. 
        Ο κ. Διμαρχοσ  είναι  παρϊν. 
        Ρριν από τθ ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ο Ρρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε 
ςφνολο  ςαράντα πζντε  (45)  Δθμοτικϊν  Συμβοφλων, ιταν: 

  ΠΑΡΟΝΣΕ 
1. Ραπαδιϊτθσ  Γεϊργιοσ Ρρόεδροσ 22. Βακαλοποφλου  Αλεξάνδρα 
2. Βλζτςασ  Βαςίλειοσ  Αντιπρόεδροσ 23. Λαόςογλου  Κωνςταντίνοσ 
3. Μπαρτηϊκασ  Αριςτείδθσ Γραμματζασ 24. Μπακόλα  Ντίνα  
4. Βίνθσ Γεϊργιοσ  Αντιδιμαρχοσ 25. Γιϊτθ  Γεωργία 
5. Γκόλασ  Νικόλαοσ » 26. Καλοφδθσ  Βαςίλειοσ   
6. Νάςτοσ  Δθμιτριοσ » 27. Γκζκασ  Κωνςταντίνοσ     
7. Κολόκασ  Ραντελισ » 28. Γκόντασ  Νικόλαοσ 
8. Κατθρτςίδθσ  Δθμιτριοσ » 29. Κοςμάσ  Βαςίλειοσ           
9. Λιόντοσ  Ιωάννθσ » 30. Γκίκασ  Γρθγόριοσ 

10. Αρλζτοσ  Θλίασ Δθμοτικι-όσ Σφμβουλοσ 31. Κωνςταντόπουλοσ  Σπυρίδων 
11. Τςουμάνθσ  Φίλιπποσ » 32. Τςόλθσ  Νικόλαοσ 
12. Τςίλθ Ραραςκευι » 33. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ 
13. Χρυςοςτόμου  Ευκφμιοσ » 34. Λιςγάρασ  Γεϊργιοσ 
14. Γκόγκοσ  Κωνςταντίνοσ » 35. Εμμανουθλίδθσ  Ιωάννθσ 
15. Δοβανάσ  Ελευκζριοσ » 36. Τηίμασ  Λάμπροσ 
16. Γιωτίτςασ  Θωμάσ » 37. Νάτςθσ  Λάηαροσ 
17. Μζγα  Βαςιλικι » 38. Μπακαλοφμθ  Σεβαςτι 
18. Τςαμπαλάσ  Βαςίλειοσ » 39. Καραμπίνασ Ευάγγελοσ 
19. Βαςιλείου  Ελζνθ » 40. Κυριαηισ  Κωνςταντίνοσ 
20. Μπρζχασ  Χαράλαμποσ » 41. Σκοποφλθσ  Στζφανοσ 
21. Σαρακατςάνοσ  Νικόλαοσ »   

        ΑΠΟΝΣΕ        
1. Μανταλόβασ  Ακανάςιοσ 2.   Βαρτηιϊτθ  Ειρινθ 3. Μάντηιοσ  Στζφανοσ 
4. Ταςιοφλασ  Δθμιτριοσ    

          Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθκε και ο Χριςτοσ Βαγγελισ, υπάλλθλοσ του Διμου για τθν 
τιρθςθ των πρακτικϊν. 
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        Ρριν από τθ ςυηιτθςθ του ανωτζρω κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ είχε  αποχωριςει από 
τθν αίκουςα ςυνεδριάςεων  του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ο Δθμοτικόσ  Σφμβουλοσ  κ. Βλζτςασ  
Βαςίλειοσ.  
        Ο Ρρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Γεϊργιοσ Ραπαδιϊτθσ  ςτο κζμα τθσ θμεριςιασ 
διάταξθσ με τίτλο: «υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ νζου κανονιςμοφ 
κακαριότθτασ του Διμου Ιωαννιτϊν» δίνει το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. Δθμιτριο Κατθρτςίδθ, ο 
οποίοσ ειςθγείται το κζμα και μεταξφ άλλων λζει: «Κφριοι Σφμβουλοι, κζτω υπόψθ του ςϊματοσ 
τθν υπϋ αρικμ. 07/2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ του Διμου Ιωαννιτϊν, θ οποία 
ςασ διανεμικθκε προκειμζνου να λάβετε γνϊςθ και με τθν οποία θ Επιτροπι  Ροιότθτασ Ηωισ του 
Διμου αποφάςιςε κατά πλειοψθφία  και ειςθγείται  ςτο  Δθμοτικό  Συμβοφλιο  τθν   κανονιςτικι  
πράξθ  για  τθν ζγκριςθ νζου κανονιςμοφ κακαριότθτασ του Διμου Ιωαννιτϊν, θ οποία  ζχει  ωσ  
εξισ: 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ IΩΑΝΝΙΣΩΝ 

Ρεριεχόμενα 
 
Κεφάλαιο Αϋ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ 
Άρκρο 1: Σκοπόσ - Αντικείμενο  
Άρκρο 2: Ιςχφσ - Αρμόδιοι για τθν εφαρμογι των διατάξεων του κανονιςμοφ  
Άρκρο 3: Χϊροι παραγωγισ απορριμμάτων και υπεφκυνοι τιρθςθσ των διατάξεων 
Άρκρο 4: Ρροςδιοριςμόσ και ταξινόμθςθ των απορριμμάτων 
Κεφάλαιο Βϋ- ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 
Άρκρο 5: Υποχρεϊςεισ του Διμου  
Άρκρο 6: Υποχρεϊςεισ Εργαηομζνων Κακαριότθτασ  
Άρκρο 7: Εξαιρζςεισ και άλλεσ διατάξεισ 
Κεφάλαιο Γϋ- ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ  
Άρκρο 8: Υποχρεϊςεισ υπευκφνων για τα εςωτερικά μθ ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα 
Άρκρο 9: Υποχρεϊςεισ υπευκφνων για τα εςωτερικά ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΥΡΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 
Άρκρο 10: Υποχρεϊςεισ υπευκφνων ειδικϊν απορριμμάτων επιχειριςεων, βιοτεχνιϊν και 
βιομθχανιϊν  
Άρκρο 11: Υποχρεϊςεισ υπευκφνων ειδικϊν και επικίνδυνων απορριμμάτων που δεν 
μεταφζρονται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου.  
Άρκρο 12 : Υποχρεϊςεισ υπευκφνων οικοδομικϊν εργαςιϊν 
Άρκρο 13: Εργαςίεσ από Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ 
Κεφάλαιο Εϋ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
Άρκρο 14: Γενικά  
Άρκρο 15: Ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν 
Άρκρο 16: Ανακφκλωςθ ειδικϊν αποβλιτων (μπαταρίεσ, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, λάδια οικιακισ 
χριςθσ κλπ) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ- ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΚΑΔΩΝ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ  
Άρκρο 17: Κριτιρια χωροκζτθςθσ κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων  
Άρκρο 18: Διαδικαςία αλλαγισ κζςθσ κάδων και άλλεσ διατάξεισ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ- ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΚΕΣ ΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Άρκρο 19: Υποχρεϊςεισ Οδθγϊν  
Άρκρο 20: Εγκαταλελειμμζνα οχιματα – μθχανιματα κ.λ.π. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ- ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ  
Άρκρο 21 : Μθχανικό ςάρωμα οδϊν  
Άρκρο 22: Κατοικίδια ηϊα 
Άρκρο 23: Κακαριότθτα υπαίκριων και λαϊκϊν αγορϊν 
Άρκρο 24: Κακαριότθτα πεηοδρομίων και άλλων κοινόχρθςτων χϊρων 
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Άρκρο 25: Υπαίκρια αποκικευςθ υλικϊν 
Άρκρο 26 : φπανςθ από διαφθμίςεισ, αφίςεσ κλπ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ - ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΩΝ – ΡΟΛΘΨΘ ΡΥΚΑΓΙΩΝ 
Άρκρο 27:  Κακαριότθτα οικοπζδων  
Άρκρο 28: Κακαριότθτα ιδιωτικϊν χϊρων  
Άρκρο 29 : Υπαίκρια καφςθ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ - ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Άρκρο 30 : Θόρυβοσ - Κοινι θςυχία  
Άρκρο 31 : Φκορζσ ςτθ δθμοτικι περιουςία  
Άρκρο 32 : Μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ αντικειμζνων  
Κεφάλαιο ΙΑ’ - ΡΟΣΤΙΜΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Άρκρο 33: Ρρόςτιμα  
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΣΤΙΜΩΝ 
Άρκρο 34: Ενςτάςεισ  
Βαςικό νομικό πλαίςιο αναφορικά με τον παρόντα κανονιςμό  
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Κεφάλαιο Α΄- ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ & ΕΝΝΟΙΕ 
 

Άρκρο 1: κοπόσ – Αντικείμενο 
 

Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ με τθν αποτροπι τθσ ρφπανςθσ και υποβάκμιςισ του, θ 
διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτθν 
κακαριότθτα είναι κοινωνικά αγακά, που για τθν εξαςφάλιςι τουσ ςυμβάλει κατά μείηονα λόγο θ 
τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ τθσ πόλθσ με τθ ςυνεχι ςυνεργαςία των πολιτϊν και του Διμου. 
Θ τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ και θ ςυνεργαςία πολιτϊν – κατοίκων είναι αναγκαίο να διζπονται 
από κανόνεσ – διατάξεισ απ’ όπου κα προςδιορίηονται οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα για τθ 
ςωςτι διαχείριςθ των ςτερεϊν απορριμμάτων (ςυςκευαςία, ςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά, 
διάκεςθ, ανακφκλωςθ), κακϊσ επίςθσ θ γνωςτοποίθςθ και θ ςυμμόρφωςθ ςτισ ςχετικζσ δθμοτικζσ 
διατάξεισ. 
Πλοι οι χϊροι και ςυγκεκριμζνα οποιοςδιποτε κλειςτόσ και ανοιχτόσ χϊροσ, οικοδομζσ, αυλζσ, 
οικόπεδα, δρόμοι, πεηοδρόμια, άλςθ, πλατείεσ, τόποι ςυγκζντρωςθσ ι αναψυχισ κ.λ.π. κα πρζπει 
πάντοτε να διατθροφνται κακαροί.  
Ο παρϊν κανονιςμόσ ζχει ωσ αντικείμενο: 
▪ τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ τθσ πόλθσ,  
▪ τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ,  
▪ τθν ορκολογικι διαχείριςθ των απορριμμάτων – ςτερεϊν αποβλιτων,  
▪ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ,  
▪ τθ γνωςτοποίθςθ των ςχετικϊν δθμοτικϊν διατάξεων και τθν εφαρμογι τουσ.  
Οι διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ ιςχφουν όταν δεν είναι αντίκετεσ με τισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ.  
 

Άρκρο 2: Ιςχφσ - Αρμόδιοι για τθν εφαρμογι των διατάξεων του κανονιςμοφ 
 

Με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο οι διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ υπεριςχφουν όταν δεν 
είναι αντίκετεσ με τισ γενικζσ διατάξεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, τισ διατάξεισ υγειονομικοφ 
κανονιςμοφ, τισ αςτυνομικζσ και άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ. 
Θ αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι των διατάξεων του κανονιςμοφ ανικει ςτισ αρμόδιεσ 
Διευκφνςεισ του Διμου Ιωαννιτϊν, ςφμφωνα με τον εκάςτοτε οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ, 
και ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία.  
Ο Διμαρχοσ μπορεί, με αποφάςεισ του, να ανακζτει ςε δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ τθν εφαρμογι 
μζρουσ ι του ςυνόλου των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ και τθ βεβαίωςθ των ςχετικϊν 
παραβάςεων. Πλα τα πρόςτιμα δφναται να αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου όποτε κρίνεται ςκόπιμο. 
Οι φορείσ και οι κάτοικοι τθσ πόλθσ μασ και κάκε άλλο όργανο οφείλουν να ςυνδράμουν για τθν 
αποτελεςματικότερθ πραγματοποίθςθ τθσ αποςτολισ τθσ. 
Ο κανονιςμόσ αυτόσ εφαρμόηεται ςε πλατείεσ, δρόμουσ, άλςθ, πεηοδρόμια, δθμοτικά και ιδιωτικά 
οικόπεδα, κακϊσ και ςε οποιονδιποτε άλλο κοινόχρθςτο χϊρο, ςτον οποίο παράγονται κάκε 
μορφισ, ποιότθτασ και ποςότθτασ απορρίμματα και βρίςκεται μζςα ςτα διοικθτικά όρια του 
Διμου.  
Οι υπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα κάκε ακινιτου κακϊσ και οι πεηοί και οδθγοί οχθμάτων ςτθν 
περιοχι του Διμου οφείλουν να τθροφν τον παρόντα κανονιςμό και να ςυμβάλλουν και με τισ 
δικζσ τουσ δυνάμεισ ςτθν κακαριότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων. 
 

Άρκρο 3: Χώροι παραγωγισ απορριμμάτων και υπεφκυνοι τιρθςθσ των διατάξεων 
 

Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ, οι χρθςιμοποιοφμενοι όροι ζχουν τισ 
εξισ ζννοιεσ:  
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3.1. «Κατοικίεσ» κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι, όπου κατοικοφν, μόνιμα ι πρόςκαιρα, άτομα, 
οικογζνειεσ. Υπεφκυνοι είναι οι ιδιοκτιτεσ τουσ ι οι ενοικιαςτζσ τουσ (γενικότερα τα οποιαδιποτε 
ενιλικα άτομα διαβιοφν ςε αυτζσ), για δε τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των πολυκατοικιϊν και 
ςυγκροτθμάτων είναι ο διαχειριςτισ. Αν δεν υπάρχει διαχειριςτισ, όλοι οι ιδιοκτιτεσ των 
διαμεριςμάτων και καταςτθμάτων του κτιρίου. Για τισ ακατοίκθτεσ κατοικίεσ υπεφκυνοι είναι οι 
ιδιοκτιτεσ τουσ. 
3.2. «Καταςτιματα - Επιχειριςεισ» κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι, όπου λειτουργοφν κάκε 
φφςεωσ εμπορικζσ επιχειριςεισ κακϊσ και τα κάκε είδουσ εργαςτιρια και βιοτεχνίεσ. Υπεφκυνοι 
τιρθςθσ των διατάξεων είναι το πρόςωπο ι τα πρόςωπα ςτο όνομα των οποίων αςκείται θ 
επιχείρθςθ ι ο διευκυντισ των επιχειριςεων που χαρακτθρίηονται ςαν καταςτιματα.  
Ειδικότερα, υπεφκυνοι τιρθςθσ των διατάξεων είναι: 
α . Για προςωπικζσ επιχειριςεισ, ο Ιδιοκτιτθσ ι ο Διευκυντισ τουσ. 
β. Για Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, ο Ρρόεδροσ, Αντιπρόεδροσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ και Γενικόσ 
Διευκυντισ. 
γ. Για εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ο Διαχειριςτισ τουσ. 
δ.  Για Ομόρρυκμεσ και ετερόρρυκμεσ εταιρίεσ, ο Διαχειριςτισ. 
ε. Για Συνεταιριςμοφσ, ο Ρρόεδροσ και το Διοικθτικό  Συμβοφλιο του Συνεταιριςμοφ. 
ςτ. Για Σωματεία, ο Ρρόεδροσ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
η. Για  κοινοπραξίεσ αποτελοφμενεσ από φυςικά πρόςωπα, τα πρόςωπα που τισ αποτελοφν. 
θ. Για κοινοπραξίεσ αποτελοφμενεσ από νομικά πρόςωπα, οι νόμιμοι εκπρόςωποι των νομικϊν 
προςϊπων που τισ αποτελοφν. 
κ. Για τα νοςοκομεία, ιδρφματα κτλ υπεφκυνοσ είναι ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι εν 
ελλείψει, ο αντίςτοιχοσ Διευκυντισ. 
3.3. «Γραφεία» κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι, που είναι θ ζδρα φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου 
για τθν άςκθςθ, μόνιμα ι πρόςκαιρα, οποιουδιποτε επαγγζλματοσ που ζχει ςχζςθ κυρίωσ με τθν 
παροχι υπθρεςιϊν. Στθν ζννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνθτα ι χϊροι όπου λειτουργοφν 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι υπθρεςίεσ Ν.Ρ.Δ.Δ. οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ και Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Οργανιςμοί 
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και επιχειριςεισ αυτϊν. Υπεφκυνοι είναι το πρόςωπο ι τα πρόςωπα ςτο 
όνομα των οποίων αςκείται θ επιχείρθςθ ι ο διευκυντισ των επιχειριςεων. 
3.4. «Οικόπεδα και Γιπεδα» κεωροφνται οι ακάλυπτοι χϊροι, περιφραγμζνοι ι μθ, εντόσ ι εκτόσ 
ςχεδίου ςτουσ οποίουσ υπεφκυνοσ είναι ο κφριοσ, ο νομζασ ι ο κάτοχοσ αυτϊν.  
3.5. «Βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ και εργαςτιρια» κεωροφνται οι ςτεγαςμζνοι ι 
υπαίκριοι χϊροι, που χρθςιμοποιοφνται από βιομθχανικζσ επιχειριςεισ για τισ παραγωγικζσ 
δραςτθριότθτζσ τουσ και τθν υποςτιριξι τουσ. Στισ μονάδεσ αυτζσ υπεφκυνοσ για τθν αποφυγι 
ςτερεϊν και αζριων ρφπων, κα είναι ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, οριηόμενο εκάςτοτε από τθ 
διεφκυνςθ τθσ μονάδασ και γνωςτοποιοφμενο ςτο Διμο. Αν τζτοιο πρόςωπο δεν ζχει οριςκεί, 
υπεφκυνοι κεωροφνται ο ιδιοκτιτθσ και ο διευκυντισ τθσ μονάδασ.  
3.6. «Υπεφκυνοι μεταφοράσ και μεταφόρτωςθσ» κεωροφνται οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ αυτζσ, οι 
οδθγοί, χειριςτζσ μθχανθμάτων και γενικά όλοι όςοι ςυμμετζχουν ςτισ εργαςίεσ αυτζσ.  
3.7. «Υπεφκυνοι οικοδομικϊν ι άλλων εργαςιϊν» κεωροφνται ο ιδιοκτιτθσ ι εντολζασ του ζργου 
και αλλθλεγγφωσ υπεφκυνοσ κάκε εργολάβοσ, υπεργολάβοσ, ο επιβλζπων μθχανικόσ, μεταφορζασ, 
χειριςτισ μθχανιματοσ ι εργάτθσ που ςυνεργεί ςτθ διάπραξθ τθσ παράβαςθσ.  
3.8. «Υπεφκυνοι ενοικιαηόμενων ακινιτων» κεωροφνται αυτοί που κατζχουν το ακίνθτο αλλά και 
αυτοί που το χρθςιμοποιοφν. Δθλαδι υπεφκυνοι κακαριότθτασ είναι ο μιςκωτισ του ακινιτου και 
ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ειδοποίθςθσ αυτοφ, κα είναι ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου. 
3.9. «Υπεφκυνοσ για τα κάκε είδουσ οχιματα»: είναι το πρόςωπο ςτο όνομα του οποίου ι ο 
υπεφκυνοσ τθσ εταιρείασ ςτο όνομα τθσ οποίασ ζχει εκδοκεί θ άδεια κυκλοφορίασ του αντίςτοιχου  
οχιματοσ.  
3.10. «Κοινόχρθςτοι χϊροι»: είναι οι κάκε είδουσ δρόμοι, πλατείεσ, άλςθ, τα πεηοδρόμια, οι 
πλατείεσ, οι γζφυρεσ και γενικά προοριςμοί για κοινι χριςθ ελεφκεροι χϊροι, που κακορίηονται 
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από το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο ι ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ με οποιοδιποτε άλλο νόμιμο 
τρόπο. Υπεφκυνοσ τιρθςθσ των διατάξεων είναι ο Διμοσ. 
 

Άρκρο 4: Προςδιοριςμόσ και ταξινόμθςθ των απορριμμάτων 
 

Ωσ απορρίμματα – ςτερεά απόβλθτα – ςτο πλαίςιο του παρόντοσ κανονιςμοφ, νοοφνται οι ουςίεσ ι 
τα αντικείμενα, που προζρχονται από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και παράγονται ςε χϊρουσ 
διαβίωςθσ, εργαςίασ, παραγωγισ, ψυχαγωγίασ και γενικϊσ χϊρουσ αςτικοφ περιβάλλοντοσ και 
πρόκειται να εγκαταλειφκοφν ι είναι εγκαταλελειμμζνα.  
Σφμφωνα με τθν κείμενθ Εκνικι Νομοκεςία και τισ πρόςφατεσ διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
όπωσ αναφζρονται ςτα παραρτιματα του άρκρου 17 τθσ 50910/2727/22-10-2003 Κ.Υ.Α και τισ 
πρόςφατεσ Αςτικζσ Διατάξεισ, τα ςτερεά απόβλθτα ταξινομοφνται ςε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ, και ΤΟΞΙΚΑ –
ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ. Γενικά θ ταξινόμθςθ των απορριμμάτων είναι αυτι που προβλζπεται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Κ.Υ.Α. 50910/2727/22-10-2003.  
Δθμοτικά απόβλθτα νοοφνται τα απόβλθτα που περιγράφονται ςτο παράρτθμα ΙΒϋ τθσ ανωτζρω 
Κ.Υ.Α. με ονοματολογία αναφοράσ 20.00.00, από τα οποία εξαιροφνται τα απόβλθτα που 
περιζχονται ςτθν ίδια ονοματολογία και τα οποία περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο επικίνδυνων 
αποβλιτων.  
Ωσ οικιακά απόβλθτα νοοφνται τα απόβλθτα των κατοικιϊν, του οδοκακαριςμοφ ι άλλα απόβλθτα 
που μποροφν από τθ φφςθ ι τθν ςφνκεςι τισ να εξομοιωκοφν με τα «οικιακά».  
Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ κανονιςμοφ τα απόβλθτα ταξινομοφνται ςε: Δθμοτικά (Αςτικά), 
Ειδικά και Τοξικά – Επικίνδυνα:  
4.1. Τα Δθμοτικά (Αςτικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν:  
4.1.1. Εςωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίεσ, καταςτιματα, γραφεία, βιομθχανικοφσ, 
βιοτεχνικοφσ και επαγγελματικοφσ χϊρουσ, νοςοκομεία, ιδρφματα, εκκλθςίεσ, ςχολεία και γενικά 
όλουσ τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ εκδθλϊνονται ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, πλθν των 
παραγράφων 4.2 και 4.3 του παρόντοσ άρκρου.  
4.1.2. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιαςδιποτε φφςθσ και προζλευςθσ που κείνται ςε οδοφσ, 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ.  
4.1.3. Ρροϊόντα κθπουρικϊν εργαςιϊν (κλαριά, φφλλα, χόρτα κλπ).  
4.1.4. Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (ςε μικρζσ ποςότθτεσ), όπωσ μπαταρίεσ, φάρμακα, 
ςφριγγεσ κλπ.  
4.1.5. Ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα (παλαιά ζπιπλα, άχρθςτεσ οικιακζσ ςυςκευζσ, παλιά ςτρϊματα 
κλπ). 
4.2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 
4.2.1. Υπόλοιπα που προζρχονται από τθ δραςτθριότθτα βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν, εργαςτθρίων, 
ςυνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγισ ι κατεργαςίασ του πρωτογενοφσ, δευτερογενοφσ ι 
τριτογενοφσ τομζα (π.χ. εργοςταςίων, εργαςτθρίων, ςυνεργείων, επιχειριςεων τροφίμων και 
εςτίαςθσ κ.α.) και δεν προςομοιάηουν με τα αςτικά λόγω όγκου, ποςότθτασ, ποιότθτασ, 
δυνατότθτασ μεταφοράσ και τελικισ επεξεργαςίασ (π.χ. αντικαταςτακζντα ελαςτικά αυτοκινιτων, 
μζταλλα, ξφλο, πριονίδι, χαρτί, πλαςτικά, χρθςιμοποιθμζνα ζλαια, λίπθ, υφάςματα, χρϊματα, 
κόλεσ, ρθτίνεσ, ορυκτζλαια, ςάπια φροφτα και υπολείμματα τροφϊν κ.α.) 
4.2.2. Απορρίμματα και υπόλοιπα κακαριςμοφ κοιμθτθρίων. 
4.2.3. Ρροϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκςκαφζσ κατεδαφίςεισ και γενικά οικοδομικζσ 
εργαςίεσ. 
4.2.4. Απόβλθτα μθ δυνάμενα να μεταφερκοφν δια των ςυνικων μεκόδων και οχθμάτων. 
4.2.5. Αυτοκίνθτα, οχιματα, ςκάφθ και μθχανιματα γενικϊσ, κακϊσ και μζρθ τουσ, άχρθςτα ι 
εγκαταλελειμμζνα κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
4.3. Τα τοξικά – επικίνδυνα απόβλθτα περιλαμβάνουν:  
4.3.1. Πλα όςα περιζχουν ουςίεσ επικίνδυνεσ για τθν υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, 
εκρθκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π) των οποίων θ ςυλλογι, αποκομιδι και διάκεςθ γίνεται με τρόπουσ, 
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μεκόδουσ και μεταφορικά μζςα διάφορα από τα ςυνικθ και μόνο όπωσ θ κείμενθ νομοκεςία 
ορίηει.  
4.3.2. Υπόλοιπα από πακολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαςτιρια 
νοςοκομείων, κεραπευτθρίων, μικροβιολογικϊν εργαςτθρίων τα οποία οδθγοφνται υποχρεωτικά 
προσ καφςθ ςε ειδικοφσ κλιβάνουσ. 
 

Κεφάλαιο Β΄- ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
 

Άρκρο 5: Τποχρεώςεισ του Διμου 
 

Με βάςθ τον παρόντα κανονιςμό, οι υποχρεϊςεισ του Διμου κακορίηονται ωσ εξισ:  
5.1. Θ οργάνωςθ και επίβλεψθ τθσ προςωρινισ αποκικευςθσ, ςυλλογισ, αποκομιδισ, μεταφοράσ 
και διάκεςθσ των οικιακϊν (μθ ογκωδϊν δθμοτικϊν) απορριμμάτων, ζτςι όπωσ αυτά 
περιγράφονται ςτο άρκρο 4 παρ. 1 του παρόντοσ κανονιςμοφ και ςτθν ιςχφουςα Εκνικι και 
Κοινοτικι Νομοκεςία.  
Θ περιςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ των μθ ογκωδϊν αςτικϊν ςτερεϊν 
απορριμμάτων γίνεται κακθμερινά ςτθν πόλθ των Ιωαννίνων από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, 
κακϊσ επίςθσ τα Σάββατα – Κυριακζσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ με τθν κακιζρωςθ εξαιρζςεων από 
τθν εφαρμογι τθσ πενκθμζρου εργαςίασ για το προςωπικό κακαριότθτασ του Διμου κατόπιν 
λαμβανομζνθσ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Στισ υπόλοιπεσ περιοχζσ του Διμου, θ  
αποκομιδι γίνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ κάκε περιοχισ, βάςει προγράμματοσ που καταρτίηει θ 
υπθρεςία Κακαριότθτασ. Τα απορρίμματα μεταφζρονται ςε ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ, χϊρουσ 
υγειονομικισ ταφισ, εργοςτάςια διαλογισ ανακφκλωςθσ ι όπου αλλοφ κακοριςτεί αρμοδίωσ, ςε 
ςυμφωνία με τον ιςχφοντα Ρεριφερειακό Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων. Ο Διμοσ οφείλει να 
διατθρεί τα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ (κάδοι - containers) ςε καλι κατάςταςθ και να 
προβαίνει ςε ςυχνό πλφςιμο, απολφμανςθ και ςυντιρθςι τουσ.  
Ο Διμοσ οφείλει να διακζτει τθν προβλεπόμενθ από τθν ΚΥΑ 50910/2727/2003 άδεια ςυλλογισ 
και μεταφοράσ ςτερεϊν αποβλιτων.  
5.2. Θ αποκομιδι και διάκεςθ μεμονωμζνων ογκωδϊν αςτικϊν απορριμμάτων (παλαιά ζπιπλα, 
άχρθςτεσ οικιακζσ ςυςκευζσ, ςτρϊματα κλπ.) που δεν προζρχονται από γενικζσ ανακαινίςεισ 
χϊρων διαβίωςθσ, εργαςίασ, παραγωγισ, ψυχαγωγίασ, γίνεται εντόσ επτά θμερϊν από τθν 
ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου (τθλ.: 2651075555), ι βάςει άλλου 
ειδικοφ προγράμματοσ αποκομιδισ που καταρτίηεται από τθν υπθρεςία. Για το ςκοπό αυτό 
προβλζπεται ειδικό τζλοσ αποκομιδισ ογκωδϊν, το οποίο καλοφνται να καταβάλλουν οι 
ενδιαφερόμενοι. Οι όροι και ο τρόποσ καταβολισ κακορίηονται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο με 
ςχετικι απόφαςθ. Το φψοσ του ειδικοφ τζλουσ κακορίηεται κατϋ ζτοσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων.   
Θ αποκομιδι και θ διάκεςθ προϊόντων κθπουρικϊν εργαςιϊν (κλαδιά, φφλλα, χόρτα κλπ) γίνεται 
εντόσ δζκα θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου.  
5.3. Θ αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ των ειδικϊν απορριμμάτων που αναφζρονται ςτο άρκρο 
4 παρ.2 γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ υπεφκυνουσ με δικά τουσ μζςα και ευκφνθ.  
Σε περίπτωςθ όμωσ που ο Διμοσ ζχει τθ δυνατότθτα και τθν ςχετικι υποδομι, μπορεί να αναλάβει 
και τθν αποκομιδι και μεταφορά των ειδικϊν απορριμμάτων, καταρτίηοντασ ιδιαίτερο πρόγραμμα 
αποκομιδισ, εφόςον αυτό δεν απαγορεφεται από ειδικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. Για το ςκοπό 
αυτό προβλζπεται ειδικό τζλοσ αποκομιδισ ειδικϊν απορριμμάτων, το οποίο καλοφνται να 
καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι όροι και ο τρόποσ καταβολισ κακορίηονται από το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο με ςχετικι απόφαςθ. Το φψοσ του ειδικοφ τζλουσ κακορίηεται κατϋ ζτοσ με απόφαςθ 
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων.  
5.4. Θ κακαριότθτα των εξωτερικϊν χϊρων. Πλεσ οι εργαςίεσ περιςυλλογισ και απομάκρυνςθσ 
μικροαπορριμμάτων από τα μζςα προςωρινισ εναποκζςεωσ ι τα μικροαπορρίμματα που κείνται 
ςε οδοφσ πλατείεσ, άλςθ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ γενικά, κακϊσ και θ απομάκρυνςθ 
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απορριμμάτων και οποιουδιποτε άλλου υλικοφ φράςςει τα φρεάτια ομβρίων εξωτερικά, άνωκεν 
των ειδικϊν ςχαρϊν των φρεατίων, προκειμζνου να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ φραγισ τουσ. Θ 
ςυχνότθτα και οι μζκοδοι κακαριότθτασ ορίηονται από τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ δεδομζνων 
των αναγκϊν, των δυνατοτιτων και των διακζςιμων μζςων. 
Για να διατθροφνται οι εξωτερικοί χϊροι κακαροί, ο Διμοσ υποχρεοφται να τοποκετεί ανά πυκνά 
διαςτιματα εφχρθςτα δοχεία απορριμμάτων ι άλλουσ ειδικοφσ κάδουσ υποδοχισ υπολοίπων 
κατανάλωςθσ, μικροαπορριμμάτων κλπ από τουσ διακινοφμενουσ πολίτεσ ςτουσ εξωτερικοφσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τθσ πόλθσ και των οικιςμϊν, τα οποία οφείλει να διατθρεί κακαρά, 
αποκομίηοντασ το περιεχόμενό τουσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.  
5.5. Θ ενθμζρωςθ των δθμοτϊν, με κάκε πρόςφορο μζςο, για τα προγράμματα και τα δρομολόγια 
των οχθμάτων αποκομιδισ απορριμμάτων, τισ τυχόν αλλαγζσ, τισ θμζρεσ πλυςίματοσ των κάδων, 
τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπϊν μζςων και τισ ϊρεσ ςάρωςθσ και πλφςθσ των οδϊν 
και κοινοχριςτων χωρϊν, κακϊσ επίςθσ και τισ ϊρεσ που απαγορεφεται το παρκάριςμα 
αυτοκινιτων για ςάρωμα των οδϊν.  
5.6. Θ γνωςτοποίθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ, όπωσ προβλζπει το άρκρο 79 παρ. 4 του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) και επανάλθψθ τθσ γνωςτοποίθςισ του ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου και με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο.  
5.7. Θ λιψθ εκτάκτων μζτρων για τθν κακαριότθτα τθσ πόλθσ και των οικιςμϊν, όταν αυτό 
απαιτείται λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, τοπικϊν ιδιαιτεροτιτων ι εκτάκτων γεγονότων (καιρικά 
φαινόμενα, απεργίεσ εργαηομζνων κλπ).  
5.8. Σε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ ι λιψθσ εκτάκτων μζτρων, για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ ι 
διακοπισ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ, ο Διμοσ μετά από ενθμζρωςθ των δθμοτϊν μπορεί να 
προςαρμόηει ανάλογα τα προγράμματα αποκομιδισ, ζωσ τθν επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ ι μζχρι να 
αρκοφν τα ζκτακτα μζτρα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Διμοσ λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο για 
τον περιοριςμό τθσ επιβάρυνςθσ τθσ υγείασ των πολιτϊν. 
Σε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Κακαριότθτασ χρειαςτεί να διακόψει τθν αποκομιδι των 
απορριμμάτων μζχρι τθν επαναλειτουργία του χϊρου διάκεςθσ, τότε δθμιουργείται υποχρζωςθ 
των δθμοτϊν να μθν εναποκζτουν τα απορρίμματά τουσ ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων.  
5.9. Θ προϊκθςθ προγραμμάτων ανακφκλωςθσ με διαλογι ςτθν πθγι ι άλλεσ κατάλλθλεσ 
μεκόδουσ, όπωσ προβλζπεται από το Νόμο 2939/2001 για τθν «εναλλακτικι διαχείριςθ 
ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων».  
5.10. Ο Διμοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να εφαρμόηει όλεσ τισ διατάξεισ του ςχετικοφ νόμου για τθν 
υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χοριγθςθσ ςτολϊν 
εργαςίασ και λοιπϊν μζςων ατομικισ προςταςίασ ςτουσ εργαηόμενουσ. 
5.11. Θ εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων για τα εγκαταλελειμμζνα αυτοκίνθτα, μθχανιματα κλπ.  
5.12. Επί πλζον ο Διμοσ φροντίηει:  
• Να ςυμμετζχει ςε πρωτοβουλίεσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων.  
• Να ιδρφει ι να ςυμμετζχει και να χρθςιμοποιεί δίκτυα ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ.  
• Να ελζγχει τθν αςφαλι διακίνθςθ και διάκεςθ επικίνδυνων αποβλιτων.  
• Να προμθκεφεται και να χρθςιμοποιεί ςφγχρονο εξοπλιςμό.  
• Να χρθςιμοποιεί τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τεχνολογικι 
εφαρμοςιμότθτα και τθν οικονομικι βιωςιμότθτα.  
• Να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνθ επικοινωνιακι πολιτικι, ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ προςπάκειασ 
αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων.  
• Να ςυμβάλλει ςτθ ςυνεχι και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ πλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 
των πολιτϊν, ωσ αναγκαία προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του Κανονιςμοφ.  
• Να ςυμβάλλει και να ενιςχφει τθν περιβαλλοντικι αγωγι με ζμφαςθ ςτα παιδιά και ςτουσ 
νζουσ.  
• Να ενιςχφει και να ςυνεργάηεται με Εκελοντικζσ Ομάδεσ και Μθ Κερδοςκοπικοφσ Οργανιςμοφσ 
- Φορείσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
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Άρκρο 6: Τποχρεώςεισ Εργαηομζνων Κακαριότθτασ 
 
Ειδικότερα οι εργαηόμενοι κακαριότθτασ οφείλουν: 
• Να εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 
• Να χρθςιμοποιοφν τα μζςα ατομικισ αςφαλείασ. 
• Να διατθροφν τισ διατάξεισ και τουσ μθχανιςμοφσ αςφαλείασ. 
• Να εφαρμόηουν τισ εντολζσ του γιατροφ εργαςίασ και του τεχνικοφ αςφαλείασ. 
• Να παρακολουκοφν τα ςχετικά ςεμινάρια ςε κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ. 
 

Άρκρο 7: Εξαιρζςεισ και άλλεσ διατάξεισ 
 

7.1. Εξαίρεςθ από τον παρόντα κανονιςμό  
Ππωσ προβλζπεται ςτθν Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 Μζτρα και όροι για τθν διαχείριςθ ςτερεϊν 
αποβλιτων (ΦΕΚ Β 1909/2003) ο Διμοσ μπορεί να μθ δζχεται ςτερεά απόβλθτα, εξαιρουμζνων 
των οικιακϊν, τα οποία λόγω τθσ ςφνκεςθσ, του είδουσ ι τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ τουσ ι 
επειδι παράγονται ςε χϊρουσ απρόςιτουσ και απομακρυςμζνουσ, δεν κακιςτοφν με τισ 
υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ εφικτι τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν ςυλλογισ και μεταφοράσ 
τουσ.  
7.2. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται:  
7.2.1. Στθν ςυλλογι και αποκομιδι των απορριμμάτων - αποβλιτων του άρκρου 4 παρ. 3 και όςων 
χαρακτθρίηονται ωσ «τοξικά» ι «επικίνδυνα» ι διζπονται από ειδικζσ διατάξεισ όπωσ ραδιενεργά 
απόβλθτα, εκρθκτικζσ, εφφλεκτεσ και διαβρωτικζσ ουςίεσ, καταλφτεσ αυτοκινιτων, απόβλθτα 
προερχόμενα από εξαγωγι, επεξεργαςία και αποκικευςθ μεταλλευτικϊν πόρων, απόβλθτα 
προερχόμενα από εκμετάλλευςθ λατομείων, γεωργικά ι κτθνοτροφικά απόβλθτα ι υπολείμματα 
γεωργικϊν φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.τ.λ.  
7.2.2. Στθν άρςθ και μεταφορά ογκωδϊν και βαρζων οχθμάτων ι μθχανθμάτων εργοςταςίων και 
βιοτεχνιϊν, που εγκαταλείπονται ςε ιδιωτικοφσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.  
7.2.3. Στθ ςυντιρθςθ και τον κακαριςμό του αποχετευτικοφ δικτφου όμβριων, για το οποίο είναι 
αρμόδια θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (ΔΕΥΑ) Ιωαννίνων.  
7.2.4. Στον κακαριςμό ςτακμϊν που βρίςκονται ςε ςτεγαςμζνουσ ι περιφραγμζνουσ χϊρουσ, οι 
οποίοι ανικουν κατά κυριότθτα, νομι ι κατοχι ςε φορείσ μζςων μαηικισ μεταφοράσ (Υπεραςτικά 
Λεωφορεία κλπ).  
7.2.5. Στον κακαριςμό αλςϊν, πάρκων, προαυλίων και πραςιϊν που ανικουν ςε ιδιωτικοφσ ι 
δθμόςιουσ φορείσ.  
7.2.6. Στθν απομάκρυνςθ των μπάηων και λοιπϊν οικοδομικϊν υλικϊν που προζρχονται από 
οποιεςδιποτε οικοδομικζσ εργαςίεσ.  
7.2.7. Επίςθσ ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να αποκομίηει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί 
φορείσ, οι οποίοι πραγματοποιοφν εκδθλϊςεισ ι μιςκϊνουν χϊρουσ, από φορείσ οι οποίοι 
απαλλάςςονται τθσ καταβολισ ανταποδοτικϊν τελϊν. Ο Διμοσ μπορεί, εφ’ όςον διαπιςτωκεί ότι 
οι φορείσ αυτοί παρζχουν προσ χριςθ τα ακίνθτα τουσ ςε ιδιϊτεσ, υπόχρεουσ καταβολισ τελϊν, να 
βεβαιϊνει τα ανταποδοτικά τζλθ ςτουσ ενοικιαςτζσ ι χριςτεσ του χϊρου.  
7.3 Κακαριότθτα δθμοςίων και δθμοτικϊν χϊρων που χρθςιμοποιοφνται για ιδιωτικζσ εκδθλϊςεισ. 
7.3.1. Θ κακαριότθτα των δθμοςίων και δθμοτικϊν χϊρων, που χρθςιμοποιοφνται από διαφόρουσ 
φορείσ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων, ανικει ςτουσ διοργανωτζσ, οι οποίοι οφείλουν να 
διατθροφν τουσ χϊρουσ που διατίκενται κακαροφσ κατά τθν διάρκεια των εκδθλϊςεων και να τουσ 
αποδίδουν ςτθν κοινι χριςθ, μετά το πζρασ των εκδθλϊςεων, ςτθν κατάςταςθ που τουσ 
παρζλαβαν.  
7.3.2. Ο Διμοσ αναλαμβάνει τθν αποκομιδι των απορριμμάτων, μετά το πζρασ των εκδθλϊςεων, 
μόνον κατόπιν ςυνεννοιςεωσ των διοργανωτϊν με τθν αρμόδια υπθρεςία Κακαριότθτασ και 
καταβολισ του προβλεπόμενου τζλουσ όπωσ αυτό κα κακοριςτεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου. Σε κάκε περίπτωςθ, τα απορρίμματα, πρζπει να αποκθκεφονται προςωρινά ςε μζςα 
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μθχανικισ αποκομιδισ, ι οι υπεφκυνοι να τα ςυςκευάηουν κατάλλθλα και να τα τοποκετοφν ςε 
ςθμεία που κα τουσ υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία.  
7.3.3. Στουσ παραβάτεσ του άρκρου 7 παρ. 7.3.1 επιβάλλεται πρόςτιμο ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ 
ρφπανςθσ.  
7.4. Ειδικι μζριμνα για τθν κακαριότθτα των μεγάλων πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν γεγονότων.  
Ιδιαίτερθ ςθμαςία κα δίνεται από το Διμο ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ, υπευκφνουσ για τθ 
διοργάνωςθ μεγάλων ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν γεγονότων, ςτθν γενικότερθ κακαριότθτα τθσ 
πόλθσ και των οικιςμϊν, τθν ενίςχυςθ τθσ κακαριότθτασ και τθσ ευταξίασ των κοινόχρθςτων χϊρων 
τθσ πόλθσ, εφ’ όςον ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Διμου.  
Οι δθμότεσ, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίεσ οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερθ φροντίδα και να 
ςυνεργαςτοφν με τισ υπθρεςίεσ του Διμου ςτθν προςπάκεια διατιρθςθσ τθσ κακαριότθτασ ςε 
υψθλά επίπεδα, κατά τθν περίοδο τθσ διοργάνωςθσ των εν λόγω εκδθλϊςεων.  
Σε όλουσ τουσ χϊρουσ των εν λόγω ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν διοργανϊςεων εντόσ των ορίων 
του Διμου επιβάλλεται ιδιαίτερθ φροντίδα για τθν προςταςία του φυςικοφ κάλουσ, τθν 
κακαριότθτα, τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ και τθν ευταξία, κακ’ όςον αποτελοφν το 
επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ των ξζνων επιςκεπτϊν.  
Θ ρφπανςθ των χϊρων αυτϊν και θ παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια τθσ τζλεςθσ των αγϊνων και των εκδθλϊςεων, επιςφρει ποινζσ διπλάςιεσ ζωσ και 
πενταπλάςιεσ των προβλεπομζνων ςε κάκε αντίςτοιχθ περίπτωςθ.  
Ο Διμοσ δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ και αρμοδιότθτα για τθν κακαριότθτα των εςωτερικϊν ι 
περιφραγμζνων χϊρων ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και λοιπϊν περιοχϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν 
από άλλουσ φορείσ για τθν πραγματοποίθςθ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων. Επίςθσ θ 
κακαριότθτα περιοχϊν αρχαιολογικοφ και τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, που δεν ανικουν ςτο Διμο, 
πρζπει να γίνεται με επιμζλεια, μζςα και δαπάνεσ των φορζων που ζχουν τθν ευκφνθ των χϊρων 
αυτϊν.  
7.5. Αγάλματα - μνθμεία - δθμόςια κτίρια - αςτικόσ εξοπλιςμόσ  
7.5.1. Θ ιςτορία και θ πολιτιςτικι ταυτότθτα τθσ περιοχισ, τα αγάλματα, τα μνθμεία και κάκε 
χϊροσ ι αρχιτεκτονικό ςτοιχείο που προςτατεφεται από τθν κείμενθ νομοκεςία για το φυςικό 
κάλοσ ι τθν ιςτορικι του αξία, πρζπει να διατθροφνται κακαρά. Θ ρφπανςθ μνθμείων, αγαλμάτων, 
αρχαιολογικϊν χϊρων και λοιπϊν δθμόςιων χϊρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαςθ και επιςφρει 
πρόςτιμα ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ παράβαςθσ. Στουσ παραβάτεσ, πζραν του προςτίμου του 
άρκρου 33, καταλογίηονται οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν κάκε φορά.  
7.5.2. Ο αςτικόσ εξοπλιςμόσ (παγκάκια, κάγκελα, κολϊνεσ θλεκτροφωτιςμοφ, ςτάςεισ λεωφορείων, 
κάδοι, καλάκια και λοιπά μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων, πινακίδεσ κλπ) πρζπει 
να διατθρείται κακαρόσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται προσ το ςκοπό του, που είναι θ παροχι 
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και να μθν αποτελεί εςτία μόλυνςθσ ι αιςκθτικισ υποβάκμιςθσ. Θ 
ρφπανςθ των ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ τθσ πόλεωσ και των οικιςμϊν αποτελεί παράβαςθ και 
επιςφρει κάκε φορά πρόςτιμο. Στουσ παραβάτεσ, πζραν του προςτίμου του άρκρου 33, 
καταλογίηονται οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν κάκε φορά.  
7.5.3. Θ επιβολι προςτίμου δεν αφαιρεί από το Διμο το δικαίωμα να ςτραφεί δικαςτικά ςε βάροσ 
του / των υπαιτίων για τθν αςτικι αποκατάςταςθ και τθν ποινικι τιμωρία, ςε περίπτωςθ 
καταςτροφισ. 
 

Κεφάλαιο Γ΄- ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΣΟΙΚΩΝ 
 

Άρκρο 8: Τποχρεώςεισ υπευκφνων για τα εςωτερικά μθ ογκώδθ αςτικά απορρίμματα 
 

8.1. Οι υπεφκυνοι για τα απορρίμματα αυτά, ζτςι όπωσ αυτοί χαρακτθρίηονται ςτο άρκρο 3 του 
παρόντοσ κανονιςμοφ, υποχρεοφνται να γνωρίηουν το πρόγραμμα αποκομιδισ απορριμμάτων που 
ο Διμοσ ζχει καταρτίςει για τθν περιοχι τουσ. Τισ θμζρεσ και ϊρεσ διζλευςθσ των 
απορριμματοφόρων, οφείλουν να ζχουν ςυςκευαςμζνα τα απορρίμματα τουσ (πλθν των 
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ανακυκλϊςιμων) ςε πλαςτικοφσ ανκεκτικοφσ ςάκουσ, τουσ οποίουσ πρζπει, πριν τθν ϊρα 
διζλευςθσ του απορριμματοφόρου, να ζχουν τοποκετιςει ςε κάδο μθχανικισ αποκομιδισ ι ςε 
ςυμπιεςτι που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτθν οικία ι τθν επαγγελματικι ςτζγθ τουσ. Σε περιοχζσ 
ςτισ οποίεσ δεν πραγματοποιείται μθχανικι αποκομιδι, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να 
εναποκζτουν τα προσ αποκομιδι απορρίμματα, καλά ςυςκευαςμζνα, ςε προκακοριςμζνθ κζςθ, 
που ζχει υποδειχκεί από τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ.  
Οι ανακυκλϊςιμεσ ςυςκευαςίεσ (από χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλα κ.λ.π) κα πρζπει να 
τοποκετοφνται ςτα ειδικά ςθμεία ανακφκλωςθσ, δθλαδι ςτουσ μπλε κάδουσ, που βρίςκονται 
πλθςιζςτερα ςτθν οικία ι το κατάςτθμα, με βάςθ το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ που εφαρμόηει 
κάκε φορά ο Διμοσ. Οι ςυςκευαςίεσ προσ ανακφκλωςθ τοποκετοφνται κενζσ από περιεχόμενο και 
υπολείμματα ςτουσ μπλε κάδουσ, όχι ςε δεμζνεσ ςακοφλεσ αλλά χφμα. Τα χαρτοκιβϊτια 
τοποκετοφνται διπλωμζνα. Δεν τοποκετοφνται κοινά απορρίμματα ςτουσ μπλε κάδουσ. Και ςτθν 
περίπτωςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να γνωρίηουν το πρόγραμμα 
αποκομιδισ τθσ περιοχισ τουσ.  
Ειδικά για τισ άδειεσ γυάλινεσ φιάλεσ, αυτζσ τοποκετοφνται ςε ειδικοφσ μπλε κωδωνόςχθμουσ 
κάδουσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ, χωρίσ το καπάκι τουσ, ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ όπου εφαρμόηεται 
ειδικό πρόγραμμα ξεχωριςτισ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ.  
Ελαςτικά, οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ, χρθςιμοποιθμζνα ορυκτζλαια, θλεκτρικζσ ςτιλεσ, 
ςυςςωρευτζσ, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ κα πρζπει να ανακυκλϊνονται ςφμφωνα με 
το Ν 2939/2001 (βλ. άρκρο 16). Απαγορεφεται ρθτά θ τοποκζτθςθ εντόσ των κάδων, μαγειρικϊν ι 
μθχανικϊν ελαίων, κακϊσ και θ ρίψθ μαγειρικϊν ι μθχανικϊν ελαίων επί του οδοςτρϊματοσ, των 
πεηοδρομίων και των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων. Τα μαγειρικά ι μθχανικά ζλαια επιβάλλεται να 
παραδίδονται ςε ειδικά ςυςτιματα ανακφκλωςθσ.  
8.2. Κάκε κτίριο πρζπει να διακζτει κατάλλθλο χϊρο για τθ ςυγκζντρωςθ και προςωρινι 
αποκικευςθ των απορριμμάτων του κτιρίου μζχρι τθν αποκομιδι τουσ από τα ςυνεργεία 
κακαριότθτασ.  
8.3. Κάδοι απορριμμάτων. 
8.3.1. Οι κάδοι μθχανικισ αποκομιδισ, οι μεγάλοι υποδοχείσ (containers), οι ςυμπιεςτζσ και κάκε 
άλλο μζςο προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων, τοποκετοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ από 
τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου, θ οποία είναι αρμόδια για τθν επιλογι των κζςεων, τθν 
αρχικι εγκατάςταςθ, κακϊσ και τθ μετακίνθςθ ι αλλαγι κζςεωσ (μόνιμθσ ι προςωρινισ). Θ 
παρεμπόδιςθ τοποκζτθςθσ, καταςκευισ εςοχϊν, τοποκζτθςθσ προςτατευτικϊν μζςων, θ 
μετακίνθςθ των κάδων μθχανικισ αποκομιδισ και λοιπϊν μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ 
απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων και θ αυκαίρετθ αφαίρεςθ προςτατευτικϊν «Ρ», κακϊσ 
και θ εςκεμμζνθ φκορά των ανωτζρω μζςων, αποτελεί παράβαςθ και επιςφρει κάκε φορά 
πρόςτιμο (βλ. άρκρο 33).  
8.3.2. Απαγορεφεται να ρίχνονται ςτα μζςα μθχανικισ αποκομιδισ απορριμμάτων, όπωσ κάδοι 
ςφμμεικτων απορριμμάτων, κάδοι ανακφκλωςθσ κλπ, υγρά απόβλθτα ι απόβλθτα που μποροφν να 
προκαλζςουν ρφπανςθ ςτον κάδο ι ηθμιά ςε οποιοδιποτε ςθμείο ι μθχανιςμό του κάδου (π.χ. 
κολλϊδεισ ι τοξικζσ ουςίεσ, μζταλλα, πζτρεσ κ.α.), υλικά ι ουςίεσ που μποροφν να προκαλζςουν 
πυρκαγιά ςτον κάδο (π.χ αναμμζνα τςιγάρα ι αποτςίγαρα, ςτάχτεσ τηακιϊν, κερμαςτρϊν ι 
ψθςταριϊν και άλλου είδουσ εςτιϊν φωτιάσ), ι τζλοσ υλικά ι ουςίεσ που μποροφν να αυξιςουν 
υπερβολικά το βάροσ του γεμάτου κάδου (π.χ. μπάηα, χϊμα, λάςπεσ κλπ) και να προκαλζςουν 
καταςτροφζσ και ςτουσ κάδουσ, αλλά και ςτουσ αντίςτοιχουσ ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ των 
απορριμματοφόρων. 
Για οποιαδιποτε από τισ παραπάνω παραβάςεισ (μερικι ι ολικι καταςτροφι κάδων ι άλλων 
μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων, ςυνζπεια πρόςκρουςθσ, αμζλειασ ι 
βανδαλιςμοφ, κακϊσ και μερικι ι ολικι βλάβθ ςτουσ ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ των 
απορριμματοφόρων), επιβάλλεται πρόςτιμο και επιπλζον ο παραβάτθσ επιβαρφνεται με το κόςτοσ 
αποκατάςταςθσ ι αγοράσ νζου εξοπλιςμοφ. 
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8.3.3. Θ επικόλλθςθ αυτοκόλλθτων, διαφθμιςτικϊν αφιςϊν και θ αναγραφι ςυνκθμάτων ςε 
κάδουσ ι άλλα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων επιςφρει κάκε φορά πρόςτιμο (βλ. 
άρκρο 33). 
8.4. Για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν δθμόςια υγεία, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν 
αιςκθτικι τθσ πόλθσ, δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ ςάκων ςκουπιδιϊν ζξω από τουσ κάδουσ 
μθχανικισ αποκομιδισ και τα λοιπά μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ. Για όςουσ ςυλλαμβάνονται 
να παραβαίνουν τθ διάταξθ αυτι, ο Διμοσ επιβάλλει κάκε φορά πρόςτιμο (βλ. άρκρο 33) για κάκε 
ςακοφλα ι αντικείμενο, κακϊσ και για ςκουπίδια μθ ςυςκευαςμζνα καταλλιλωσ, και παράλλθλα 
διαπιςτοφμενθσ τθσ παραβάςεωσ υποβάλλεται ζγκλθςθ από το Διμο κατά του υπευκφνου, 
ςφμφωνα με το άρκρο 459 του Ροινικοφ Κϊδικα.   
8.5. Σε περιοχζσ όπου οι ςυνκικεσ δεν επιτρζπουν τθ μθχανικι αποκομιδι και χριςθ κάδων ι 
άλλων μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ ι ςε περίπτωςθ που ο κάδοσ είναι γεμάτοσ, οι υπεφκυνοι 
υποχρεοφνται να εναποκζτουν τα ςτερεά απόβλθτα ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ καλά κλειςμζνουσ, ζτςι 
ϊςτε να αποκλείεται διαρροι του περιεχομζνου τουσ επί τθσ οδοφ. Σε καμία περίπτωςθ δεν 
επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ απορριμμάτων ζξω από ξζνθ ιδιοκτθςία ι το κρζμαςμά τουσ ςε δζντρα, 
κολϊνεσ ι οπουδιποτε αλλοφ, κακϊσ και θ ρίψθ τουσ ςτο δρόμο ι το πεηοδρόμιο από 
οποιοδιποτε φψοσ. Για τουσ παραβάτεσ των διατάξεων αυτϊν ιςχφουν οι κυρϊςεισ, που 
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 8.4 του παρόντοσ άρκρου.  
8.6. Ειδικότερα για τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, χονδρεμπορικζσ επιχειριςεισ, 
super market κλπ, που παράγουν μεγάλο όγκο ςτερεϊν αποβλιτων, των οποίων είναι δυνατι θ 
ςυμπίεςθ, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται, ςτα πάςθσ φφςεωσ απορρίμματα και τισ ςυςκευαςίεσ που 
τοποκετοφν προσ αποκομιδι, να ζχουν προθγουμζνωσ ελαχιςτοποιιςει τον όγκο τουσ δια 
ςυμπιζςεωσ ι άλλου πρόςφορου τρόπου (περιδζςεωσ κλπ.) και να τα εναποκζτουν ςτα μζςα 
μθχανικισ αποκομιδισ, τθρϊντασ τισ διατάξεισ του παρόντοσ ι, εφόςον ςτθν περιοχι δεν 
εκτελείται μθχανικι αποκομιδι ι ο όγκοσ των απορριμμάτων υπερβαίνει τισ δυνατότθτεσ των 
προςωρινϊν μζςων, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται, ςε ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια υπθρεςία, να 
εναποκζτουν τα ςτερεά απόβλθτα με τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παρ. 8.1 του παρόντοσ 
άρκρου. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμορφϊςεωσ του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόςτιμο (βλ. άρκρο 33) 
και ςε περίπτωςθ δεφτερθσ υποτροπισ ανακαλείται θ άδεια λειτουργίασ.  
8.7. Τα κάκε είδουσ καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςτα οποία παρατθρείται μεγάλθ 
παραγωγι κάκε μορφισ απορριμμάτων (οργανικϊν ουςιϊν, ςυςκευαςιϊν κλπ.), οφείλουν να 
ςυςκευάηουν ςε ειδικοφσ ςάκουσ τα ευπακι και δφςοςμα απόβλθτα (κρζατα, κόκαλα, ψάρια, 
υπολείμματα τροφϊν κλπ.), να κλείνουν καλά τισ ςακοφλεσ και να τα τοποκετοφν μζςα ςτα μζςα 
μθχανικισ αποκομιδισ το πολφ μία ϊρα πριν από τθν προγραμματιςμζνθ αποκομιδι. Οι 
υπεφκυνοι των καταςτθμάτων υποχρεοφνται να είναι εφοδιαςμζνοι με ςάκουσ απορριμμάτων οι 
οποίοι να φζρουν το όνομα του καταςτιματοσ- επιχείρθςθσ. Σε καμιά περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ 
εναπόκεςθ απορριμμάτων ι ςυςκευαςιϊν ζξω από τουσ κάδουσ ι τα άλλα μζςα προςωρινισ 
αποκικευςθσ και ιδιαιτζρωσ των ευπακϊν και όςων αλλοιϊνονται εφκολα. Στουσ παραβάτεσ 
επιβάλλεται κάκε φορά πρόςτιμο για κάκε αντικείμενο, ςακοφλα ι ςυςκευαςία και επιπλζον 
αφαιρείται θ άδεια τοποκζτθςθσ τραπεηοκακιςμάτων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςε περίπτωςθ 
δεφτερθσ υποτροπισ. 
8.8. Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ διάταξθσ αρχίηει μετά τθν πάροδο ενόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ του 
Κανονιςμοφ προκειμζνου οι καταςτθματάρχεσ να προμθκευτοφν με ειδικοφσ ςάκουσ 
απορριμμάτων οι οποίοι ςτθν επιφάνεια τουσ να φζρουν τυπωμζνο το όνομά τουσ. 
8.9. Απορρίμματα που προκφπτουν από τθ λειτουργία επιχειριςεων 
8.9.1. Ιδιϊτεσ ι επιχειριςεισ, που διατθροφν δικά τουσ μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ 
απορριμμάτων (κάδουσ, ςυμπιεςτζσ, καλάκια κ.τ.λ.), τα οποία βρίςκονται ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ ι ςε ακάλυπτουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ, οφείλουν να τα διατθροφν κακαρά και να 
προςτατεφουν το περιβάλλον από κινδφνουσ διαρροισ ι διαςποράσ αποβλιτων. Εφ’ όςον τα μζςα 
δεν είναι κακαρά ι δεν ζχουν λθφκεί από τουσ υπευκφνουσ τα απαιτοφμενα προςτατευτικά μζτρα 
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για τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ και των κινδφνων διαςποράσ ι διαρροισ επιβάλλεται κάκε φορά 
πρόςτιμο ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ ρφπανςθσ (βλ. άρκρο 33). 
8.9.2. Καταςτιματα ςτα οποία παράγονται κάκε είδουσ απορρίμματα από τθν κατανάλωςθ των 
προςφερόμενων ειδϊν (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγθτό κλπ.) οφείλουν να τοποκετοφν δοχεία 
απορριμμάτων εντόσ του χϊρου ιδιοκτθςίασ ι άςκθςθσ του επαγγζλματόσ τουσ, αλλά και να 
διατθροφν διαρκϊσ κακαρό τον περιβάλλοντα χϊρο τουσ. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ 
διάταξθ αυτι επιβάλλεται πρόςτιμο και ςε περίπτωςθ υποτροπισ, το πρόςτιμο κα προςαυξάνεται 
ςτο διπλάςιο. 
8.9.3. Ιςόγεια καταςτιματα που πουλάνε αναψυκτικά, οινοπνευματϊδθ, γλυκά, φαγθτά, είδθ 
γενικά μπαρ ι καφενείου, ςε πελατεία είτε ιςτάμενθ, είτε κακιμενθ ςε τραπεηοκακίςματα, 
τοποκετθμζνα μζςα και ζξω από τα καταςτιματα, πρζπει ςυνεχϊσ κακϋόλεσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ, 
να φροντίηουν να μαηεφουν τα κάκε φφςεωσ απορρίμματα που δθμιουργοφνται από τθν 
κατανάλωςθ των ειδϊν του καταςτιματόσ τουσ (χαρτιά περιτυλίγματοσ προςφερόμενων ειδϊν, 
αποφάγια, ςάλτςεσ, υγρά, κουτιά τςιγάρων, αποτςίγαρα κλπ.), ζτςι ϊςτε πάντοτε να είναι το 
κατάςτθμα και ο μπροςτά από αυτό χϊροσ κακαρόσ.  
8.9.4. Στισ υποχρεϊςεισ των καταςτθμάτων περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ μζςα και ζξω από 
κάκε κατάςτθμα, αρκετϊν καλακιϊν για απορρίμματα, που κα πρζπει να είναι καλισ καταςκευισ 
ςυμβατά με τθν αιςκθτικι τθσ περιοχισ, να μθν αφινονται να ξεχειλίηουν, αλλά να κενϊνονται 
ςυχνά και το περιεχόμενό τουσ μαηί με άλλα ςκουπίδια των καταςτθμάτων, να ςυγκεντρϊνονται ςε 
ανκεκτικοφσ πλαςτικοφσ ςάκουσ και να κλείνονται ερμθτικά ςτο πάνω μζροσ.  
8.10. Οι υπεφκυνοι κακαριότθτασ κάκε ακινιτου οφείλουν να διατθροφν κακαρι τθν πρόςοψι του 
και το τμιμα του πεηοδρομίου που αντιςτοιχεί ςτα όρια του ακινιτου. Ιδιαίτερα δε κατά τουσ 
χειμερινοφσ μινεσ (π.χ χιονόπτωςθ, παγετόσ), υποχρεοφνται να διατθροφν τα πεηοδρόμια αςφαλι 
και προςβάςιμα (αποχιονιςμόσ και ρίψθ άλατοσ, απομάκρυνςθ πεςμζνων φφλλων κλπ) κατά τισ 
ϊρεσ 8:00 π.μ ζωσ 8:00 μ.μ.  
8.11. Εάν ςτθν περιοχι εφαρμόηεται πρόγραμμα ανακφκλωςθσ ι διαλογισ ςτθν πθγι οι υπεφκυνοι 
υποχρεοφνται να τοποκετοφν ξεχωριςτά μζςα για κάκε είδοσ. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ 
ιςχφουν όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 8.6. 
8.12. Επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν κατόπιν άδειασ δθμοτικοφσ ι δθμόςιουσ χϊρουσ, όπωσ 
καφενεία, ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια, αναψυκτιρια και ςυναφι καταςτιματα, οφείλουν να 
διατθροφν τουσ χϊρουσ κακαροφσ δια ιδίων μζςων και με τθν τοποκζτθςθ καλαίςκθτων δοχείων, 
ανεξάρτθτα από το πρόγραμμα αποκομιδισ του Διμου. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ διάταξθ 
αυτι επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα με το άρκρο 33. 
 

Άρκρο 9: Τποχρεώςεισ υπευκφνων για τα εςωτερικά ογκώδθ αςτικά απορρίμματα 
 
9.1. Γενικι διάταξθ για τα εςωτερικά ογκϊδθ αντικείμενα   
Τα απορρίμματα αυτά δεν ανικουν ςτθν κατθγορία των οικιακϊν απορριμμάτων. Τα απορρίμματα 
αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδιποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Διμο κατόπιν τθλεφωνικισ 
επικοινωνίασ των υπευκφνων με τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ (τθλ: 2651075555). Οι υπεφκυνοι 
υποχρεοφνται να  βγάλουν τα ογκϊδθ απορρίμματα ςτο πεηοδρόμιο τθν θμζρα που τουσ 
ανακοινϊκθκε ότι κα περάςει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποκετοφν ςε ςθμείο που να 
μθν εμποδίηεται θ κυκλοφορία οχθμάτων ι πεηϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κεωρείται ότι 
καταλαμβάνει δθμοτικό χϊρο και κα επιβάλλεται ςχετικό τζλοσ και επιπλζον πρόςτιμο (βλ. άρκρο 
33).  
9.2. Ογκϊδεισ ςυςκευαςίεσ  
Οι υπεφκυνοι καταςτθμάτων, γραφείων κλπ. υποχρεοφνται τα πάςθσ φφςεωσ απορρίμματα 
ςυςκευαςίασ, που τοποκετοφν προσ αποκομιδι (χαρτοκιβϊτια, ξυλοκιβϊτια κλπ.) να ζχουν 
ελαχιςτοποιιςει προθγοφμενα τον όγκο τουσ, είτε με πίεςθ είτε με περίδεςι τουσ. Οι χάρτινεσ και 
πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ τοποκετοφνται ςε κάδουσ ανακφκλωςθσ. Τα υπόλοιπα ογκϊδθ υλικά 
ςυςκευαςίασ τοποκετοφνται εντόσ ειδικϊν δοχείων ι εφόςον τζτοια δεν υπάρχουν εντόσ των 
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κάδων ςυλλογισ των απορριμμάτων. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθν διάταξθ αυτι ο Διμοσ κα 
επιβάλλει πρόςτιμο (βλ. άρκρο 33).  
9.3. Ρροϊόντα κθπευτικϊν εργαςιϊν:  
9.3.1. Φφλλα, ξερά άνκθ, υπόλοιπα κακαριςμοφ κιπων, γκαηόν κ.τ.λ., που ζχουν μικρό όγκο και 
βάροσ, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να ςυςκευάηουν ςε ανκεκτικοφσ πλαςτικοφσ ςάκουσ και 
τοποκετοφνται εντόσ των κάδων απορριμμάτων, όπωσ τα οικιακά απορρίμματα, εκτόσ αν 
διαφορετικά αποφαςιςτεί από το Διμο. Εάν ζχουν μεγάλο όγκο, ακολουκείται θ διαδικαςία 
αποκομιδισ ογκωδϊν αντικειμζνων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9.1 του ιδίου 
άρκρου. Σε περίπτωςθ απορρίψεϊσ τουσ επί του πεηοδρομίου χωρίσ ςυςκευαςία (χφμα), ι χωρίσ 
να ζχουν τθρθκεί τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 9.1. του παρόντοσ άρκρου, επιβάλλεται κάκε 
φορά ςτον υπεφκυνο πρόςτιμο, το οποίο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ ι ανάλογα με 
τον όγκο και τθν ζκταςθ τθσ κατάλθψθσ (βλ. άρκρο 33).  
9.3.2. Υπόλοιπα κοπισ δζντρων, κάμνων, κλαριά κ.τ.λ., ςυςκευάηονται ςε ελαφρά δεμάτια, δεμζνα 
με ανκεκτικό ςκοινί ι ςφρμα, για τθν εφκολθ φόρτωςι τουσ. Δεν τοποκετοφνται από πριν ςτο 
πεηοδρόμιο και ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ επιβάλλεται πρόςτιμο (βλ. άρκρο 33). 
9.3.3. Υπόλοιπα χϊματοσ και κοπροχϊματοσ απομακρφνονται υποχρεωτικϊσ από τουσ υπευκφνουσ 
με δικά τουσ μζςα. Απαγορεφεται θ ανάμειξι τουσ με οικιακά απορρίμματα. Στουσ παραβάτεσ 
επιβάλλεται κάκε φορά πρόςτιμο το οποίο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ (βλ. άρκρο 33).  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

Άρκρο 10: Τποχρεώςεισ υπευκφνων ειδικών απορριμμάτων επιχειριςεων, βιοτεχνιών και 
βιομθχανιών 

 
10.1. Για τα καταςτιματα, γραφεία, επιχειριςεισ κ.λ.π. οι υπεφκυνοι (όπωσ αναφζρονται ςτο 
άρκρο 3) υποχρεοφνται ςτα πάςθσ φφςεωσ απορρίμματα ςυςκευαςίασ που τοποκετοφν προσ 
αποκομιδι (χαρτοκιβϊτια, ξυλοκιβϊτια, κ.λ.π.) να ζχουν προθγουμζνωσ ελαχιςτοποιιςει τον όγκο 
τουσ δια πιζςεωσ, περιδζςεωσ κ.λ.π. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ διάταξθ αυτι ο Διμοσ 
επιβάλλει πρόςτιμο.  
10.2. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Διμοσ διακζτει τθν υποδομι και ζχει τθ δυνατότθτα τθσ 
περιςυλλογισ των ειδικϊν απορριμμάτων, όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 4 παρ. 4.2.1. του 
παρόντοσ κανονιςμοφ, από βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, περιςυλλζγει τα 
απορρίμματα αυτά βάςει ειδικοφ προγράμματοσ, που ανακοινϊνει ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, οι 
οποίοι με τθν ςειρά τουσ ζχουν υποχρζωςθ:  
α) Να καταβάλλουν υπζρ του Διμου το προβλεπόμενο τζλοσ αποκομιδισ όπωσ αυτό κα κακοριςτεί 
με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ. 5.3. του παρόντοσ.  
β) Να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ των υπευκφνων για τα εςωτερικά μθ ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα 
ζτςι όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 9 παρ.9.1.  
10.3. Στθν περίπτωςθ που ο Διμοσ δεν ζχει δυνατότθτα αποκομιδισ, μεταφοράσ και διάκεςθσ των 
ειδικϊν απορριμμάτων, που περιγράφονται ςτο άρκρο 4 παρ. 4.2.1, οι υπεφκυνοι βιομθχανιϊν, 
βιοτεχνιϊν, εργαςτθρίων, ςυνεργείων κ.τ.λ. υποχρεοφνται να διαχειρίηονται τα απορρίμματα με 
δικά τουσ μζςα. Επίςθσ υποχρεοφνται, μζχρι τθν θμζρα τθσ αποκομιδισ, να τα κρατοφν 
ςυςκευαςμζνα ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ των επιχειριςεϊν τουσ και να μθν τα βγάηουν ςτο 
πεηοδρόμιο, το οδόςτρωμα ι άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Για τουσ παραβάτεσ ιςχφουν όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 9 παράγραφοσ 9.2.  
10.4. Ειδικά για τα απόβλθτα νοςοκομείων και κεραπευτθρίων, εκτόσ εκείνων που εξαιροφνται 
ςτθν παράγραφο 4.3.2. του άρκρου 4, οι υπεφκυνοι είναι υποχρεωμζνοι:  
α) Να διαχωρίηουν τα απόβλθτά τουσ ςε αυτά που περιγράφονται ςτθν παρ. 4.3.2. του άρκρου 4 
και ςε αυτά που δεν είναι επικίνδυνα ι τοξικά ι πακογόνα, ϊςτε να μποροφν να διατεκοφν μαηί με 
τα οικιακά.  
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β) Να τα τοποκετοφν ςε αςφαλι ςυςκευαςία, με εμφανι χαρακτθριςμό ωσ «απορρίμματα 
νοςοκομειακά, μθ επικίνδυνα, μθ τοξικά» με αυτοκόλλθτθ ετικζτα, ςφραγίδα ι καρτζλα.  
γ) Να τα εναποκζτουν ςε κάδουσ ι αυτοπιεηόμενεσ κλειςτζσ πρζςεσ ι ςε περίπτωςθ αντικειμενικισ 
αδυναμίασ (ζλλειψθ χϊρου τοποκζτθςθσ κ.λ.π.) ςε ειδικοφσ κάδουσ. 
δ) Οι υπεφκυνοι των αποβλιτων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου υποχρεοφνται, εφ’ όςον τουσ 
ηθτθκεί, να χορθγοφν βεβαίωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρουν τθν προζλευςθ και το είδοσ των 
απορριμμάτων.  
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται πρόςτιμο του άρκρου 33.   
10.5. Ειδικά τα απορρίμματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 παρ. 4.2.3 του παρόντοσ κανονιςμοφ 
(απόβλθτα εκςκαφϊν, καταςκευϊν, κατεδαφίςεων ΑΕΕΚ) που εμπίπτουν ςτα «άλλα προϊόντα» του 
Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) και ςφμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρκρα 15 και 17) επιβάλλεται θ 
κζςπιςθ μζτρων με ςτόχο τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ι/και αξιοποίθςθ των υλικϊν αυτϊν, κα 
μεταφζρονται με ευκφνθ του ιδιοκτιτθ ι του υπευκφνου εργαςιϊν ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ ΑΕΕΚ 
για τθν εναλλακτικι τουσ διαχείριςθ.  
α) Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ επί του πεηοδρομίου, του οδοςτρϊματοσ ι άλλου κοινόχρθςτου 
(δθμοςίου ι δθμοτικοφ) χϊρου κάκε είδουσ υλικϊν άνευ αδείασ από το Διμο και χωρίσ τθ λιψθ 
των ειδικϊν μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, που προβλζπονται κάκε φορά από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, τθν κανονιςτικι απόφαςθ - διάταξθ που αφορά ςτθ χριςθ των 
παραχωροφμενων κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου και τον παρόντα Κανονιςμό Κακαριότθτασ. Σε 
κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ εναπόκεςθ υλικϊν χωρίσ κατάλλθλθ ςυςκευαςία (χφμα) και 
χωρίσ τθ λιψθ των απαιτοφμενων προςτατευτικϊν μζτρων για τθν αςφάλεια πεηϊν και οχθμάτων 
και τθν αποφυγι ρφπανςθσ από διαρροι των υλικϊν. Οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται για το ςκοπό 
αυτό, να λαμβάνουν μζτρα για τθν επιμελι κάλυψθ των υλικϊν, τθν αποφυγι διάχυςθσ υλικϊν ι 
αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν προςταςία των πολιτϊν και να ςυμμορφϊνονται με τισ 
υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ για τθ λιψθ πρόςκετων μζτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτθτα.  
Στθν περίπτωςθ που τα υλικά παραμζνουν επί του πεηοδρομίου κεωροφνται ότι καταλαμβάνουν 
δθμοτικό κοινόχρθςτο χϊρο και οι υπεφκυνοι ιδιοκτιτεσ του ακινιτου υποχρεοφνται ςτθν 
καταβολι ειδικοφ τζλουσ κακϊσ επίςθσ και του ςχετικοφ προςτίμου κατά τα οριηόμενα ςτθν 
κανονιςτικι απόφαςθ - διάταξθ που αφορά ςτθ χριςθ των παραχωροφμενων κοινόχρθςτων 
χϊρων του Διμου.  
β) Στθν περίπτωςθ που επιρρίπτονται τα ωσ άνω υλικά ςε ακάλυπτουσ χϊρουσ, όπωσ οικόπεδα, 
ρζματα, πάρκα, άλςθ, δαςικζσ εκτάςεισ εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ, οι ενζργειεσ αυτζσ 
προκαλοφν ςοβαρά προβλιματα ςτο περιβάλλον, δθμιουργοφν εςτίεσ ρφπανςθσ και 
υποβακμίηουν τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν και προκαλοφν κινδφνουσ. 
Στουσ παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ, εκτόσ από τισ ποινζσ που προβλζπει το άρκρο 119 του Ν. 
1892/90 και τισ άλλεσ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ από τθν κείμενθ νομοκεςία, ο Διμοσ επιβάλλει 
πρόςτιμο ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανϊν απορριμμάτων και τθν ςοβαρότθτα 
τθσ ρφπανςθσ. Σε περίπτωςθ υποτροπισ επιβάλλεται πρόςτιμο ζωσ και πενταπλάςιο του αρχικά 
επιβλθκζντοσ, ανάλογα με το μζγεκοσ και τθ ςοβαρότθτα τθσ ρφπανςθσ.  
γ) Απαγορεφεται θ ρίψθ μπαηϊν ι άλλων ογκωδϊν αντικειμζνων ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων 
κακϊσ και θ ρφπανςθ πεηοδρομίων με χρϊματα, λάδια κ.λ.π. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται 
πρόςτιμο. Θ εςκεμμζνθ εγκατάλειψθ αντικειμζνων, μπαηϊν, πλεοναηόντων ςκυροδεμάτων, 
απόνερων πλφςθσ ςκυροδζματοσ, λάδια από επαγγελματικά αυτοκίνθτα εργολάβων ι 
μεταφορικϊν εταιριϊν, ςε δρόμουσ ι άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, επιςφρει πρόςτιμο. 
δ) Δεν επιτρζπεται θ χωρίσ άδεια κατάλθψθ κοινοχριςτων (δθμοτικϊν ι δθμοςίων) χϊρων για τθν 
τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων (ςκάφεσ, containers κ.τ.λ.) ςτουσ οποίουσ ρίπτονται μπάηα ι κάκε 
μορφισ αδρανι υλικά. Οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να τθροφν τα οριηόμενα ςτθν κανονιςτικι 
απόφαςθ – διάταξθ που αφορά ςτθ χριςθ των παραχωροφμενων κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου. 
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται πρόςτιμο για κάκε θμζρα παραμονισ του μζςου ςε κοινόχρθςτο 
χϊρο. Σε περίπτωςθ παραμονισ ςκάφθσ, ςυμπιεςτοφ ι άλλου μζςου, χωρίσ άδεια, πζραν των 3 
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θμερϊν, το μζςο απομακρφνεται από τθν υπθρεςία κακαριότθτασ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ, 
όπωσ αυτι κα προκφπτει κάκε φορά, καταλογίηεται ςτουσ υπευκφνουσ.  
10.6. Οι υπεφκυνοι οφείλουν να τθροφν όλα τα μζτρα αςφαλείασ για τουσ πεηοφσ και τα οχιματα 
που προβλζπονται από τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ.  
 

Άρκρο 11:  Τποχρεώςεισ υπευκφνων ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων που δεν 
μεταφζρονται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. 

 
11.1. Τα απορρίμματα που περιγράφονται ςτο άρκρο 4 παρ. 4.2 και 4.3 ςυλλζγονται, 
αποκομίηονται και μεταφζρονται αποκλειςτικά από τουσ υπευκφνουσ, όπωσ αυτοί προςδιορίηονται 
ςτο άρκρο 3 του παρόντοσ κανονιςμοφ και τθ ςχετικι νομοκεςία.  
11.2. Οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται, μζχρι τθν θμζρα τθσ αποκομιδισ τουσ, να τα κρατοφν 
ςυςκευαςμζνα ςε ειδικοφσ προςτατευμζνουσ χϊρουσ εντόσ τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ και να μθν τα 
βγάηουν ςτο πεηοδρόμιο, ςτο οδόςτρωμα ι ςε άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Οι υπεφκυνοι 
οφείλουν να προβοφν ςε άμεςθ απομάκρυνςι τουσ με δικά τουσ μζςα. Θ μθ ςυμμόρφωςθ των 
υπευκφνων (εκτόσ όςων προβλζπονται από υγειονομικζσ ι άλλεσ διατάξεισ), επιςφρει κάκε φορά 
πρόςτιμο ανάλογα με το είδοσ των απορριμμάτων. Οι παραβάτεσ οφείλουν να απομακρφνουν 
άμεςα από τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τα απορρίμματα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ του Κανονιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και επιβάλλεται πρόςτιμο για κατάλθψθ άνευ 
αδείασ κοινοχριςτου χϊρου.  
11.3. Απαγορεφεται θ ανάμειξθ ειδικϊν και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά 
απορρίμματα και θ τοποκζτθςι τουσ ςε κάδουσ και λοιπά μζςα αποκομιδισ. Ραράβαςθ τθσ 
διάταξθσ επιςφρει κάκε φορά πρόςτιμο.  
11.4. Οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται, αν τουσ ηθτθκεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογισ του 
παρόντα κανονιςμοφ, να παρουςιάηουν κατά τουσ ελζγχουσ αποδεικτικά τθσ αποκομιδισ και 
τελικισ διάκεςθσ των ειδικϊν και επικίνδυνων απορριμμάτων.   
 

Άρκρο 12 : Τποχρεώςεισ υπευκφνων οικοδομικών εργαςιών 
 
Τα κάκε είδουσ ζργα (ανζγερςθ οικοδομϊν, επιςκευζσ, λοιπζσ οικοδομικζσ εργαςίεσ) που 
εκτελοφνται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου από ιδιϊτεσ ι φορείσ του δθμοςίου, 
κοινωφελϊν οργανιςμϊν, εργολάβουσ δθμοςίων και δθμοτικϊν ζργων κ.τ.λ., πρζπει να 
εκτελοφνται με ιδιαίτερθ προςοχι και να πλθροφν όλουσ τουσ κανόνεσ που προβλζπονται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, τον Γενικό Οικοδομικό Κανονιςμό, τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ και τον 
παρόντα Κανονιςμό και για ό,τι δεν προβλζπεται ς’ αυτόν κα εφαρμόηεται ό,τι ρθτά ορίηει ο νόμοσ.  
Σε κάκε περίπτωςθ οι υπεφκυνοι των ζργων οφείλουν να τθροφν όλα τα μζτρα προςταςίασ πεηϊν 
και οχθμάτων, να μθν παρακωλφουν τθν κυκλοφορία, να μθν δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν 
λειτουργία τθσ πόλθσ και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα αποφυγισ κινδφνου διαςποράσ 
ι διαφυγισ ςτο περιβάλλον δομικϊν και αδρανϊν υλικϊν και κάκε είδουσ αχριςτων αντικειμζνων 
και αποβλιτων. Οι παραβάτεσ των παραπάνω οικοδομικϊν διατάξεων τιμωροφνται αυςτθρά 
ςφμφωνα με το άρκρο 434 του Ρ.Κ. 
Σε περίπτωςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν, υπεφκυνοι είναι όςοι ορίηονται ςτο άρκρο 3 παρ. 3.7 του 
παρόντοσ κανονιςμοφ. Ειδικότερα:  
12.1. Ρριν από τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, οι ιδιοκτιτεσ ι οι καταςκευαςτζσ, ανάλογα, 
πρζπει:  
Α) Να διακζτουν οικοδομικι άδεια ςε ιςχφ.  
Β) Να διακζτουν άδεια κατάλθψθσ πεηοδρομίου – οδοςτρϊματοσ.  
Ο χϊροσ που εκτελοφνται οι οικοδομικζσ εργαςίεσ κα πρζπει να είναι περιφραγμζνοσ. Επίςθσ, 
πρζπει να υπάρχει πινακίδα, που να απαγορεφει τθν είςοδο ςτουσ μθ ζχοντεσ εργαςία και ςε 
περίπτωςθ καταλιψεωσ πεηοδρομίου ι οδοςτρϊματοσ πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν 
προςταςία πεηϊν και οχθμάτων.  

ΑΔΑ: 6ΧΕΧΩΕΩ-ΗΚΖ



Σελίδα 17 από 73 
 

 

Τα αδρανι υλικά που βρίςκονται επί του πεηοδρομίου, εφόςον ζχει χορθγθκεί άδεια καταλιψεωσ 
πεηοδρομίου, πρζπει να εγκιβωτίηονται με μζςα προςταςίασ (μαδζρια, τςιμεντόλικουσ κ.τ.λ.), για 
τθν αποφυγι τθσ διαςποράσ τουσ από νερά είτε από οποιαδιποτε άλλθ αιτία. Σε κάκε περίπτωςθ 
θ διατιρθςθ των υλικϊν αυτϊν επί του κοινόχρθςτου χϊρου πρζπει να διαρκεί το ςυντομότερο 
χρονικό διάςτθμα και μόνο για όςο είναι απαραίτθτο. 
Ελαφρά υλικά που παραςφρονται από τον αζρα (άμμοσ, μαρμαρόςκονθ, μπάηα, τςιμζντα κ.τ.λ.) 
πρζπει να είναι καλυμμζνα ι να καταβρζχονται ςυχνά, ϊςτε να μθν παραςφρονται από τον αζρα. 
Το ίδιο ιςχφει και κατά τθ διάρκεια κατεδαφίςεων ι εκςκαφϊν.  
Μπάηα επί κοινόχρθςτων χϊρων, που παραμζνουν πλζον του διθμζρου, κεωρείται ότι 
καταλαμβάνουν κοινόχρθςτο χϊρο και επιβάλλεται το ςχετικό τζλοσ και το προβλεπόμενο 
πρόςτιμο. Αυτά απομακρφνονται από το Διμο και ο υπόχρεοσ καταβάλλει τθ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ, όπωσ αυτι κα προκφπτει κάκε φορά.  
Κατά τθν κατάλθψθ πεηοδρομίου πρζπει να υπάρχει μζριμνα για αςφαλι κίνθςθ των πεηϊν και 
των τροχοφόρων και πρόςβαςθ ςτα παρακείμενα καταςτιματα. 
Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ των ςυγκεκριμζνων διατάξεων επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα με το 
άρκρο 33. Θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου μπορεί να προχωριςει και ςε ανάκλθςθ τθσ άδειασ 
κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου.  
12.2. Μπάηα που προζρχονται από μικροεπιςκευζσ απομακρφνονται με ευκφνθ και δαπάνθ του 
ιδιοκτιτθ, νομζα ι κατόχου του χϊρου από τον οποίο προζρχονται. Τα εν λόγω απορρίμματα και 
μπάηα κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα και ςυςκευαςμζνα μζςα ςε ειδικζσ ςακοφλεσ και να μθν 
είναι περιςςότερεσ από 20, διαφορετικά κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε container (π.χ. τφπου 
«ςκάφθσ»), το οποίο να μθν παρεμποδίηει τθν διζλευςθ πεηϊν και οχθμάτων. Σε περίπτωςθ 
εγκατάλειψθσ ςε κοινόχρθςτο χϊρο μπάηων από μικροεπιςκευζσ, εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 10.5. του άρκρου 10 του παρόντοσ κανονιςμοφ. 
12.3. Στθν περίπτωςθ που αδρανι υλικά επιρρίπτονται ςε ακάλυπτουσ κοινόχρθςτουσ ι μθ χϊρουσ 
όπωσ οικόπεδα, χείμαρρουσ, ρζματα, πάρκα, άλςθ, δάςθ εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου γίνονται ςοβαρζσ 
εςτίεσ ρφπανςθσ και προκαλοφν ιδιαίτερθ υποβάκμιςθ ςτο περιβάλλον. Γι’ αυτό τζτοιεσ ενζργειεσ 
απαγορεφονται αυςτθρά. Στουσ παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ εκτόσ από τισ ποινζσ που 
προβλζπει το άρκρο 119 του Ν. 1892/1990 κακϊσ και τισ άλλεσ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ, ο Διμοσ 
επιβάλει πρόςτιμο ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανϊν και τθ ςοβαρότθτα τθσ 
ρφπανςθσ. Σε περίπτωςθ επανάλθψθσ επιβάλλεται πρόςτιμο μζχρι και ςτο πενταπλάςιο του 
επιβλθκζντοσ.  
12.4. Κατά τισ οικοδομικζσ εργαςίεσ ειδικι μζριμνα κα πρζπει να λαμβάνεται από τουσ 
υπεφκυνουσ για τθν αςφαλι διαχείριςθ και τελικι διάκεςθ του αμιάντου, όπωσ ορίηεται από τθ 
ςχετικι νομοκεςία. Σε περιπτϊςεισ κατεδαφίςεων ι ςυντιρθςθσ κτιρίων, οι εργοδότεσ οφείλουν 
να λαμβάνουν όλα τα μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ. Τα αμιαντοφχα υλικά κα πρζπει να 
αφαιροφνται και ςτθ ςυνζχεια να ςυλλζγονται, να αποκθκεφονται και να απορρίπτονται ωσ 
επικίνδυνα απόβλθτα. 
Δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ, μεταφορά και διαχείριςθ των αποβλιτων αμιάντου από τουσ μθ 
ζχοντεσ νόμιμθ άδεια ςχετικισ αφαίρεςθσ αμιάντου, κατάλλθλθ τεχνογνωςία, μεκόδουσ και 
εξοπλιςμό. Στουσ παραβάτεσ κα επιβάλλεται εκτόσ των άλλων και πρόςτιμο ςφμφωνα με το άρκρο 
33.  

Άρκρο 13: Εργαςίεσ από Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ 
 
13.1. Στισ περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν από Οργανιςμό Κοινισ Ωφζλειασ (ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ 
κ.λ.π.) για ςυντιρθςθ, επιςκευι δικτφου ι νζων παροχϊν, επιβάλλεται θ τιρθςθ των διατάξεων 
που προβλζπονται από τουσ Νόμουσ περί εκτελζςεωσ Δθμοςίων Ζργων, κακϊσ και από τισ 
διατάξεισ του Γενικοφ Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ και του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ.  
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των ζργων, οφείλουν να τθροφν τα προβλεπόμενα ςτον παρόντα 
κανονιςμό και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  
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13.2. Οι παραπάνω Οργανιςμοί υποχρεοφνται όπωσ άμεςα μετά τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν 
εργαςιϊν, και όχι πζραν του τετραθμζρου, να απομακρφνουν τα προϊόντα εκςκαφισ, τα λοιπά 
άχρθςτα υλικά και να επαναφζρουν τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (οδοί, πεηοδρόμια, πλατείεσ) ςτθν 
πρότερθ τουσ κατάςταςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 10 
παρ.10.5. του παρόντοσ κανονιςμοφ.  
13.3. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί κατάλθψθ πεηοδρομίου ι άδεια τομισ οδοςτρϊματοσ από 
οργανιςμό κοινισ ωφζλειασ, πρζπει να προςκομίηεται ςτο Διμο εγγυθτικι επιςτολι 
αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ 50 € ανά μζτρο 
μικουσ προςόψεωσ ι 200 € ανά μζτρο τομισ οδοςτρϊματοσ, θ οποία κα επιςτρζφεται μετά τθν 
πλιρθ αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και εφόςον δεν προξζνθςαν ηθμιζσ ςτουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ 
από τθν εκτζλεςθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν (π.χ. μπάηα, τςιμζντα, ηθμιζσ ςτο οδόςτρωμα, ηθμιζσ 
ςτα πεηοδρόμια, παραλείψεισ πλακόςτρωςθσ πεηοδρομίου κ.λ.π.). Τα παραπάνω κα 
πιςτοποιοφνται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου, δθλαδι ότι αποκαταςτάκθκαν οι τομζσ του 
οδοςτρϊματοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ δθμοςίων ζργων (π.χ. υλικά επιχϊςεων, 
ςυμπίεςθ, ςκυροδζτθςθ, πλακόςτρωςθ, τελικι επίςτρωςθ αςφάλτου κ.λ.π.). 
13.4. Ο Διμοσ υποχρεοφται να ελζγχει – επιβλζπει τθν κατάςταςθ των ανωτζρω κατά τθ διάρκεια 
αλλά και μετά το πζρασ των εργαςιϊν από τουσ ΟΚΩ.  
13.5. Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ ηθμιάσ ςε δθμοτικι περιουςία κακϊσ και θ πρόςκαιρθ 
διακοπι ςτο δίκτυο νεροφ ι φωτιςμοφ εξαιτίασ των εργαςιϊν από τουσ παραπάνω οργανιςμοφσ, ο 
Διμοσ δφναται να επιβάλλει εντόσ προκεςμίασ τθν αποκατάςταςθ τθσ φκοράσ και να καταλογίςει 
τθν απαιτοφμενθ δαπάνθ για πλιρθ αποκατάςταςθ εισ βάροσ του υπόχρεου. Διαφορετικά κα 
επιβάλλεται πρόςτιμο και θ εγγυθτικι επιςτολι κα εκπίπτει ςτο Διμο.  
Με νεότερθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, κα προςδιοριςτοφν τα πρόςτιμα που κα 
επιβάλλονται για τισ παραβάςεισ των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ και  κα ορίηεται το 
φψοσ τουσ. 
 

Κεφάλαιο Ε΄- ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
 

Άρκρο 14: Γενικά 
 
Στο Διμο ιδθ λειτουργοφν προγράμματα διαλογισ για τθν ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ πρϊτων 
υλϊν. Θ ορκολογικι διαχείριςθ και θ αξιοποίθςθ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, θλεκτρονικϊν 
ςυςκευϊν, μπαταριϊν και άλλων προϊόντων ςτοχεφει:  
• Στθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και τθ μείωςθ του ςυνολικοφ όγκου πριν τθν τελικι 
τουσ διάκεςθ.  
• Στθν επαναχρθςιμοποίθςθ των ςυςκευαςιϊν και τθν ενκάρρυνςθ ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ - 
αξιοποίθςθσ.  
• Στθν ανάλθψθ ευκυνϊν από τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ (δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ).  
• Στθν ανάδειξθ του ρόλου των χρθςτϊν και των καταναλωτϊν ωσ βαςικϊν παραγόντων για τθν 
επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων.  
 

Άρκρο 15: Ανακφκλωςθ ςυςκευαςιών 
 
15.1. Οι Ο.Τ.Α., ςφμφωνα με το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο, υποχρεοφνται μόνοι ι ςε ςυνεργαςία με 
άλλουσ φορείσ, να καταρτίηουν και να υλοποιοφν προγράμματα ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ, διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ.   
Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν προωκεί προγράμματα ανακφκλωςθσ και διαλογισ ςτθν πθγι για τθν 
ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ πρϊτων υλϊν, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και ενεργοποίθςθσ των 
πολιτϊν. Οι υπεφκυνοι κακαριότθτασ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 3 και γενικά όλοι οι 
κάτοικοι ζχουν τθν υποχρζωςθ να ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ υλοποίθςθ των προγραμμάτων 
αυτϊν.  
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15.2. Συγκεκριμζνα, οι υπεφκυνοι, μετά τθν ενθμζρωςι τουσ για τθν ζναρξθ εφαρμογισ των 
προγραμμάτων ςτθν περιοχι τουσ, οφείλουν να τθροφν τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και 
να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ των υπθρεςιϊν για τον τρόπο ςυλλογισ των προσ ανακφκλωςθ 
απορριμμάτων:  
15.2.1. Κάκε πρόγραμμα κα περιλαμβάνει 6μθνθ δοκιμαςτικι λειτουργία, με παράλλθλθ 
ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και παροχι των οδθγιϊν ςτουσ πολίτεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ, 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ επιτυχία του προγράμματοσ.  
15.2.2. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου, ςε κάκε περιοχι που εφαρμόηεται το 
πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι, οι υπεφκυνοι Κακαριότθτασ όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο 
άρκρο 3 και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίεσ και επιςκζπτεσ, υποχρεοφνται να 
ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και τισ οδθγίεσ των υπθρεςιϊν. Σε 
όςουσ δεν ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ διαλογισ και ςυλλογισ των αποβλιτων και 
προκειμζνου να υπάρξει αποδοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ ο Διμοσ 
κα επιβάλλει πρόςτιμο για τα οργανικά απορρίμματα που κα τοποκετοφνται ςε κάδο 
ανακφκλωςθσ.  
15.3. Ο Διμοσ, προκειμζνου να ενιςχφει τα προγράμματα ανακφκλωςθσ, μπορεί με αποφάςεισ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, να κεςπίηει κίνθτρα και επιβραβεφςεισ ςε όςουσ ςυμβάλλουν με 
οιονδιποτε τρόπο ςτθν επιτυχία των προγραμμάτων (ςχολεία, οργανϊςεισ, πολίτεσ, γειτονιζσ, 
εταιρίεσ κλπ.)  
15.4. Οι υπεφκυνοι του προγράμματοσ αλλά και όλοι οι κάτοικοι, οφείλουν να ςυμβάλλουν και να 
ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ και τον τρόπο ςυλλογισ και απόρριψθσ των προσ ανακφκλωςθ 
απορριμμάτων. Συγκεκριμζνα:  
15.4.1. Οφείλουν να μθν αναμειγνφουν με τα ςυνικθ απορρίμματα εκείνα που είναι 
καταςκευαςμζνα από γυαλί, χαρτί, μζταλλο (λευκοςίδθροσ, αλουμίνιο) και πλαςτικό, αλλά να τα 
διαχωρίηουν και να τα αποδίδουν ςτο Διμο, ςφμφωνα με το πρόγραμμα Ανακφκλωςθσ που 
υπάρχει ςτθν περιοχι τουσ. Τα ανακυκλϊςιμα υλικά πρζπει να είναι πολφ καλά ςυςκευαςμζνα, 
ςυμπιεςμζνα και δεμζνα ϊςτε να καταλαμβάνουν τον ελάχιςτο δυνατό όγκο, να προκαλοφν τθ 
μικρότερθ δυνατι αιςκθτικι όχλθςθ και να μθ διαςκορπίηονται. Τα ανακυκλϊςιμα υλικά πρζπει να 
εκτίκενται για αποκομιδι πριν τθν ϊρα διζλευςθσ του ειδικοφ απορριμματοφόρου.  
Στουσ μπλε κάδουσ ρίπτονται: Γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ από νερό, αλκοολοφχα ποτά, χυμοφσ, 
αναψυκτικά, βαηάκια τροφίμων και λοιπά. Χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ από δθμθτριακά, μπιςκότα, 
ηάχαρθ, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμεσ, χαρτοςακοφλεσ κ.α., τα χαρτοκιβϊτια από θλεκτρικζσ και 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, κακϊσ και το ζντυπο χαρτί (εφθμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία κλπ.). 
Ρλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ όπωσ: μπουκάλια νεροφ, αναψυκτικά, γιαοφρτια, λάδι, φιλμ 
περιτυλίγματοσ, απορρυπαντικά, είδθ κακαριςμοφ, ςαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμεσ, 
αποςμθτικά, πλαςτικζσ ςακοφλεσ κ.α. Μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ από αναψυκτικά, μπφρεσ, γάλα 
εβαπορζ, τόνο, καφζ, τοματοπολτό κ.α. 
Οι ςακοφλεσ με τα ανακυκλϊςιμα απορρίμματα πρζπει να τοποκετοφνται ςτουσ κάδουσ με τρόπο 
που να επιτρζπει ςτο καπάκι να ξανακλείνει ομαλά μετά τθ χριςθ. Πταν ο κάδοσ γεμίςει και δεν 
δφναται να δεχκεί άλλεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων, απαγορεφεται θ εγκατάλειψθ τθσ 
ςυςκευαςίασ ςτο οδόςτρωμα ι το πεηοδρόμιο. Επιβάλλεται θ φφλαξι τθσ ςε κατάλλθλο χϊρο 
όπου δεν δθμιουργοφνται προβλιματα ςτισ γειτονικζσ κατοικίεσ και δεν είναι δυνατι θ πρόςβαςθ 
ςε κατοικίδια ηϊα (π.χ. βεράντεσ, αυλζσ, υπόγεια, ειδικοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ).  
15.4.2. Στισ επιχειριςεισ όπου οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων είναι 
ςχετικά μεγάλεσ, οι υπεφκυνοι οφείλουν να τα ςυλλζγουν ξεχωριςτά από τα άλλα απορρίμματα, 
να ελαχιςτοποιοφν τον όγκο τουσ δια ςυμπιζςεωσ ι άλλου πρόςφορου τρόπου.  
15.4.3. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ διάταξθ αυτι, ο Διμοσ μπορεί να επιβάλλει πρόςτιμο. Σε 
περίπτωςθ υποτροπισ ι ςε περιπτϊςεισ μεγάλθσ κατάλθψθσ κοινόχρθςτων χϊρων, παρεμπόδιςθσ 
τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν ι οχθμάτων το πρόςτιμο διπλαςιάηεται. 
15.5. Ειδικά για το γυαλί ωσ ανακυκλϊςιμο υλικό, όπου ο Διμοσ εφαρμόηει ειδικό πρόγραμμα 
χωριςτισ ςυλλογισ ςε κάδουσ με ειδικι ςιμανςθ, οι κάτοικοι και οι επιχειριςεισ οφείλουν να 
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τοποκετοφν εντόσ του κάδου μόνο άδειεσ γυάλινεσ φιάλεσ, χωρίσ το πϊμα τουσ, και να μθν 
τοποκετοφν άλλα υλικά, ανακυκλϊςιμα ι μθ. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ διάταξθ αυτι, ο 
Διμοσ μπορεί να επιβάλλει πρόςτιμο. 
 

Άρκρο 16: Ανακφκλωςθ ειδικών αποβλιτων (μπαταρίεσ, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, λάδια οικιακισ 
χριςθσ κλπ) 

 
Τα δθμοτικά απόβλθτα που προζρχονται από οχιματα, ελαςτικά, καταλφτεσ αυτοκινιτων, 
χρθςιμοποιθμζνα ορυκτζλαια, θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ 
ςυςκευζσ, υλικά εκςκαφϊν, απαγορεφεται να ρίπτονται ςε δθμοτικοφσ κάδουσ και κακιερϊνεται θ 
υποχρζωςθ των υπευκφνων να μεριμνοφν για τθν ςυλλογι, μεταφορά και ανακφκλωςι τουσ, όπωσ 
αναλυτικά κα κακορίηεται από ειδικότερεσ διατάξεισ ςε εφαρμογι του Νόμου 2939/2001.  
16.1. Για τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ο Διμοσ εφαρμόηει ειδικό 
πρόγραμμα ςυλλογισ. Τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ δεν πρζπει να 
απορρίπτονται ςτουσ κοινοφσ κάδουσ απορριμμάτων του Διμου, οφτε να απορρίπτονται 
ανεξζλεγκτα ςε οικόπεδα και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Το ςθμείο όπου ςυλλζγεται ο αποςυρόμενοσ 
θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ είναι ςτο δθμοτικό αμαξοςτάςιο (κάκε εργάςιμθ θμζρα, 
πρωινζσ ϊρεσ). Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προςκομίηουν τον αποςυρόμενο θλεκτρικό και 
θλεκτρονικό εξοπλιςμό ςτο χϊρο ςυλλογισ με ίδια μζςα, είτε να ακολουκοφν τθ διαδικαςία των 
παραγράφων 5.2. του άρκρου 5 και 9.1. του άρκρου 9 για τθ ςυλλογι των ογκωδϊν αποβλιτων.  
16.2. Οι φορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ (μπαταρίεσ) δεν απορρίπτονται ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων, 
οφτε ςτουσ μπλε κάδουσ των ανακυκλϊςιμων ςυςκευαςιϊν, αλλά ςυλλζγονται ςε ειδικοφσ κάδουσ 
ανακφκλωςθσ μπαταριϊν, που υπάρχουν ςτα δθμοτικά κτίρια και τα ςχολεία του Διμου μασ. 
16.3. Τα χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά δεν απορρίπτονται ςτουσ κάδουσ ι ςε άλλουσ χϊρουσ. Θ 
ανακφκλωςθ ελαςτικϊν γίνεται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 109 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004 «Μζτρα και όροι για 
τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ελαςτικϊν των οχθμάτων. Ρρόγραμμα για τθν 
εναλλακτικι διαχείριςι τουσ»). Οι ιδιοκτιτεσ των βουλκανιηατζρ, όπου γίνεται και θ αλλαγι των 
παλαιϊν ελαςτικϊν ςτα οχιματα, κακϊσ και τα καταςτιματα εμπορίασ moto, πρζπει να μεριμνοφν 
ϊςτε να οδθγοφνται τα παλαιά τουσ ελαςτικά ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ. Οι διακινθτζσ και οι τελικοί πωλθτζσ ελαςτικϊν υποχρεϊνονται να διακινοφν 
ελαςτικά, τα οποία ανικουν ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ.  
16.4. Θ ανακφκλωςθ των ορυκτελαίων γίνεται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 82 (ΦΕΚ 64/Α/2004 
«Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων - Μζτρα, 
όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων»). Οι 
ιδιοκτιτεσ των βουλκανιηατζρ, πρατθρίων καυςίμων κ.τ.λ. όπου γίνεται και θ αλλαγι των παλαιϊν 
λαδιϊν ςτα οχιματα, κακϊσ και αυτϊν που προορίηονται για βιομθχανικι χριςθ, πρζπει να 
μεριμνοφν ϊςτε να οδθγοφνται τα λιπαντικά ζλαια ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Οι διακινθτζσ και οι τελικοί πωλθτζσ λιπαντικϊν λαδιϊν υποχρεϊνονται 
να διακινοφν λιπαντικά ζλαια, τα οποία είναι ενταγμζνα ςε Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. 
16.5. Τα χρθςιμοποιθμζνα μαγειρικά ζλαια απαγορεφεται να απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό 
ςφςτθμα ωσ υγρά απόβλθτα. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ εντόσ των κάδων, μαγειρικϊν ι 
μθχανικϊν ελαίων, κακϊσ και θ ρίψθ μαγειρικϊν ι μθχανικϊν ελαίων επί του οδοςτρϊματοσ, των 
πεηοδρομίων και των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων. Οι ιδιοκτιτεσ των εςτιατορίων, fast food, 
ταβερνϊν κ.τ.λ. κα πρζπει να εναποκζτουν τα χρθςιμοποιθμζνα μαγειρικά ζλαια ςε ειδικά δοχεία 
μεριμνϊντασ ϊςτε να οδθγοφνται τα μαγειρικά ζλαια ςε πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ΄- ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
 

Άρκρο 17: Κριτιρια χωροκζτθςθσ κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων 
 
Ο Διμοσ εφαρμόηει ςφςτθμα μθχανικισ αποκομιδισ ςφμφωνα και με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περί μθ χειρονακτικισ αποκομιδισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ και ζχει τθν 
ευκφνθ τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ, κακϊσ και τθν υποχρζωςθ κακαριςμοφ των κάδων 
προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων. 
Οι κάδοι τοποκετοφνται ςτθν πόλθ ςε πυκνότθτα που κακορίηεται με βάςθ τθν ποςότθτα 
απορριμμάτων κάκε περιοχισ, τισ ιδιαιτερότθτζσ τθσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τα εξισ: 
Α) Να μθν παρεμποδίηεται θ αςφαλισ κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων.  
Β) Να μθν τοποκετοφνται ςε γωνίεσ οδϊν, μπροςτά από πυροςβεςτικοφσ κρουνοφσ, μπροςτά από 
φωτεινοφσ ςθματοδότεσ και ςιματα ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ, δίπλα ςε φρεάτια ομβρίων, ςε 
παιδικοφσ ςτακμοφσ, ςχολεία και εκκλθςίεσ.  
Γ) Θ τοποκζτθςθ των κάδων πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπι τθσ Υπθρεςίασ 
Κακαριότθτασ.  
Δ) Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι δεν ζχει τθν ευχζρεια να τοποκετιςει τον κάδο ςε ςθμείο που να 
μθν ενοχλείται κανείσ, ο κάδοσ τοποκετείται ςτισ μονοκατοικίεσ ςτθ νοθτι προζκταςθ του κοινοφ 
τουσ ορίου, ενϊ ςτισ πολυκατοικίεσ ι ςυγκροτιματα κατοικιϊν ι λοιπϊν δραςτθριοτιτων 
τοποκετείται ζνασ ι περιςςότεροι κάδοι κατά μικοσ του προςϊπου τθσ ιδιοκτθςίασ (οικοπζδου) 
που κα υποδείξει ζγγραφα θ ςυνζλευςθ των ιδιοκτθτϊν.   
Ε) Στισ υπό ανζγερςθ οικοδομζσ με τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, ο υπεφκυνοσ τθσ 
οικοδομισ οφείλει να προκακορίςει ζγγραφα μετά από ςυνεργαςία με τθν Υπθρεςία 
Κακαριότθτασ τθ κζςθ των κάδων που κα εξυπθρετιςουν όταν κατοικθκοφν, λαμβάνοντασ υπόψθ 
ό,τι προβλζπεται από τισ διατάξεισ του ιςχφοντοσ κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ. Κατά τθν ζκδοςθ 
οικοδομικισ άδειασ κα πρζπει να κακορίηεται ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ για τθ ςυγκζντρωςθ και 
προςωρινι αποκικευςθ των απορριμμάτων του κτιρίου μζχρι τθν αποκομιδι τουσ από ςυνεργεία 
του Διμου.  
ΣΤ) Σε καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (εςτιατόρια, καφετζριεσ, κζντρα διαςκζδαςθσ, 
κ.λ.π.) με ιδθ εγκεκριμζνθ άδεια, αυτά οφείλουν να δζχονται να τοποκετθκεί κάδοσ ςε χϊρο που 
τουσ ανικει είτε εντόσ είτε εκτόσ του καταςτιματοσ. 
Η) Σε δρόμουσ όπου δεν υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ κάδου ςε όλεσ τισ οικοδομζσ, αυτόσ 
να τοποκετείται κατά προτεραιότθτα ςτθν πολυκατοικία με τα περιςςότερα διαμερίςματα μεταξφ 
γειτονικϊν πολυκατοικιϊν.  
Θ) Να μθν τοποκετοφνται κάδοι απορριμμάτων ςε ράμπεσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, ςε ειςόδουσ 
και εξόδουσ χϊρων ςτάκμευςθσ οικοδομϊν και ςε ςτάςεισ λεωφορείων.  
Θ) Να μθν τοποκετοφνται κάδοι απορριμμάτων ςε παιδικζσ χαρζσ.  
Ι) Σε περίπτωςθ που ερωτθκεί θ ςυνζλευςθ ιδιοκτθτϊν πολυκατοικιϊν να υποδείξει κζςθ κάδου 
ςτο πρόςωπο τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ και δεν το πράξει, ο κάδοσ να τοποκετείται ωσ εξισ: Αν θ 
πολυκατοικία χρειάηεται ζναν ολόκλθρο κάδο, ο κάδοσ τοποκετείται μπροςτά από τθν είςοδό τθσ. 
Αν ο κάδοσ πρόκειται να εξυπθρετιςει δφο (2) πολυκατοικίεσ, να τοποκετείται ςτθ μεςοτοιχία των 
δφο (2) κτιρίων. Πταν όμωσ υπάρχουν είςοδοι ι βιτρίνεσ καταςτθμάτων και υπάρχει μικρό 
πεηοδρόμιο (ζωσ 1,5 μζτρα), τότε θ τοποκζτθςθ να γίνεται ςτθν είςοδο τθσ οικοδομισ με τα 
περιςςότερα διαμερίςματα. Αν ο κάδοσ πρόκειται να εξυπθρετιςει περιςςότερα των δφο κτιρίων, 
τότε να τοποκετείται μπροςτά από τθν πολυκατοικία με το μεγαλφτερο αρικμό κατοικιϊν.   
ΙΑ) Σε οδοφσ που επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ μόνο από τθ μία πλευρά του δρόμου και υπάρχει μικρό 
πεηοδρόμιο (ζωσ 2,0 μζτρα), οι κάδοι να τοποκετοφνται επί του οδοςτρϊματοσ, από τθν πλευρά 
που επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ. Σε οδοφσ που επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ μόνο από τθ μία πλευρά 
του δρόμου και υπάρχει πλατφ πεηοδρόμιο (από 2,0 μζτρα και άνω), οι κάδοι να τοποκετοφνται και 
από τισ δφο πλευρζσ του δρόμου. Στθν πλευρά που δεν επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ να γίνεται 
απότμθςθ επί του πεηοδρομίου κατάλλθλων διαςτάςεων. 
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ΙΒ) Να μθν τοποκετοφνται κάδοι απορριμμάτων ςε οδοφσ που λόγω ςτενότθτασ είναι αδφνατθ θ 
διζλευςθ απορριμματοφόρου οχιματοσ, οφτε ςε αδιζξοδα. Να μθν τοποκετοφνται επίςθσ κάδοι 
απορριμμάτων ςε οδοφσ πριν αυτοί διανοιχκοφν πλιρωσ και αςφαλτοςτρωκοφν. Κανζνασ δρόμοσ 
να μθν εξαιρείται για οποιονδιποτε άλλο λόγο από τθν τοποκζτθςθ κάδων απορριμμάτων 
κατάλλθλων διαςτάςεων.  
ΙΓ) Τα ανωτζρω κριτιρια εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ μζςων προςωρινισ 
αποκικευςθσ απορριμμάτων μθχανικισ αποκομιδισ, δθλαδι κάδοι ςφμμικτων απορριμμάτων, 
κάδοι ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων ςυςκευαςιϊν, κάδοι χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποικοδομιςιμων 
απορριμμάτων, μεγάλοι υποδοχείσ (containers), ανοιχτοί κάδοι ςυλλογισ ογκωδϊν απορριμμάτων 
(πχ τφπου ςκάφθσ) κ.α. 
 

Άρκρο 18: Διαδικαςία αλλαγισ κζςθσ κάδων και άλλεσ διατάξεισ 
 
18.1. Ο Διμοσ μπορεί για λόγουσ αςφαλείασ ι λειτουργικότθτασ να αλλοιϊςει τθν απόςταςθ 
μεταξφ των κάδων ι να διορκϊςει τθ κζςθ τουσ. 
18.2. Επί αμφιςβθτιςεωσ τθσ κζςθσ του κάδου, αυτι μπορεί να αλλάξει με ςφμφωνθ γνϊμθ όλων 
των ενδιαφερομζνων ζγγραφα, εφ’ όςον αυτι δεν ενοχλεί τρίτον, δε διαταράςςει τθ ςωςτι 
λειτουργία του ςυςτιματοσ μθχανικισ αποκομιδισ και δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ 
απαγορεφςεισ τοποκζτθςθσ κάδων που προαναφζρονται. 
18.3. Θ μετακίνθςθ κάδων ι απομάκρυνςι τουσ χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ 
κακαριότθτασ δεν επιτρζπεται. 
18.4. Δεν επιτρζπεται θ παρακϊλυςθ με οποιονδιποτε τρόπο τθσ πρόςβαςθσ του 
απορριμματοφόρου ι των εργατϊν ςτουσ κάδουσ (π.χ. παρκαριςμζνα οχιματα ζμπροςκεν κάδων 
ι ςε γωνίεσ οδϊν κλπ.). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Διμοσ ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ Αςτυνομίασ 
προκειμζνου να απομακρυνκοφν τα ςυγκεκριμζνα εμπόδια και επιβάλλει πρόςτιμο. 
18.5. Ο Διμοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςθμάνει τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ των κάδων ς’ όλθ τθν πόλθ 
και τουσ οικιςμοφσ, κακϊσ επίςθσ οι ίδιοι κάδοι να ζχουν ανακλαςτικι ςιμανςθ. 
18.6. Σε περίπτωςθ καταςτροφισ των κάδων ι των κζςεων τοποκζτθςθσ ιςχφει για τουσ 
παραβάτεσ θ ςχετικι νομοκεςία, ενϊ ο Διμοσ επιβάλλει ςχετικό πρόςτιμο, προςαυξθμζνο 
ανάλογα με το κόςτοσ καταςτροφισ.  
18.7. Ενςτάςεισ κατοίκων για τθ κζςθ των κάδων που τουσ αφοροφν άμεςα, κατατίκενται ςτθν 
επιτροπι τθσ Υπθρεςίασ κακαριότθτασ ζγγραφα εντόσ δζκα εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα 
τοποκζτθςισ τουσ. Θ επιτροπι τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ επανεξετάηει τθν αρχικι τθσ απόφαςθ 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ενςτάςεισ, τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και τθν κείμενθ 
νομοκεςία και είτε αποδζχεται είτε απορρίπτει τθν ζνςταςθ. Οι κάτοικοι, εάν κατά τθν άποψι τουσ 
δεν ζχουν δικαιωκεί, μποροφν να προςφφγουν ςτθ δευτεροβάκμια επιτροπι, τθσ οποίασ τα μζλθ 
είναι Δθμοτικοί Σφμβουλοι ςε προκεςμία δζκα εργάςιμων θμερϊν.  
18.8. Θ επιτροπι για τθν τοποκζτθςθ των κάδων τθσ υπθρεςίασ Κακαριότθτασ, αλλά και θ 
δευτεροβάκμια επιτροπι εκδίκαςθσ προςφυγϊν, υποχρεοφνται κατά τθν εξζταςθ αιτθμάτων, 
ενςτάςεων και προςφυγϊν να τθροφν τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και του άρκρου 17 
«Κριτιρια χωροκζτθςθσ κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων» του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ, διαφορετικά ςυνεπάγεται ακφρωςθ των αποφάςεων των επιτροπϊν. Θ  ςυμφωνία 
των αποφάςεων των επιτροπϊν με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ βεβαιϊνεται από τον 
προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ του Διμου ςτθν οποία υπάγεται θ υπθρεςία Κακαριότθτασ.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄- ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ 
 

Άρκρο 19: Τποχρεώςεισ Οδθγών 
 
Θ ςτάκμευςθ των αυτοκινιτων ςτουσ δρόμουσ πρζπει να γίνεται κατά τρόπο ϊςτε να μθν 
εμποδίηεται ι να δυςχεραίνεται θ αποκομιδι των απορριμμάτων. Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ 
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δίπλα από κάδο απορριμμάτων προσ τθν πλευρά του  δρόμου, που εμποδίηει τθ μετακίνθςθ του 
κάδου ςτο απορριμματοφόρο. Τα οχιματα που ςτακμεφουν δίπλα από κάδο μθχανικισ 
αποκομιδισ κεωρείται ότι παραβαίνουν τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ που 
αφοροφν τθ ςτάκμευςθ και ζχουν τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τον Κ.Ο.Κ. (πρόςτιμο, 
αφαίρεςθ πινακίδων και μεταφορά του οχιματοσ από τα αςτυνομικά όργανα). 
 

Άρκρο 20: Εγκαταλελειμμζνα οχιματα – μθχανιματα κ.λ.π. 
 
Τα αυτοκίνθτα, οι μοτοςικλζτεσ και τα μοτοποδιλατα, λοιπά οχιματα, ςκάφθ αναψυχισ, τρζιλερ 
και μθχανιματα πάςθσ μορφισ, τα οποία βρίςκονται ςτο ίδιο ςθμείο, κεωροφνται ότι αποτελοφν 
ςτερεά απόβλθτα και ο ιδιοκτιτθσ τουσ οφείλει να τα απομακρφνει αμζςωσ. 
Εφόςον διαπιςτωκεί θ παράβαςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ειδοποιείται ςχετικά ο ιδιοκτιτθσ και 
αν εξακολουκεί θ ςτάκμευςι τουσ κεωρείται κατάλθψθ κοινοχριςτου χϊρου και ιςχφουν οι 
διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 1080/80, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
Επίςθσ, όςα από αυτά εγκαταλείπονται ςε χϊρουσ που προβλζπονται από το Ν.2939/2001 και το 
Ρ.Δ.116/2004 κεωροφνται εγκαταλελειμμζνα, επικολλείται αυτοκόλλθτθ ειδοποίθςθ και 
μεταφζρονται ςφμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και Διάταγμα ςτα Συςτιματα Διαχείριςθσ 
Οχθμάτων Τζλουσ Κφκλου Ηωισ. Σε περίπτωςθ εγκατάλειψθσ αυτοκινιτων επιβάλλεται πρόςτιμο 
(βλ. άρκρο 33), πζρα από τθ διαδικαςία των προςτίμων και των εξόδων που προβλζπει ο Νόμοσ 
για τθ μεταφορά ςτα Συςτιματα Διαχείριςθσ Οχθμάτων Τζλουσ Κφκλου Ηωισ. 
Θ διαδικαςία που εφαρμόηεται είναι θ εξισ:  
Α) Εάν δε βρίςκεται ο ιδιοκτιτθσ για να του επιδοκεί θ ειδοποίθςθ ο Διμοσ επικολλά το ειδικό 
ςιμα επί του οχιματοσ ι του μθχανιματοσ και ςυντάςςει πρωτόκολλο καταγραφισ 
εγκαταλελειμμζνου.  
Β) Σε περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ δε ςυμμορφωκεί και ζχει εξαντλθκεί το χρονικό περικϊριο 45 
θμερϊν από τθν επικόλλθςθ του ειδικοφ ςιματοσ, το όχθμα ι το μθχάνθμα κεωρείται 
εγκαταλελειμμζνο και με ευκφνθ του Διμου μεταφζρεται ςτα κζντρα ανακφκλωςθσ οχθμάτων, 
όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβισ και παράδοςθσ. Στο πρωτόκολλο αυτό αναφζρεται 
επακριβϊσ θ κατάςταςθ του οχιματοσ – μθχανιματοσ και θ κζςθ από τθν οποία αποςφρκθκε.  
Γ) Θ καταςτροφι ι θ αποκόλλθςθ του ειδικοφ ςιματοσ αποτελεί παράβαςθ και επιςφρει πρόςτιμο. 
Το πρόςτιμο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ.  
Δ) Οχιματα ι μθχανιματα, που μεταφζρονται από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ πριν από τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ των 45 θμερϊν ςε παρακείμενθ κζςθ ςτθν ίδια περιοχι, κεωρείται ότι ςυμπλιρωςαν 
το χρόνο από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ καταγραφισ και αποςφρονται από το Διμο, όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ. (Β) του άρκρου αυτοφ.  
Ε) Σε κάκε περίπτωςθ, θ εγκατάλειψθ οχιματοσ ι μθχανιματοσ επί του οδοςτρϊματοσ ι ςε άλλο 
δθμόςιο ι δθμοτικό κοινόχρθςτο χϊρο, ςε ακάλυπτθ ξζνθ ιδιοκτθςία, πάρκο, άλςοσ, λόφο κ.λ.π., 
αποτελεί παράβαςθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ και επιςφρει πρόςτιμο ανάλογα με το είδοσ των 
οχθμάτων (επιβατθγά, μοτοςικλζτεσ, φορτθγά, κ.ά.) και κάκε είδουσ μθχανζσ ανάλογα με τον όγκο, 
το βάροσ και το ωφζλιμο φορτίο τουσ.  
ΣΤ) Εκτόσ του προςτίμου ςτον ιδιοκτιτθ του οχιματοσ ι μθχανιματοσ καταλογίηεται θ δαπάνθ 
μεταφοράσ του ςτα κζντρα ανακφκλωςθσ οχθμάτων όπωσ αυτι κα προκφπτει κάκε φορά.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄- ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

Άρκρο 21 : Μθχανικό ςάρωμα οδών 
 

Για τον κακαριςμό των οδϊν που είναι παρκαριςμζνα (όχι εγκαταλειμμζνα) αυτοκίνθτα, ο Διμοσ 
κα ενθμερϊνει δφο μζρεσ νωρίτερα, ϊςτε να μθν παρκάρουν αυτοκίνθτα για 3-4 ϊρεσ 
προκειμζνου να ςαρωκεί θ οδόσ τθν ςυγκεκριμζνθ μζρα. Τα οχιματα που κα παραμζνουν 
παρκαριςμζνα, παρά τθν ειδοποίθςθ, κεωρείται ότι παραβαίνουν τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ 
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Κυκλοφορίασ που αφοροφν τθ ςτάκμευςθ και ζχουν τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τον 
Κ.Ο.Κ. (πρόςτιμο, αφαίρεςθ πινακίδων και μεταφορά του οχιματοσ από τα αςτυνομικά όργανα).  
 

Άρκρο 22: Κατοικίδια ηώα 
 
Οι ιδιοκτιτεσ ι ςυνοδοί κατοικίδιων ηϊων υποχρεοφνται να κρατοφν τα ηϊα τουσ με λουρί και να 
μεριμνοφν για τον άμεςο κακαριςμό του περιβάλλοντοσ από τα περιττϊματα των ηϊων τουσ. Για το 
ςκοπό αυτό κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με κατάλλθλθ ςυςκευι – ςυλλζκτθ περιττωμάτων 
τον οποίο κα ζχουν μαηί τουσ όταν ςυνοδεφουν τα κατοικίδια ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. Στουσ 
παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ επιβάλλεται κάκε φορά πρόςτιμο. Το πρόςτιμο διπλαςιάηεται εάν θ 
παράβαςθ γίνει ςε παιδικι χαρά ι άλλο κοινόχρθςτο χϊρο που φιλοξενεί παιδιά, ςε αυλζσ ι 
ειςόδουσ ςχολείων, ςε προαφλια εκκλθςιϊν, δθμόςια ι δθμοτικά κτίρια και αρχαιολογικοφσ 
χϊρουσ.  
 

Άρκρο 23: Κακαριότθτα υπαίκριων και λαϊκών αγορών 
 
23.1. Υποχρεϊςεισ του Διμου  
Ο Διμοσ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του και προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ 
του ζναντι των δθμοτϊν, φροντίηει να διατθρεί κακαροφσ τουσ χϊρουσ όπου πραγματοποιοφνται 
λαϊκζσ αγορζσ, να προςτατεφει τθ δθμόςια υγεία και να αναλαμβάνει τον κακαριςμό των λαϊκϊν 
αγορϊν μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ τουσ. 
23.2. Υποχρεϊςεισ αδειοφχων – παραγωγϊν - πωλθτϊν και εργαηομζνων ςτισ λαϊκζσ αγορζσ 
Για τθν τιρθςθ τθσ Κακαριότθτασ κατά τθν ϊρα που λειτουργοφν οι λαϊκζσ αγορζσ (από τθν ζναρξθ 
και μζχρι τθν λιξθ τθσ λειτουργίασ τουσ) υπεφκυνοι είναι οι αδειοφχοι πωλθτζσ (επαγγελματίεσ και 
παραγωγοί, φυςικά πρόςωπα ι ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ) ζςτω και αν αναπλθρϊνονται, 
υποβοθκοφνται ι προςλαμβάνουν υπαλλιλουσ ι δεν παρουςιάηονται αυτοπροςϊπωσ ςτισ λαϊκζσ 
αγορζσ.  
23.2. Οι αδειοφχοι πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν οφείλουν: 
23.2.1. Να τθροφν τθν κακαριότθτα και τθν ευταξία των χϊρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι 
πϊλθςθσ των προϊόντων τουσ. Να φροντίηουν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ τάξθσ και τθσ κακαριότθτασ, 
να αποφεφγουν τθν ενόχλθςθ των περιοίκων, τθ ρφπανςθ και τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτισ κατοικίεσ 
τθσ περιοχισ μετά τθ λιξθ του χρόνου λειτουργίασ τθσ λαϊκισ.  
23.2.2. Να μθν καταλαμβάνουν κοινόχρθςτουσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ, εκτόσ των ορίων τθσ ζκταςθσ 
που τουσ αναλογεί, ςφμφωνα με τθν άδειά τουσ. 
23.2.3. Να τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ. Να φροντίηει κάκε πωλθτισ ξεχωριςτά για τθν 
κακαριότθτα του χϊρου που του αναλογεί κακϊσ και τθ ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων που ζχει 
δθμιουργιςει κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ ςε καλά κλειςμζνεσ πλαςτικζσ 
ςακοφλεσ ι ςε ειδικοφσ κλειςτοφσ κάδουσ. Οι ςακοφλεσ τοποκετοφνται ςτουσ πλθςιζςτερουσ 
κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ, που κα εκκενϊνονται ςτθ ςυνζχεια από τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε 
περίπτωςθ αδιαφορίασ και παρά τισ ςυςτάςεισ, ο Διμοσ προβαίνει ςτον κακαριςμό του χϊρου 
καταλογίηοντασ τα ζξοδα ςτουσ υπεφκυνουσ. Επίςθσ επιβάλλει πρόςτιμο. Εάν θ παράβαςθ 
επαναλθφκεί για τρίτθ ςυνεχόμενθ φορά ο Διμοσ δφναται να προβεί ςτθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ 
λειτουργίασ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ι οριςτικά. 
23.2.4. Να μθ ρυπαίνουν τον γφρω χϊρο με τθ ρίψθ κάκε είδουσ απορριμμάτων και ιδιαιτζρωσ 
ευπακϊν ειδϊν που αλλοιϊνονται εφκολα (λζπια ψαριϊν, εντόςκια, φφλλα λαχανικϊν κ.λπ.), 
κακϊσ και ειδϊν ςυςκευαςίασ (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).  
23.2.5. Να διευκολφνουν τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου ςτθν αποκομιδι των 
απορριμμάτων και τον γενικό κακαριςμό τθσ λαϊκισ αγοράσ ςυμμορφοφμενοι με τισ υποδείξεισ 
των οργάνων τθσ παραπάνω υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που παρακωλφουν με οποιονδιποτε τρόπο 
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τθν υπθρεςία κακαριότθτασ ςτθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ και παρά τισ ςυςτάςεισ, ο Διμοσ 
προβαίνει ςτισ ενζργειεσ τθσ παραγράφου 23.2.3. ανωτζρω.  
23.2.6. Να απομακρφνουν τουσ πάγκουσ πϊλθςθσ των ειδϊν τουσ και τα προϊόντα που δεν ζχουν 
πωλθκεί μζςα ςτο προκακοριςμζνο νόμιμο ωράριο λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ. Ραραβίαςθ 
ωραρίου από μικροπωλθτζσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ ι εμποροπανθγφρεισ τιμωρείται με πρόςτιμο και 
ςε περίπτωςθ υποτροπισ ηθτείται από το Διμο θ ανάκλθςθ τθσ αδείασ.  
23.2.7. Θ παραμονι των πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν ι των υπαλλιλων τουσ, μετά το πζρασ του 
νόμιμου ωραρίου αποτελεί παράβαςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν. 
23.2.8. Απαγορεφεται ςτουσ πωλθτζσ των λαϊκϊν αγορϊν θ τοποκζτθςθ εγκαταςτάςεων, πάγκων 
κλπ. ςε άλλθ μζρα από εκείνθ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ ι θ εγκατάλειψθ των ειδϊν αυτϊν μετά 
τθ λειτουργία τθσ. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ κα επιβάλλονται κυρϊςεισ του κανονιςμοφ 
λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν.  
23.2.9. Ειδικά οι πωλθτζσ νωπϊν ψαριϊν και άλλων αλιευμάτων οφείλουν να φροντίηουν ϊςτε τα 
νερά, που προζρχονται από το λιϊςιμο του πάγου, να διοχετεφονται με ςωλινα ςε ειδικι κλειςτι 
δεξαμενι. Θ απόρριψθ των υγρϊν ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ απαγορεφεται. Απαγορεφεται 
αυςτθρά ο κακαριςμόσ των ψαριϊν κατά τθν πϊλθςι τουσ. Σε περίπτωςθ αδιαφορίασ, παρά τισ 
ςυςτάςεισ, ο Διμοσ προβαίνει ςτισ ενζργειεσ τθσ παραγράφου 23.2.3. ανωτζρω, επιβάλλοντασ 
πρόςτιμο διπλάςιο αυτοφ που προβλζπεται για παράβαςθ τθσ παραγράφου 23.2.3.  
23.3. Ειδικι διάταξθ  
Σε περιπτϊςεισ διακοπισ λειτουργίασ των Χ.Υ.Τ.Α. (χϊρων υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων), 
από οποιαδιποτε αιτία, που υπερβαίνει τισ 24ωρεσ και κακιςτά αδφνατθ τθν αποκομιδι και τελικι 
διάκεςθ των απορριμμάτων, ο Διμοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τουσ παραγωγοφσ και διατθρεί 
το δικαίωμα να αναςτείλει τθ διενζργεια τθσ λαϊκισ αγοράσ, μετά από 12ωρθ προειδοποίθςθ. 
23.4. Υπαίκριο και Στάςιμο Εμπόριο 
23.4.1. Μικροπωλθτζσ – Καντίνεσ – Ρερίπτερα 
Οι μικροπωλθτζσ, οι ιδιοκτιτεσ και εκμεταλλευτζσ περιπτζρων και οι ιδιοκτιτεσ καντινϊν, που 
αςκοφν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ εντόσ των ορίων ευκφνθσ του Διμου, ανεξάρτθτα από τον φορζα 
που τουσ ζχει χορθγιςει τθν άδεια αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ και τθν άδεια κατάλθψθσ 
κοινοχριςτου χϊρου οφείλουν:  
α) Να τθροφν του κανόνεσ υγιεινισ.  
β) Να τθροφν τον χϊρο γφρω από τον πάγκο, τθν καντίνα ι το περίπτερό τουσ κακαρό.  
γ) Να κακαρίηουν επιμελϊσ το χϊρο και να αποςφρουν τουσ πάγκουσ, τισ καντίνεσ και κάκε 
πρόςκετθ καταςκευι από το χϊρο εργαςίασ, μετά τθν λιξθ του ωραρίου, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 
γενικόσ κακαριςμόσ τθσ περιοχισ και να μθν μετατρζπονται οι χϊροι αυτοί ςε εςτίεσ μόλυνςθσ,  
δ) Να διατεκοφν ειδικό μζςο ι μζςα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, για τθν προςωρινι αποκικευςθ 
μικροαπορριμμάτων για τουσ ίδιουσ και τουσ πελάτεσ τουσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 8 
παρ. 8.9.4. Τα μζςα αυτά κα πρζπει να διατθροφνται κακαρά με ευκφνθ και φροντίδα των 
μικροπωλθτϊν.  
ε) Να μθν εναποκζτουν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ υπολείμματα προϊόντων, άδειεσ 
ςυςκευαςίεσ και άλλα είδθ που δυςχεραίνουν τον γενικό κακαριςμό, τθν κίνθςθ των πολιτϊν και 
των μζςων κακαριότθτασ.  
ςτ) Να εναποκζτουν τα απορρίμματα και τισ άδειεσ ςυςκευαςίεσ ςτο πλθςιζςτερο μζςο 
προςωρινισ αποκικευςθσ του Διμου.  
η) Εφ’ όςον ςτθν περιοχι που αςκοφν τισ επαγγελματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ δεν 
πραγματοποιείται μθχανικι αποκομιδι, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να ςυςκευάηουν ςε 
ανκεκτικζσ ςακοφλεσ τα ςτερεά απόβλθτα, να ελαχιςτοποιοφν με κάκε μζςο τον όγκο των 
ςυςκευαςιϊν και να τισ περιδζνουν με κατάλλθλο τρόπο, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ 
διαςποράσ.  
θ) Οι παραβάτεσ των προθγουμζνων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου τιμωροφνται κάκε φορά 
με πρόςτιμο. Το πρόςτιμο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ ι ανάλογα με τθν ζκταςθ και τθ 
ςοβαρότθτα τθσ ρφπανςθσ.  
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κ) Σε κατ’ εξακολοφκθςθ παραβάτεσ ο Διμοσ, μετά τθν τρίτθ βεβαίωςθ παραβάςεωσ του παρόντοσ 
κανονιςμοφ, μπορεί να αφαιρζςει τθν άδεια κοινόχρθςτου χϊρου.  
23.4.2. Νωπά οπωροκθπευτικά 
α) Οι αδειοφχοι μικροπωλθτζσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, που αςκοφν τθν δραςτθριότθτά τουσ ςε 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κατόπιν αδείασ από το Διμο, οφείλουν να τθροφν όλα όςα αναγράφονται 
ςτθν παράγραφο 23.4.1. και επί πλζον:  
β) Απαγορεφεται κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ των πάγκων να πετοφν ςτο οδόςτρωμα, το 
πεηοδρόμιο ι ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, υπολείμματα των προϊόντων τουσ, άδειεσ ςυςκευαςίεσ, 
περιτυλίγματα κ.τ.λ.  
γ) Μετά τθ λιξθ τθσ εργαςίασ τουσ οφείλουν να κακαρίηουν επιμελϊσ το χϊρο και να αποςφρουν 
κάκε κινθτι καταςκευι, ϊςτε να είναι ευχερισ ο κακαριςμόσ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου.  
Στουσ παραβάτεσ των ωσ άνω περιπτϊςεων, α, β, και γ, αυτισ τθσ παραγράφου 23.4.2., 
επιβάλλεται κάκε φορά πρόςτιμο. Το πρόςτιμο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ ι ανάλογα 
με τθν ζκταςθ και τθ ςοβαρότθτα τθσ ρφπανςθσ.  
23.4.3. Ράγκοι εμπορικϊν καταςτθμάτων 
α) Στα εμπορικά καταςτιματα που διατθροφν κατόπιν αδείασ πάγκουσ ζκκεςθσ ι πϊλθςθσ 
εμπορευμάτων ςτον κοινόχρθςτο χϊρο μπροςτά από τα καταςτιματά τουσ, επιβάλλεται θ τιρθςθ 
όλων των κανόνων υγιεινισ και κακαριότθτασ, κακϊσ και όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 10 για τα 
καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.  
β) Μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων, τα εμπορεφματα και κάκε καταςκευι που 
παρεμποδίηει τον κακαριςμό των πεηοδρομίων, του οδοςτρϊματοσ και των κοινοχριςτων χϊρων, 
πρζπει να αποςφρεται με φροντίδα των υπευκφνων κακαριότθτασ των επιχειριςεων.  
γ) Μετά τθ λιξθ τθσ εργαςίασ τουσ οφείλουν να κακαρίηουν επιμελϊσ το χϊρο και να αποςφρουν 
κάκε κινθτι καταςκευι, ϊςτε να είναι ευχερισ ο γενικόσ κακαριςμόσ από τισ υπθρεςίεσ του 
Διμου.  
Στουσ παραβάτεσ των ωσ άνω περιπτϊςεων α, β και γ, τθσ παραγράφου αυτισ 23.4.3., 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ (θ) και (κ) τθσ παραγράφου 23.4.1. 
 

Άρκρο 24: Κακαριότθτα πεηοδρομίων και άλλων κοινόχρθςτων χώρων 
 
24.1. Σφμφωνα με το Ν.1080/80 επιβάλλεται τζλοσ υπζρ του Διμου, ςε αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν 
διαρκϊσ ι πρόςκαιρα πεηοδρόμια, οδοφσ, πλατείεσ και εν γζνει κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 
24.2. Οι κάτοικοι μονοκατοικιϊν ι πολυκατοικιϊν και οι ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ καταςτθμάτων 
οφείλουν να φροντίηουν για τθ ςυχνι κακαριότθτα των πεηοδρομίων και να απομακρφνουν τα 
άγρια χόρτα που τυχόν φφονται ςε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι για λόγουσ προλιψεωσ 
πυρκαγιάσ. Απαγορεφεται οποιαδιποτε φφτευςθ και κοπι δζνδρων ι φυτϊν επί των πεηοδρομίων 
ι κοινόχρθςτων χϊρων άνευ άδειασ του Διμου. Οι υπεφκυνοι κακαριότθτασ κάκε ακινιτου, κατά 
τουσ χειμερινοφσ μινεσ (π.χ. χιονόπτωςθ, παγετόσ), υποχρεοφνται να διατθροφν τα πεηοδρόμια 
αςφαλι και προςβάςιμα (αποχιονιςμόσ και ρίψθ άλατοσ, απομάκρυνςθ πεςμζνων φφλλων κ.λ.π.) 
κατά τισ ϊρεσ 8:00 π.μ. ζωσ 8:00 μ.μ.  
Σε περίπτωςθ παράβλεψθσ τθσ αναφερόμενθσ υποχρζωςθσ, οι παραβάτεσ τιμωροφνται με 
πρόςτιμα ςφμφωνα με το άρκρο 33. 
24.3. Οι υποχρεϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ διάταξθσ (παράγραφοσ 24.2.) ιςχφουν και ςτθν 
περίπτωςθ που το ακίνθτο βρίςκεται ςε πεηόδρομο. Στθν περίπτωςθ αυτι, όπου πεηοδρόμιο 
νοείται ο χϊροσ του πεηόδρομου που αντιςτοιχεί ςτα όρια του ακινιτου και μζχρι πλάτουσ 2 
μζτρων. 
24.4. Απαγορεφεται ρθτά το κλείςιμο των ρείκρων με τςιμεντοποίθςθ για τθν προςπζλαςθ 
οχθμάτων ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ εντόσ των οικοπζδων. 
24.5. Αμζςωσ μετά τθν ψιφιςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ οφείλουν όλοι να ςυμμορφωκοφν με τα 
παραπάνω. Θ μθ ςυμμόρφωςθ κα τιμωρείται με πρόςτιμο και επί πλζον κα χρεϊνεται το κόςτοσ 
εργαςίασ απομάκρυνςθσ των υλικϊν από το ρείκρο, όπωσ αυτό προκφπτει κάκε φορά. 
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24.6. Πποιοσ εκ προκζςεωσ ι εξ αμελείασ προξενεί φκορά και βλάβθ επί των πεηοδρομίων, 
πεηόδρομων, πλατειϊν ι των οδοςτρωμάτων και ιδιαίτερα επί του αςφαλτοτάπθτα των οδϊν, 
τιμωρείται με πρόςτιμο ανάλογα με το μζγεκοσ κακϊσ και με τθν υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ τθσ 
βλάβθσ. Στισ περιπτϊςεισ που παρίςταται ανάγκθ λόγω ζργου να γίνει επζμβαςθ επί του 
πεηοδρομίου ι οδοςτρϊματοσ ο ενδιαφερόμενοσ απευκφνεται ςτο Διμο από τον οποίο του 
χορθγείται ςχετικι άδεια. 
24.7. Θ απόρριψθ από πεηοφσ ι εποχοφμενουσ ςε δρόμουσ, πεηοδρόμια και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ άχρθςτων χαρτιϊν, πακζτων ι άλλων ειδϊν μικροςυςκευαςίασ, μικροαντικειμζνων και 
ειδϊν ατομικισ χριςθσ δεν επιτρζπεται. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ υπόλοιπουσ κοινόχρθςτουσ και 
ελεφκερουσ χϊρουσ του Διμου (πλατείεσ, πάρκα, παιδικζσ χαρζσ, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κ.τ.λ.) 
από περιπατθτζσ, καμϊνεσ κ.τ.λ. Τα παραπάνω αντικείμενα πρζπει να ρίπτονται ςτα υπάρχοντα 
καλάκια μικροαπορριμμάτων ι ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων και ποτζ εκτόσ αυτϊν.  Σε όςουσ 
παραβιάηουν τθν διάταξθ αυτι επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα με το άρκρο 33 του παρόντοσ 
κανονιςμοφ.  
 

Άρκρο 25: Τπαίκρια αποκικευςθ υλικών 
 
Θ πλθμμελισ εναπόκεςθ, αποκικευςθ και ςυςςϊρευςθ υλικϊν εμπορευμάτων, οικοδομικϊν και 
λοιπϊν υλικϊν, μπορεί να προκαλζςει ςοβαρι ρφπανςθ από το διαςκορπιςμό των υλικϊν αυτϊν 
ςτο περιβάλλον.  
Ρριν από τθν υπαίκρια εναπόκεςθ, αποκικευςθ ι ςτοίβαξθ υλικϊν (αδρανϊν, ςτερεϊν κ.λπ.) ςε 
πεηοδρόμιο ι κοινόχρθςτο χϊρο, ο υπόχρεοσ οφείλει να ηθτιςει ςχετικι άδεια από τθν αρμόδια 
υπθρεςία του Διμου. Στθν χορθγοφμενθ από το Διμο άδεια κατάλθψθσ του πεηοδρομίου ι του 
κοινόχρθςτου χϊρου πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προςτατευτικά μετρά 
(κάλυψθ με λαμαρίνεσ, νάιλον κ.λπ.) που πρζπει να λάβει ο αιτϊν ϊςτε να αποτρζπεται κάκε 
κίνδυνοσ διαςκορπιςμοφ τουσ. 
Αν από τθν πλθμμελι εφαρμογι των παραπάνω προςτατευτικϊν μζτρων προκλθκεί ρφπανςθ των 
κοινόχρθςτων χϊρων ο Διμοσ πζραν των άλλων προβλεπόμενων κυρϊςεων από τθν κείμενθ 
νομοκεςία επιβάλλει κατά των υπευκφνων πρόςτιμο ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα και το μζγεκοσ 
τθσ ρφπανςθσ. 
 

Άρκρο 26 : Ρφπανςθ από διαφθμίςεισ, αφίςεσ κλπ 
 
26.1. Απαγορεφεται θ εμπορικι διαφιμιςθ εκτόσ των ειδικϊν πλαιςίων και κακοριςμζνων κζςεων, 
ςφμφωνα με κανονιςτικι διάταξθ του Διμου για το ςκοπό αυτό. Θ ρφπανςθ με εμπορικζσ αφίςεσ, 
φζιγ-βολάν, φυλλάδια, εναζριεσ επιγραφζσ και ςυνκιματα και άλλα διαφθμιςτικά μζςα επιςφρει 
ςε βάροσ των παραβατϊν χρθματικό πρόςτιμο, που διπλαςιάηεται ςε κάκε περίπτωςθ υποτροπισ.  
26.2. Απαγορεφεται θ εγκατάλειψθ υπολειμμάτων διαφθμιςτικϊν πινακίδων και γιγαντοαφιςϊν 
ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κακϊσ και θ αντίκετθ με τθν αιςκθτικι και τθ λειτουργικότθτα τθσ 
πόλθσ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν ταμπλό. Στουσ παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ επιβάλλεται 
ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ ρφπανςθσ χρθματικό πρόςτιμο, που διπλαςιάηεται ςε κάκε περίπτωςθ 
υποτροπισ.  
26.3. Πςα διαφθμιςτικά πλαίςια και καταχωριςεισ τοποκετοφνται ςε δθμοτικοφσ, κοινοτικοφσ ι 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που δεν ζχουν κακοριςτεί για τθν προβολι υπαίκριασ διαφιμιςθσ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίκριασ 
διαφιμιςθσ», κεωροφνται ρφποι και απομακρφνονται άμεςα από τον Διμο. Σε βάροσ των 
διαφθμιςτϊν που τοποκζτθςαν τα παραπάνω πλαίςια και διαφθμίςεισ, κακϊσ και των 
διαφθμιηομζνων, επιβάλλεται ανάλογα με τθν ζκταςθσ τθσ ρφπανςθσ χρθματικό πρόςτιμο, που 
διπλαςιάηεται ςε κάκε περίπτωςθ υποτροπισ. 
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26.4. Σε περιπτϊςεισ παράβαςθσ των παραπάνω διατάξεων του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ από το 
επιβαλλόμενο πρόςτιμο, κα χρεϊνεται και το κόςτοσ εργαςίασ κακαριςμοφ, όπωσ αυτό προκφπτει 
κάκε φορά. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Ι∆ΙΩΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 
 

Άρκρο 27:  Κακαριότθτα οικοπζδων 
 
27.1. Οι ιδιοκτιτεσ ι νομείσ των οικοπζδων, οφείλουν να τα διατθροφν πάντοτε ελεφκερα  από 
απορρίμματα, ακόμθ και όταν αυτά προζρχονται από τρίτουσ. Ρροσ τοφτο οφείλουν να τα 
περιφράςςουν (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΓΟΚ) και να  προβαίνουν ςε περιοδικι κακαριότθτα 
και αποψίλωςθ. Ο Διμοσ, εφ’ όςον διαπιςτωκεί παράβαςθ τθσ παροφςθσ διατάξεωσ, ειδοποιεί 
τουσ ιδιοκτιτεσ και υπεφκυνουσ του οικοπζδου και παρζχει 15θμερθ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ. 
Εάν παρζλκει θ προκεςμία και οι υπεφκυνοι δεν ζχουν ςυμμορφωκεί, ο Διμοσ κοινοποιεί και 
δεφτερθ ειδοποίθςθ, παρζχοντασ νζα 10θμερθ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ.  
Εάν μετά και τθ δεφτερθ προκεςμία οι υπεφκυνοι εξακολουκοφν να αδιαφοροφν και να μθν 
ςυμμορφϊνονται, ο Διμοσ ζχει δικαίωμα να προχωριςει ςτον κακαριςμό, βεβαιϊνει εισ βάροσ 
τουσ τθ δαπάνθ κακαριςμοφ και τουσ επιβάλλει πρόςτιμο 500 (πεντακόςια)  ευρϊ για οικόπεδα 
μζχρι 1 ςτρζμμα με προςαφξθςθ  500 (πεντακόςια)  ευρϊ για κάκε επιπλζον ςτρζμμα. 
27.2. Οι ιδιοκτιτεσ, νομείσ ι επικαρπωτζσ οικοπεδικϊν και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων, που 
βρίςκονται εντόσ τθσ πόλθσ και των οικιςμϊν και ςε απόςταςθ μζχρι 100 μζτρων από τα όριά τουσ, 
υποχρεοφνται (ςφμφωνα με το άρκρο 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010 και τισ ιςχφουςεσ 
πυροςβεςτικζσ διατάξεισ) ςτθν αποψίλωςθ αυτϊν από ξθρά χόρτα και ςτθν απομάκρυνςθ τυχόν 
εφφλεκτων υλικϊν που βρίςκονται μζςα ς’ αυτά προσ αποτροπι του κινδφνου πρόκλθςθσ 
πυρκαγιάσ. Ο Διμοσ, εφ’ όςον διαπιςτωκεί παράβαςθ τθσ παροφςθσ διατάξεωσ, ειδοποιεί τουσ 
ιδιοκτιτεσ με τθ διαδικαςία και τισ προκεςμίεσ τθσ παραγράφου 27.1.  
Εάν μετά και τθ δεφτερθ προκεςμία οι υπεφκυνοι εξακολουκοφν να αδιαφοροφν και να μθν 
ςυμμορφϊνονται, ο Διμοσ προχωρά αυτεπάγγελτα ςτον κακαριςμό, βεβαιϊνει εισ βάροσ τουσ τθ 
δαπάνθ κακαριςμοφ και τουσ επιβάλλει πρόςτιμο πενιντα (50) λεπτϊν ανά τετραγωνικό μζτρο του 
χϊρου. Ακολοφκωσ, υποβάλλεται μινυςθ για το αδίκθμα του άρκρου 433 του Ροινικοφ Κϊδικα.   
27.3. Σε περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ είναι άγνωςτοσ ςτο Διμο και ςτουσ περίοικουσ, θ ειδοποίθςθ 
τοιχοκολλείται ςτθν ιδιοκτθςία και μετά τθν παρζλευςθ προκεςμίασ εφαρμόηονται τα ανωτζρω.  
 

Άρκρο 28: Κακαριότθτα ιδιωτικών χώρων 
 
28.1. Πλεσ οι ιδιοκτθςίεσ, κατοικθμζνεσ ι μθ, οφείλουν να διατθροφνται κακαρζσ με ευκφνθ των 
κατά περίπτωςθ υπευκφνων, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 3. Για το ςκοπό αυτό οι 
υπεφκυνοι πρζπει να μεριμνοφν για τθν αςφαλι φφλαξθ των ιδιοκτθςιϊν τουσ (περίφραξθ 
ακαλφπτων, επαρκισ αςφάλεια ειςόδων, παρακφρων, φεγγιτϊν, φωταγωγϊν κ.τ.λ.).  
28.2. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ιδιωτικόσ χϊροσ είναι ακάκαρτοσ, αποτελεί εςτία 
μόλυνςθσ ι προκαλεί δυςοςμία και κινδφνουσ για τθ δθμόςια υγεία, ο Διμοσ μετά από ςχετικι 
προειδοποίθςθ, αυτοψία τθσ αρμόδιασ υγειονομικισ υπθρεςίασ και εντολι ειςαγγελζα και 
παρουςία αςτυνομικϊν οργάνων, μπορεί να προβεί ςε κακαριςμό ιδιόκτθτων χϊρων και να 
καταλογίςει τθ δαπάνθ κακαριςμοφ, που κα προκφπτει κάκε φορά, ςτουσ ιδιοκτιτεσ και λοιποφσ 
υπευκφνουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 3.  
28.3. Οι κοινόχρθςτοι χϊροι πολυκατοικιϊν, εργοςταςίων και επιχειριςεων (ςτοζσ, πραςιζσ, 
αφλιοι χϊροι), ςτεγαςμζνοι ι μθ πρζπει να διατθροφνται κακαροί με τθ φροντίδα των υπευκφνων 
και με κάκε πρόςφορο μζςο, ακόμθ και αν τα απορρίμματα προζρχονται από τρίτουσ.  
28.4. Σε περιπτϊςεισ που οι εν λόγω χϊροι διατίκενται από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ για τθν διενζργεια 
εκδθλϊςεων (εκκζςεων, εμπορικϊν δραςτθριοτιτων κ.τ.λ.), οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να 
εγκακιςτοφν μζςα ςτο χϊρο τουσ κατάλλθλα μζςα προςωρινισ εναπόκεςθσ μικροαπορριμμάτων 
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και αποβλιτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ 
ςτουσ δρόμουσ, τα πεηοδρόμια και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ που γειτνιάηουν με τθν ιδιοκτθςία 
τουσ. Δεν επιτρζπεται θ εναπόκεςθ απορριμμάτων, που προζρχονται από ανάλογεσ 
δραςτθριότθτεσ, ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ι μζςα προςωρινισ εναπόκεςθσ οικιακϊν 
απορριμμάτων. Θ αποκομιδι των απορριμμάτων που προζρχονται από ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ, 
γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ ιδιοκτιτεσ και διοργανωτζσ των εκδθλϊςεων ι, μετά από ςυνεννόθςθ 
με τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ, με ειδικά προγράμματα και ςε χρόνο που κακορίηεται από τθν 
αρμόδια υπθρεςία.  
28.5. Οι παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου τιμωροφνται με πρόςτιμο (βλ. άρκρο 33). 
Σε  περίπτωςθ υποτροπισ ι ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ρφπανςθσ το πρόςτιμο διπλαςιάηεται.  
 

Άρκρο 29 : Τπαίκρια καφςθ 
 
29.1. Απαγορεφεται θ υπαίκρια καφςθ κλαδιϊν και χόρτων κατά τουσ μινεσ Μάιο ζωσ Οκτϊβριο. 
Τουσ υπόλοιπουσ μινεσ επιτρζπεται εφόςον λθφκεί μζριμνα προςταςίασ από πυρκαγιά (ςυνεχισ 
παρακολοφκθςθ, νερό ςε ετοιμότθτα, επιλογι μζρασ άπνοιασ κ.λ.π.) και εφόςον τοφτο δεν 
απαγορεφεται από τισ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ.  
29.2. Απαγορεφεται όλο το χρόνο θ καφςθ υλικϊν που προκαλοφν ζκλυςθ ουςιϊν επικίνδυνων για 
τθν υγεία, όπωσ πλαςτικά, ελαςτικά, χθμικά κ.λ.π.  
29.3. Εξαιρετικά, επιτρζπεται όλο το χρόνο το υπαίκριο ψιςιμο μόνο μζςα ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ 
και εφόςον ζχουν λθφκεί τα απαραίτθτα μζςα προςταςίασ.  
29.4. Οι παραβάτεσ των παραπάνω διατάξεων διϊκονται και τιμωροφνται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 433 Ρ.Κ. εφόςον με άλλθ διάταξθ δεν προβλζπεται μεγαλφτερθ ποινι.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ - ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

Άρκρο 30 : Θόρυβοσ - Κοινι θςυχία 
 
Οι πάςθσ φφςεωσ καταςκευαςτζσ ζργων, χειριςτζσ μθχανθμάτων, οδθγοί οχθμάτων και δίτροχων 
κακϊσ και τα κάκε είδουσ κζντρα διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ (ταβζρνεσ, καφετερίεσ κ.λπ.), 
οφείλουν να ςζβονται τουσ περιοίκουσ και να τθροφν τισ διατάξεισ για τισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ. Οι 
παραβάτεσ τιμωροφνται με πρόςτιμο.  
 

Άρκρο 31 : Φκορζσ ςτθ δθμοτικι περιουςία 
 
Βανδαλιςμοί ςε περιουςιακά ςτοιχεία του Διμου (κάδοι, ιςτοί και φωτιςτικά, παγκάκια, όργανα 
παιδικϊν χαρϊν, οχιματα, πινακίδεσ κ.λπ.) από δόλο θ αμζλεια, πζραν τθσ δίωξθσ για φκορά 
δθμόςιασ περιουςίασ, επιςφρουν πρόςτιμο.  
Πταν θ παραβίαςθ είναι τζτοιασ φφςεωσ που απαιτοφνται εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ των 
φκαρμζνων πραγμάτων, τα κακοριηόμενα από τα προθγοφμενα άρκρα πρόςτιμα, δεν δφναται να 
είναι κατϊτερα του διπλάςιου τθσ δαπάνθσ που απαιτείται για αποκατάςταςθ.  
 

Άρκρο 32 : Μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ αντικειμζνων 
 
32.1. Πλα τα φορτθγά αυτοκίνθτα και γενικά τα μεταφορικά μζςα ξθροφ ι υγροφ φορτίου που 
διαςχίηουν τισ οδοφσ του Διμου Ιωαννιτϊν, πρζπει να ζχουν το φορτίο τουσ πλιρωσ 
προςτατευμζνο από κινδφνουσ διαρροισ ι διαςποράσ. Τα ανοικτά φορτθγά πρζπει να μεταφζρουν 
το φορτίο τουσ καλυμμζνο με μουςαμά ι άλλο κατάλλθλο μζςο προςταςίασ ϊςτε να αποφεφγεται 
ο διαςκορπιςμόσ τουσ και θ ρφπανςθ του οικιςτικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Σε όςουσ δεν 
ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ο Διμοσ επιβάλλει κάκε φορά πρόςτιμο.  
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 32.2. Τα απορρίμματα οποιαςδιποτε μορφισ που παράγονται κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ 
εμπορευμάτων  πρζπει να ςυλλζγονται αμζςωσ μετά το πζρασ κάκε εργαςίασ με ευκφνθ του 
μεταφορζα και του υπεφκυνου επιχείρθςθσ ι του καταςτιματοσ. Στθν περίπτωςθ αμζλειασ, θ 
κακαριότθτα διεξάγεται από υπθρεςίεσ του Διμου και τα ζξοδα κακαριςμοφ, όπωσ αυτά κα 
προκφπτουν κάκε φορά, καταλογίηονται ςτον υπεφκυνο, μαηί με πρόςτιμο. Το πρόςτιμο 
διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ ι ανάλογα με τθν ζκταςθ και τθ ςοβαρότθτα τθσ 
ρφπανςθσ.  
 

Κεφάλαιο ΙΑ’ - ΠΡΟΣΙΜΑ – ΕΝΣΑΕΙ 
 

Άρκρο 33: Πρόςτιμα 
 
Σε κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που παραβαίνει τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ αυτοφ, 
επιβάλλονται τα πρόςτιμα που προβλζπονται από τον παρόντα κανονιςμό. Κατά τθν επιβολι των 
παραπάνω προςτίμων λαμβάνονται υπόψθ κυρίωσ θ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, θ ςυχνότθτα και 
θ υποτροπι. Θ διαδικαςία επιβολισ των προςτίμων του παρόντοσ κανονιςμοφ αρχίηει από τότε 
που ζλαβαν βεβαίωςθ τθσ παράβαςθσ από το αρμόδιο όργανο που τθ διαπιςτϊνει. Τα πρόςτιμα 
που προβλζπονται αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  

ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΒΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

Α/Α 
 

ΠΑΡΑΒΑΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΠΡΟΣΙΜΟ (€) 

1 Ακακάριςτοσ δθμόςιοσ ι δθμοτικόσ 
χϊροσ κατά τθ διάρκεια εκδθλϊςεων 

Άρκρο 7, παρ. 
7.3.1. 

150 ευρϊ 

2 Ακακάριςτοσ δθμόςιοσ ι δθμοτικόσ 
χϊροσ μετά το πζρασ εκδθλϊςεων 

Άρκρο 7, παρ. 
7.3.1. 

200 ευρϊ 

3 Ακακάριςτοσ δθμόςιοσ ι δθμοτικόσ 
χϊροσ κατά τθ διάρκεια μεγάλων 
ακλθτικϊν γεγονότων 

Άρκρο 7, παρ. 7.4. Διπλάςιο ωσ 
πενταπλάςιο του (1) 

4 Ακακάριςτοσ δθμόςιοσ ι δθμοτικόσ 
χϊροσ μετά το πζρασ μεγάλων 
ακλθτικϊν γεγονότων 

Άρκρο 7, παρ. 7.4. Διπλάςιο ωσ 
πενταπλάςιο του (2) 

5 φπανςθ μνθμείων, αγαλμάτων, 
αρχαιολογικϊν χϊρων, δθμόςιων 
χϊρων και κτιρίων 

Άρκρο 7, παρ. 
7.5.1. 

500 ευρϊ  ςυν τθ 
δαπάνθ κακαριςμοφ και 
αποκατάςταςθσ 

6 φπανςθ ςτοιχείων αςτικοφ 
εξοπλιςμοφ 

Άρκρο 7, παρ. 
7.5.2. και άρκρο 31 

Διπλάςια τθσ δαπάνθσ 
κακαριςμοφ και 
αποκατάςταςθσ 

7 Θ παρεμπόδιςθ τοποκζτθςθσ, 
καταςκευισ εςοχϊν, τοποκζτθςθσ 
προςτατευτικϊν μζςων, θ μετακίνθςθ 
των κάδων μθχανικισ αποκομιδισ και 
λοιπϊν μζςων προςωρινισ 
αποκικευςθσ απορριμμάτων και 
μικροαπορριμμάτων και θ αυκαίρετθ 
αφαίρεςθ προςτατευτικϊν «Ρ», 
κακϊσ και θ εςκεμμζνθ φκορά των 
ανωτζρω μζςων. 

Άρκρο 8, παρ. 
8.3.1. 

   
 
150 ευρϊ 

8 Θ μερικι ι ολικι καταςτροφι κάδων 
ι άλλων μζςων προςωρινισ 
αποκικευςθσ απορριμμάτων, 

Άρκρο 8, παρ. 
8.3.2. 

150 ευρϊ  ςυν τθ 
δαπάνθ  αποκατάςταςθσ 
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ςυνζπεια πρόςκρουςθσ ι 
βανδαλιςμοφ, κακϊσ και μερικι ι 
ολικι βλάβθ ςτουσ ανυψωτικοφσ 
μθχανιςμοφσ των απορριμματοφόρων 

9 Θ επικόλλθςθ αυτοκόλλθτων, 
διαφθμιςτικϊν αφιςϊν και θ 
αναγραφι ςυνκθμάτων ςε κάδουσ ι 
άλλα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ 
απορριμμάτων 

Άρκρο 8, παρ. 
8.3.3. 

50 ευρϊ   ςυν τθ δαπάνθ 
κακαριςμοφ 

10 Θ τοποκζτθςθ ςάκων ςκουπιδιϊν ζξω 
από τουσ κάδουσ μθχανικισ 
αποκομιδισ και τα λοιπά μζςα 
προςωρινισ αποκικευςθσ 

Άρκρο 8, παρ. 8.4. 100 ευρϊ   και ζγκλθςθ 
ςφμφωνα με το άρ.459 
του Ρ.Κ. 

11 Θ μθ τοποκζτθςθ των απορριμμάτων 
μζςα ςε καλά κλειςμζνουσ ςάκουσ, 
διαρροι του περιεχομζνου επί τθσ 
οδοφ ι του πεηοδρομίου 

Άρκρο 8, παρ. 8.5. 100 ευρϊ    και ζγκλθςθ 
ςφμφωνα με το άρ.459 
του Ρ.Κ. 

12 Θ τοποκζτθςθ απορριμμάτων ζξω από 
ξζνθ ιδιοκτθςία, το κρζμαςμά τουσ ςε 
δζντρα, κολϊνεσ ι οπουδιποτε 
αλλοφ, κακϊσ και θ ρίψθ τουσ ςτο 
δρόμο ι το πεηοδρόμιο από 
οποιοδιποτε φψοσ. 

Άρκρο 8, παρ. 8.5. 150 ευρϊ   και ζγκλθςθ 
ςφμφωνα με το άρ.459 
του Ρ.Κ. 

13 Μθ ελαχιςτοποίθςθ του όγκου 
απορριμμάτων των οποίων είναι 
δυνατι θ ςυμπίεςθ από τουσ 
υπεφκυνουσ καταςτθμάτων 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, 
χονδρεμπορικϊν επιχειριςεων, super 
market κλπ, που παράγουν μεγάλο 
όγκο ςτερεϊν αποβλιτων, πριν τθν 
εναπόκεςθ ςτα μζςα μθχανικισ 
αποκομιδισ 

Άρκρο 8, παρ. 8.6. 100 ευρϊ    και ςε 
περίπτωςθ δεφτερθσ 
υποτροπισ ανάκλθςθ 
τθσ άδειασ λειτουργίασ 

14 Εναπόκεςθ απορριμμάτων ι 
ςυςκευαςιϊν ζξω από τουσ κάδουσ ι 
τα άλλα μζςα προςωρινισ 
αποκικευςθσ  

Άρκρο 8, παρ. 8.7. 100 ευρϊ    ανά 
αντικείμενο ι ςακοφλα 
και ςε περίπτωςθ 
δεφτερθσ υποτροπισ 
αφαίρεςθ τθσ άδειασ 
τοποκζτθςθσ 
τραπεηοκακιςμάτων 

15 Ευπακι και δφςοςμα απόβλθτα 
αςυςκεφαςτα ι ζξω από τουσ κάδουσ 
ι τα άλλα μζςα προςωρινισ 
αποκικευςθσ 

Άρκρο 8, παρ. 8.7. Διπλάςιο του (14) 

16 Ακάκαρτα μζςα προςωρινισ 
αποκικευςθσ απορριμμάτων ιδιωτϊν 
ι επιχειριςεων ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ ι ςε ακάλυπτουσ ιδιωτικοφσ 
χϊρουσ 

Άρκρο 8, παρ. 
8.9.1. 

Από 100 ωσ 300 ευρϊ 
ανάλογα με τθν ζκταςθ 
τθσ ρφπανςθσ 

17 Ακάκαρτοσ περιβάλλον χϊροσ 
καταςτθμάτων από απορρίμματα από 

Άρκρο 8, παρ. 
8.9.2., 8.9.3. και 

100 ευρϊ   και 
διπλαςιαςμόσ ςε 
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τθν κατανάλωςθ των προςφερόμενων 
ειδϊν 

8.9.4. περίπτωςθ υποτροπισ 

18 Ακάκαρτο και επικίνδυνο πεηοδρόμιο Άρκρο 8, παρ. 8.10. 
και άρκρο 24, παρ. 
24.2., 24.3. 

100 ευρϊ    

19 Ππου εφαρμόηεται πρόγραμμα 
ανακφκλωςθσ, θ μθ τοποκζτθςθ 
ξεχωριςτϊν μζςων αποκικευςθσ για 
κάκε είδοσ από τουσ υπεφκυνουσ 
καταςτθμάτων υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ, χονδρεμπορικϊν 
επιχειριςεων, super market κλπ, που 
παράγουν μεγάλο όγκο ςτερεϊν 
αποβλιτων 

Άρκρο 8, παρ. 
8.11.1. 

Ομοίωσ με (13) 

20 Θ τοποκζτθςθ ςτα πεηοδρόμια και τα 
καταςτρϊματα του δρόμου μπροςτά ι 
γφρω από τα καταςτιματα, 
αντικειμζνων ςχετικϊν με το εμπόριό 
τουσ (π.χ. καφάςια φροφτων ι 
λαχανικϊν, κιβϊτια αεριοφχων ποτϊν, 
άδεια κουτιά κλπ.) 

Άρκρο 8, παρ. 8.12. 100 ευρϊ 

21 Θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν 
πινακίδων επί του πεηοδρομίου 

Άρκρο 8, παρ. 8.12. 100 ευρϊ 

22 Ακάκαρτοσ δθμόςιοσ ι δθμοτικόσ 
χϊροσ που χρθςιμοποιείται από 
επιχειριςεισ όπωσ καφενεία, 
ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια, 
αναψυκτιρια και ςυναφι 
καταςτιματα 

Άρκρο 8, παρ. 8.13. 100 ευρϊ   και ςε 
περίπτωςθ δεφτερθσ 
υποτροπισ αφαίρεςθ 
τθσ άδειασ τοποκζτθςθσ 
τραπεηοκακιςμάτων 

23 Εγκατάλειψθ ογκωδϊν απορριμμάτων 
ςε δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο 

Άρκρο 9, παρ. 9.1. 100 ευρϊ    και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ 

24 Εγκατάλειψθ ογκωδϊν ςυςκευαςιϊν 
ςε δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο, εκτόσ 
μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ, 
χωρίσ ελαχιςτοποίθςθ του όγκου τουσ 

Άρκρο 9, παρ. 9.2., 
άρκρο 10, παρ. 
10.1. και άρκρο 15, 
παρ. 15.4.2. 

100 ευρϊ     και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ. Διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ 

25 Εγκατάλειψθ αποβλιτων περιποίθςθσ 
κιπων ςε δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο 
χωρίσ ςυςκευαςία (όπωσ ςε 
ανκεκτικοφσ ςάκουσ, δεμάτια) 

Άρκρο 9, παρ. 
9.3.1. και 9.3.2. 

200 ευρϊ  και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ. Διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ 

26 Θ ανάμειξθ υπολοίπων χϊματοσ και 
κοπροχϊματοσ με οικιακά 
απορρίμματα 

Άρκρο 9, παρ. 
9.3.3. 

100 ευρϊ  και 
διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ 

27 Εγκατάλειψθ ειδικϊν απορριμμάτων 
ςε δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο 

Άρκρο 10, παρ. 
10.2. 

Ομοίωσ με (23) 

28 Εγκατάλειψθ ειδικϊν απορριμμάτων 
ςε δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο, εκτόσ 
μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ, 

Άρκρο 10, παρ. 
10.3. 

Ομοίωσ με (24) 
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χωρίσ ελαχιςτοποίθςθ του όγκου τουσ 

29 Εγκατάλειψθ αποβλιτων 
νοςοκομείων και κεραπευτθρίων ςε 
δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο 

Άρκρο 10, παρ. 
10.4. 

100 ευρϊ   

30 Εγκατάλειψθ επί του πεηοδρομίου, 
οδοςτρϊματοσ ι άλλου κοινόχρθςτου 
χϊρου κάκε είδουσ υλικϊν  

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.α),  άρκρο 12, 
παρ. 12.1., 12.2., 
άρκρο 13, παρ. 
13.2. και άρκρο 25 

100 ευρϊ  και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ.  

31 Εγκατάλειψθ κάκε είδουσ υλικϊν ςε 
ακάλυπτουσ χϊρουσ όπωσ οικόπεδα, 
ρζματα, πάρκα, άλςθ, δαςικζσ 
εκτάςεισ εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου 
πόλεωσ 

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.β), άρκρο 12, 
παρ. 12.3. και 
άρκρο 13, παρ. 
13.2. 

100 ευρϊ  και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ. Ζωσ και 
πενταπλάςιο πρόςτιμο 
ανάλογα με το μζγεκοσ 
και τθ ςοβαρότθτα τθσ 
ρφπανςθσ και ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ. 
Ροινζσ κατά το άρκρο 
119 Ν. 1892/1990. 

32 ίψθ μπάηων ι άλλων ογκωδϊν 
αντικειμζνων ςτουσ κάδουσ 
απορριμμάτων ι ανακυκλϊςιμων 
ςυςκευαςιϊν 

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.γ), άρκρο 12, 
παρ. 12.2. και 
άρκρο 13, παρ. 
13.2. 

 
 
100 ευρϊ   

33 φπανςθ πεηοδρομίων με χρϊματα, 
λάδια κλπ. 

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.γ), άρκρο 12, 
παρ. 12.1. και 
άρκρο 13, παρ. 
13.2. 

 
 
100 ευρϊ   

34 Εγκατάλειψθ επί του πεηοδρομίου, 
οδοςτρϊματοσ ι άλλου κοινόχρθςτου 
χϊρου αντικειμζνων, μπάηων, 
πλεοναηόντων ςκυροδεμάτων, 
απόνερων πλφςθσ ςκυροδζματοσ, 
λαδιϊν από επαγγελματικά 
αυτοκίνθτα εργολάβων ι 
μεταφορικϊν εταιριϊν 

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.γ)  άρκρο 12, 
παρ. 12.1., 12.2. 
και άρκρο 13, παρ. 
13.2. 

 
 
100 ευρϊ   

35 Κατάλθψθ κοινοχριςτων (δθμοτικϊν 
ι δθμοςίων) χϊρων για τθν 
τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων (ςκάφεσ, 
containers κ.τ.λ.) ςτουσ οποίουσ 
ρίπτονται μπάηα ι κάκε μορφισ 
αδρανι υλικά χωρίσ άδεια 

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.δ)  άρκρο 12, 
παρ. 12.1., 12.2. 
και άρκρο 13, παρ. 
13.2. 

Τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ ςυν τθ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ 

36 Εγκατάλειψθ ειδικϊν και επικίνδυνων 
απορριμμάτων ςτο πεηοδρόμιο, ςτο 
οδόςτρωμα ι άλλουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ 

Άρκρο 11, παρ. 
11.2. 

100 ευρϊ  και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ. 

37 Ανάμειξθ ειδικϊν και επικίνδυνων 
απορριμμάτων με τα οικιακά και 
τοποκζτθςι τουσ ςε κάδουσ ι άλλα 

Άρκρο 11, παρ. 
11.3. 

 
100 ευρϊ   
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μζςα αποκομιδισ. 

38 Κατά τισ οικοδομικζσ εργαςίεσ: Μπάηα 
επί κοινόχρθςτων χϊρων, που 
παραμζνουν πλζον του διθμζρου 

Άρκρο 12, παρ. 
12.1. 

100 ευρϊ  και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ ςυν τθ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ 

39 Αφαίρεςθ, μεταφορά και διαχείριςθ 
των αποβλιτων αμιάντου από τουσ μθ 
ζχοντεσ νόμιμθ άδεια ςχετικισ 
αφαίρεςθσ αμιάντου, κατάλλθλθ 
τεχνογνωςία, μεκόδουσ και εξοπλιςμό 

Άρκρο 12, παρ. 
12.4. 

 
 
100 ευρϊ   

40 Τοποκζτθςθ κοινϊν (ςφμμικτων) 
απορριμμάτων ςε κάδο ανακφκλωςθσ 
με ειδικι ςιμανςθ (μπλε κάδο) 

Άρκρο 15, παρ. 
15.2.2. 

 
100 ευρϊ   

41 Τοποκζτθςθ άλλων απορριμμάτων ςε 
κάδο ανακφκλωςθσ γυαλιοφ με ειδικι 
ςιμανςθ (μπλε κάδο τφπου 
καμπάνασ) 

Άρκρο 15, παρ. 
15.5. 

Ομοίωσ με (40) 

42 Εγκατάλειψθ αποβλιτων θλεκτρικοφ 
και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςε 
δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο 

Άρκρο 16, παρ. 
16.1. 

Ομοίωσ με (23) 

43 Απόρριψθ θλεκτρικϊν ςτθλϊν 
(μπαταριϊν) μαηί με οικιακά 
απόβλθτα 

Άρκρο 16, παρ. 
16.2. 

Ομοίωσ με (40) 

44 Εγκατάλειψθ χρθςιμοποιθμζνων 
ελαςτικϊν ςε κάδουσ ι ςε δθμόςιουσ 
ι δθμοτικοφσ χϊρουσ 

Άρκρο 16, παρ. 
16.3. 

Ομοίωσ με (23) 

45 Απόρριψθ χρθςιμοποιθμζνων 
ορυκτελαίων ςτο αποχετευτικό 
ςφςτθμα  

Άρκρο 16, παρ. 
16.4. 

150 ευρϊ 

46 Απόρριψθ χρθςιμοποιθμζνων 
μαγειρικϊν ελαίων ςτο αποχετευτικό 
ςφςτθμα 

Άρκρο 16, παρ. 
16.5. 

150 ευρϊ 

47 Τοποκζτθςθ εντόσ των κάδων, 
μαγειρικϊν ι μθχανικϊν ελαίων, 
κακϊσ και θ ρίψθ μαγειρικϊν ι 
μθχανικϊν ελαίων επί του 
οδοςτρϊματοσ, των πεηοδρομίων και 
των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων 

Άρκρο 16, παρ. 
16.5. 

 
150 ευρϊ 

48 Θ μετακίνθςθ κάδων ι απομάκρυνςι 
τουσ χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
υπθρεςίασ κακαριότθτασ 

Άρκρο 18, παρ. Γ) 100 ευρϊ 

49 Ραρακϊλυςθ με οποιονδιποτε τρόπο 
τθσ πρόςβαςθσ του 
απορριμματοφόρου ι των εργατϊν 
ςτουσ κάδουσ (π.χ. παρκαριςμζνα 
οχιματα ζμπροςκεν κάδων ι ςε 
γωνίεσ οδϊν κλπ.). 

Άρκρο 18, παρ. Δ) Κατά τισ διατάξεισ του 
Κ.Ο.Κ. για παράνομθ 
ςτάκμευςθ  

50 Εγκατάλειψθ οχιματοσ ςε 
κοινόχρθςτο χϊρο 

Άρκρο 20  300 ευρϊ  ςυν τθ 
δαπάνθ μεταφοράσ ςε 
κζντρο ανακφκλωςθσ 

ΑΔΑ: 6ΧΕΧΩΕΩ-ΗΚΖ



Σελίδα 35 από 73 
 

 

51 Καταςτροφι ι αποκόλλθςθ του 
ειδικοφ ςιματοσ επί εγκαταλειμμζνου 
οχιματοσ 

Άρκρο 20, παρ. Γ)  100 ευρϊ   

52 Ραρκαριςμζνα οχιματα ςε δρόμο που 
ζχει προγραμματιςτεί ςάρωςθ ι 
πλφςθ  

Άρκρο 21 Κατά τισ διατάξεισ του 
Κ.Ο.Κ. για παράνομθ 
ςτάκμευςθ 

53 Ακακαρςίεσ από κατοικίδια ςε 
πεηοδρόμια, δρόμουσ ι άλλουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ  

Άρκρο 22 100  και διπλαςιαςμόσ 
ςε περίπτωςθ παιδικισ 
χαράσ ι άλλο 
κοινόχρθςτο χϊρο που 
φιλοξενεί παιδιά, ςε 
αυλζσ ι ειςόδουσ 
ςχολείων, ςε προαφλια 
εκκλθςιϊν, δθμόςια ι 
δθμοτικά κτίρια και 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

54 Ακάκαρτοι χϊροι πϊλθςθσ, 
αςυςκεφαςτα απορρίμματα γφρω από 
τουσ πάγκουσ πϊλθςθσ των λαϊκϊν 
αγορϊν 

Άρκρο 23, παρ. 
23.2.3 

100 ευρϊ   και 
καταλογιςμόσ τθσ 
δαπάνθσ κακαριςμοφ. 
Ανάκλθςθ άδειασ 
λειτουργίασ εάν θ 
παράβαςθ επαναλθφκεί 
για τρίτθ ςυνεχόμενθ 
φορά 

55 Ραρακϊλυςθ με οποιονδιποτε τρόπο 
τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ κατά τθν 
αποκομιδι των απορριμμάτων και το 
γενικό κακαριςμό των λαϊκϊν 
αγορϊν. 

Άρκρο 23, παρ. 
23.2.5 

Ομοίωσ με (54) 

56 Ακάκαρτοι χϊροι πϊλθςθσ, 
αςυςκεφαςτα απορρίμματα από 
πωλθτζσ νωπϊν ψαριϊν και άλλων 
αλιευμάτων, κακαριςμόσ ψαριϊν ςτο 
χϊρο τθσ λαϊκισ αγοράσ 

Άρκρο 23, παρ. 
23.2.9 

Διπλάςιο του (54) 

57 Ακάκαρτοι χϊροι πϊλθςθσ, 
αςυςκεφαςτα απορρίμματα γφρω από 
τουσ πάγκουσ πϊλθςθσ υπαίκριου 
εμπορίου, από καντίνεσ ι περίπτερα 

Άρκρο 23, παρ. 
23.4.1, 23.4.2., 
23.4.3. 

100 ευρϊ  και 
καταλογιςμόσ τθσ 
δαπάνθσ κακαριςμοφ. 
Διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ. 
Ανάκλθςθ άδειασ 
κατάλθψθσ 
κοινόχρθςτου χϊρου ςε 
περίπτωςθ επανάλθψθσ 
για τρίτθ φορά 

58 Κλειςμζνα ρείκρα με τςιμεντοποίθςθ Άρκρο 24, παρ. 
24.4. 

100 ευρϊ  ςυν το κόςτοσ 
απομάκρυνςθσ των 
υλικϊν 

59 Ρρόκλθςθ φκορϊν επί των 
πεηοδρομίων, πεηόδρομων, πλατειϊν, 
οδοςτρωμάτων κλπ 

Άρκρο 24, παρ. 
24.6. 

100 ευρϊ   ςυν τθ 
δαπάνθ αποκατάςταςθσ 

60 Απόρριψθ μικροαντικειμζνων ςε Άρκρο 24, παρ. 100 ευρϊ    

ΑΔΑ: 6ΧΕΧΩΕΩ-ΗΚΖ



Σελίδα 36 από 73 
 

 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ από πεηοφσ ι 
εποχοφμενουσ 

24.7. 

61 Εμπορικι διαφιμιςθ εκτόσ των 
ειδικϊν πλαιςίων και κακοριςμζνων 
κζςεων, ρφπανςθ με εμπορικζσ 
αφίςεσ, φζιγ-βολάν, φυλλάδια, 
εναζριεσ επιγραφζσ και ςυνκιματα 
και άλλα διαφθμιςτικά μζςα 

Άρκρο 26, παρ. 
26.1. 

100 ευρϊ   ςυν τθ 
δαπάνθ κακαριςμοφ 

62 Εγκατάλειψθ υπολειμμάτων 
διαφθμιςτικϊν πινακίδων και 
γιγαντοαφιςϊν ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ, τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν 
ταμπλό. 

Άρκρο 26, παρ. 
26.2. 

150 ευρϊ  ςυν τθ 
δαπάνθ κακαριςμοφ 

63 Τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πλαιςίων 
και καταχωριςεων ςε δθμοτικοφσ, 
κοινοτικοφσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, 
που δεν ζχουν κακοριςτεί για τθν 
προβολι υπαίκριασ διαφιμιςθσ 

Άρκρο 26, παρ. 
26.3. 

150 ευρϊ  ςυν τθ 
δαπάνθ κακαριςμοφ 

64 Ακακάριςτα οικόπεδα ι ακάλυπτοι 
ιδιωτικοί χϊροι 

Άρκρο 27, παρ. 
27.1. 

500 ευρϊ. ευρϊ για 
οικόπεδα μζχρι 1 
ςτρζμμα, με 
προςαφξθςθ  500 ευρϊ 
για κάκε επιπλζον 
ςτρζμμα ςυν τθ δαπάνθ 
κακαριςμοφ 

65 Οικόπεδα και λοιποί ακάλυπτοι χϊροι 
που δεν ζχουν αποψιλωκεί από ξερά 
χόρτα 

Άρκρο 27, παρ. 
27.2. 

0,50 €/τμ ςυν τθ δαπάνθ 
κακαριςμοφ 

66 Ακάκαρτοσ ιδιωτικόσ χϊροσ, 
επικίνδυνοσ για τθ δθμόςια υγεία 

Άρκρο 28, παρ. 
28.2. 

300 ευρϊ  ςυν τθ 
δαπάνθ κακαριςμοφ. 
Διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ ι 
ανάλογα με το μζγεκοσ 
τθσ ρφπανςθσ 

Άρκρο 34: Ενςτάςεισ 

 
Οι παραβάτεσ ςτουσ οποίουσ ζχει υποβλθκεί κφρωςθ ζχουν τθν δυνατότθτα να προςφφγουν εντόσ 
δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα επιβολισ τθσ κφρωςθσ, με ζγγραφθ αιτιολογθμζνθ αίτθςι τουσ 
ςτο αρμόδιο όργανο για τθν επίλυςθ διαφορϊν. Θ αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία κα κατατίκεται ςτο 
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ του Διμου που βεβαίωςε τθν παράβαςθ. Αίτθςθ που κα κατατίκεται 
διαφορετικά δεν κα γίνεται δεκτι. 
Αρμόδιο όργανο για τθν επίλυςθ διαφορϊν ςτα πλαίςια του παρόντοσ Κανονιςμοφ ορίηεται θ 
Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ, θ οποία αποφαςίηει κατόπιν ειςιγθςθσ του Αντιδθμάρχου 
Κακαριότθτασ. Στθν εξζταςθ του αιτιματοσ μπορεί να παρευρίςκεται ο ενδιαφερόμενοσ ι 
εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ του για να εκκζςει τθν υπόκεςι του, ςε περίπτωςθ δε απουςίασ 
του, θ υπόκεςθ εξετάηεται εριμθν. 
Θ Επιτροπι δφναται να προβεί ςτθν μείωςθ του επιβλθκζντοσ προςτίμου μζχρι και τθν 
ολοκλθρωτικι απαλοιφι του.  
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Βαςικό νομικό πλαίςιο αναφορικά με τον παρόντα κανονιςμό 

 Άρκρα 75, 77-79 του Ν. 3463/2006 Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων  

 Άρκρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψθ πεηοδρομίων), με τισ τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ 
του  

 Άρκρο 119 του Ν 1892/90 (για εναπόκεςθ αδρανϊν υλικϊν)  

 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Αϋ160/Β6) « για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ»  

 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ 

 Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Ά 179/2001) «Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν 
και άλλων προϊόντων, ίδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικι Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και 
άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.)»  

 Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Αϋ191/03) «ηϊα ςυντροφιάσ, αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και άλλεσ 
διατάξεισ»  

 Άρκρο 81 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Αϋ 167/23.07.2013) (Κατάργθςθ κζςεων κλάδου Δθμοτικισ 
Αςτυνομίασ) 

 Ρ.Δ. 82/2004 «Απόβλθτα, λιπαντικά, ζλαια»  

 Ρ.Δ. 109/2004 «Μεταχειριςμζνα ελαςτικά οχθμάτων»  

 Ρ.Δ. 115/2004 «Χρθςιμοποιθμζνεσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ»  

 Ρ.Δ. 116/2004 «Οχιματα Τζλουσ Κφκλου Ηωισ»  

 Ρ.Δ. 117/2004 «Θλεκτριςμόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ»  

 ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Βϋ1016/97) «Κατάρτιςθ πλαιςίου προδιαγραφϊν και γενικϊν 
προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» 

 Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Βϋ604/97) «μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων 
αποβλιτων».  

 Κ.Υ.Α. Θ.Ρ. 37591/2031/2003 « μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων από 
υγειονομικζσ μονάδεσ».  

 Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Βϋ1909/22.12.2003) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ των 
ςτερεϊν αποβλιτων. Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ»  

 ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ Βϋ383) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων»».  
 
        Ραρακαλϊ το ςϊμα να προβεί ςε ζκφραςθ γνϊμθσ και ςτθ λιψθ απόφαςθσ. 

           Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των κ.κ. Δθμοτικϊν Συμβοφλων όπωσ φαίνεται ςτο 
απομαγνθτοφωνθμζνο 04 πρακτικό τθσ  17-02-2015 ςυνεδρίαςθσ από τθν οποία διαπιςτϊνεται ότι 
ο Ρρόεδροσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ζκεςε ςε ψθφοφορία τθν διατυπωκείςα ειςιγθςθ. Από τθ 
διεξαχκείςα ψθφοφορία προκφπτει ότι: 

 Ο Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ κ. Σκοποφλθσ Στζφανοσ διλωςε ότι δίνει αρνθτικι ψιφο για τουσ 
λόγουσ που  ζχουν καταγραφεί ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα  πρακτικά  τθσ  ςυνεδρίαςθσ. 

 Με τθ διατυπωκείςα ειςιγθςθ τάχκθκαν όλοι οι υπόλοιποι παρόντεσ  Δθμοτικοί Σφμβουλοι. 
      Το  Δθμοτικό Συμβοφλιο αφοφ άκουςε τα παραπάνω και είδε τισ διατάξεισ του άρκρου 65 του 
Ν.3852/2010,  
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     ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  κατά πλειοψθφία 

 

1. Αποδζχεται τθν υπϋ αρικμ. 07/2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ του Διμου. 
2. Eγκρίνει τον νζο κανονιςμό κακαριότθτασ του Διμου Ιωαννιτϊν, ο οποίοσ ζχει ωσ κατωτζρω: 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ IΩΑΝΝΙΣΩΝ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Κεφάλαιο Αϋ- ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ & ΕΝΝΟΙΕ 
Άρκρο 1: Σκοπόσ - Αντικείμενο  
Άρκρο 2: Ιςχφσ - Αρμόδιοι για τθν εφαρμογι των διατάξεων του κανονιςμοφ  
Άρκρο 3: Χϊροι παραγωγισ απορριμμάτων και υπεφκυνοι τιρθςθσ των διατάξεων 
Άρκρο 4: Ρροςδιοριςμόσ και ταξινόμθςθ των απορριμμάτων 
Κεφάλαιο Βϋ- ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
Άρκρο 5: Υποχρεϊςεισ του Διμου  
Άρκρο 6: Υποχρεϊςεισ Εργαηομζνων Κακαριότθτασ  
Άρκρο 7: Εξαιρζςεισ και άλλεσ διατάξεισ 
Κεφάλαιο Γϋ- ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΣΟΙΚΩΝ  
Άρκρο 8: Υποχρεϊςεισ υπευκφνων για τα εςωτερικά μθ ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα 
Άρκρο 9: Υποχρεϊςεισ υπευκφνων για τα εςωτερικά ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
Άρκρο 10: Υποχρεϊςεισ υπευκφνων ειδικϊν απορριμμάτων επιχειριςεων, βιοτεχνιϊν και 
βιομθχανιϊν  
Άρκρο 11: Υποχρεϊςεισ υπευκφνων ειδικϊν και επικίνδυνων απορριμμάτων που δεν 
μεταφζρονται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου.  
Άρκρο 12 : Υποχρεϊςεισ υπευκφνων οικοδομικϊν εργαςιϊν 
Άρκρο 13: Εργαςίεσ από Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ 
Κεφάλαιο Εϋ- ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
Άρκρο 14: Γενικά  
Άρκρο 15: Ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν 
Άρκρο 16: Ανακφκλωςθ ειδικϊν αποβλιτων (μπαταρίεσ, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, λάδια 
οικιακισ χριςθσ κλπ) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σϋ- ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ  
Άρκρο 17: Κριτιρια χωροκζτθςθσ κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων  
Άρκρο 18: Διαδικαςία αλλαγισ κζςθσ κάδων και άλλεσ διατάξεισ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζϋ- ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ 
Άρκρο 19: Υποχρεϊςεισ Οδθγϊν  
Άρκρο 20: Εγκαταλελειμμζνα οχιματα – μθχανιματα κ.λ.π. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ- ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
Άρκρο 21 : Μθχανικό ςάρωμα οδϊν  
Άρκρο 22: Κατοικίδια ηϊα 
Άρκρο 23: Κακαριότθτα υπαίκριων και λαϊκϊν αγορϊν 
Άρκρο 24: Κακαριότθτα πεηοδρομίων και άλλων κοινόχρθςτων χϊρων 
Άρκρο 25: Υπαίκρια αποκικευςθ υλικϊν 
Άρκρο 26 : φπανςθ από διαφθμίςεισ, αφίςεσ κλπ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ - ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Ι∆ΙΩΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 
Άρκρο 27:  Κακαριότθτα οικοπζδων  
Άρκρο 28: Κακαριότθτα ιδιωτικϊν χϊρων  
Άρκρο 29 : Υπαίκρια καφςθ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ - ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  
Άρκρο 30 : Θόρυβοσ - Κοινι θςυχία  
Άρκρο 31 : Φκορζσ ςτθ δθμοτικι περιουςία  
Άρκρο 32 : Μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ αντικειμζνων  
Κεφάλαιο ΙΑ’ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΕΝΣΑΕΙ 
Άρκρο 33: Ρρόςτιμα  
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΣΤΙΜΩΝ 
Άρκρο 34: Ενςτάςεισ  
Βαςικό νομικό πλαίςιο αναφορικά με τον παρόντα κανονιςμό  

 
 

Κεφάλαιο Αϋ- ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ & ΕΝΝΟΙΕ 
 

Άρκρο 1: κοπόσ – Αντικείμενο 
 

Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ με τθν αποτροπι τθσ ρφπανςθσ και υποβάκμιςισ του, θ 
διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτθν 
κακαριότθτα είναι κοινωνικά αγακά, που για τθν εξαςφάλιςι τουσ ςυμβάλει κατά μείηονα λόγο θ 
τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ τθσ πόλθσ με τθ ςυνεχι ςυνεργαςία των πολιτϊν και του Διμου. 
Θ τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ και θ ςυνεργαςία πολιτϊν – κατοίκων είναι αναγκαίο να διζπονται 
από κανόνεσ – διατάξεισ απ’ όπου κα προςδιορίηονται οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα για τθ 
ςωςτι διαχείριςθ των ςτερεϊν απορριμμάτων (ςυςκευαςία, ςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά, 
διάκεςθ, ανακφκλωςθ), κακϊσ επίςθσ θ γνωςτοποίθςθ και θ ςυμμόρφωςθ ςτισ ςχετικζσ δθμοτικζσ 
διατάξεισ. 
Πλοι οι χϊροι και ςυγκεκριμζνα οποιοςδιποτε κλειςτόσ και ανοιχτόσ χϊροσ, οικοδομζσ, αυλζσ, 
οικόπεδα, δρόμοι, πεηοδρόμια, άλςθ, πλατείεσ, τόποι ςυγκζντρωςθσ ι αναψυχισ κ.λ.π. κα πρζπει 
πάντοτε να διατθροφνται κακαροί.  
Ο παρϊν κανονιςμόσ ζχει ωσ αντικείμενο: 
▪ τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ τθσ πόλθσ,  
▪ τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ,  
▪ τθν ορκολογικι διαχείριςθ των απορριμμάτων – ςτερεϊν αποβλιτων,  
▪ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ,  
▪ τθ γνωςτοποίθςθ των ςχετικϊν δθμοτικϊν διατάξεων και τθν εφαρμογι τουσ.  
Οι διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ ιςχφουν όταν δεν είναι αντίκετεσ με τισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ.  
 

Άρκρο 2: Ιςχφσ - Αρμόδιοι για τθν εφαρμογι των διατάξεων του κανονιςμοφ 
 

Με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο οι διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ υπεριςχφουν όταν δεν 
είναι αντίκετεσ με τισ γενικζσ διατάξεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, τισ διατάξεισ υγειονομικοφ 
κανονιςμοφ, τισ αςτυνομικζσ και άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ. 
Θ αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι των διατάξεων του κανονιςμοφ ανικει ςτισ αρμόδιεσ 
Διευκφνςεισ του Διμου Ιωαννιτϊν, ςφμφωνα με τον εκάςτοτε οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ, 
και ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία.  
Ο Διμαρχοσ μπορεί, με αποφάςεισ του, να ανακζτει ςε δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ τθν εφαρμογι 
μζρουσ ι του ςυνόλου των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ και τθ βεβαίωςθ των ςχετικϊν 
παραβάςεων. Πλα τα πρόςτιμα δφναται να αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου όποτε κρίνεται ςκόπιμο. 
Οι φορείσ και οι κάτοικοι τθσ πόλθσ μασ και κάκε άλλο όργανο οφείλουν να ςυνδράμουν για τθν 
αποτελεςματικότερθ πραγματοποίθςθ τθσ αποςτολισ τθσ. 
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Ο κανονιςμόσ αυτόσ εφαρμόηεται ςε πλατείεσ, δρόμουσ, άλςθ, πεηοδρόμια, δθμοτικά και ιδιωτικά 
οικόπεδα, κακϊσ και ςε οποιονδιποτε άλλο κοινόχρθςτο χϊρο, ςτον οποίο παράγονται κάκε 
μορφισ, ποιότθτασ και ποςότθτασ απορρίμματα και βρίςκεται μζςα ςτα διοικθτικά όρια του 
Διμου.  
Οι υπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα κάκε ακινιτου κακϊσ και οι πεηοί και οδθγοί οχθμάτων ςτθν 
περιοχι του Διμου οφείλουν να τθροφν τον παρόντα κανονιςμό και να ςυμβάλλουν και με τισ 
δικζσ τουσ δυνάμεισ ςτθν κακαριότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων. 
 

Άρκρο 3: Χϊροι παραγωγισ απορριμμάτων και υπεφκυνοι τιρθςθσ των διατάξεων 
 

Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ, οι χρθςιμοποιοφμενοι όροι ζχουν τισ 
εξισ ζννοιεσ:  
3.1. «Κατοικίεσ» κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι, όπου κατοικοφν, μόνιμα ι πρόςκαιρα, άτομα, 
οικογζνειεσ. Υπεφκυνοι είναι οι ιδιοκτιτεσ τουσ ι οι ενοικιαςτζσ τουσ (γενικότερα τα οποιαδιποτε 
ενιλικα άτομα διαβιοφν ςε αυτζσ), για δε τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των πολυκατοικιϊν και 
ςυγκροτθμάτων είναι ο διαχειριςτισ. Αν δεν υπάρχει διαχειριςτισ, όλοι οι ιδιοκτιτεσ των 
διαμεριςμάτων και καταςτθμάτων του κτιρίου. Για τισ ακατοίκθτεσ κατοικίεσ υπεφκυνοι είναι οι 
ιδιοκτιτεσ τουσ. 
3.2. «Καταςτιματα - Επιχειριςεισ» κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι, όπου λειτουργοφν κάκε 
φφςεωσ εμπορικζσ επιχειριςεισ κακϊσ και τα κάκε είδουσ εργαςτιρια και βιοτεχνίεσ. Υπεφκυνοι 
τιρθςθσ των διατάξεων είναι το πρόςωπο ι τα πρόςωπα ςτο όνομα των οποίων αςκείται θ 
επιχείρθςθ ι ο διευκυντισ των επιχειριςεων που χαρακτθρίηονται ςαν καταςτιματα.  
Ειδικότερα, υπεφκυνοι τιρθςθσ των διατάξεων είναι: 
α . Για προςωπικζσ επιχειριςεισ, ο Ιδιοκτιτθσ ι ο Διευκυντισ τουσ. 
β. Για Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, ο Ρρόεδροσ, Αντιπρόεδροσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ και Γενικόσ 
Διευκυντισ. 
γ. Για εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ο Διαχειριςτισ τουσ. 
δ.  Για Ομόρρυκμεσ και ετερόρρυκμεσ εταιρίεσ, ο Διαχειριςτισ. 
ε. Για Συνεταιριςμοφσ, ο Ρρόεδροσ και το Διοικθτικό  Συμβοφλιο του Συνεταιριςμοφ. 
ςτ. Για Σωματεία, ο Ρρόεδροσ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
η. Για  κοινοπραξίεσ αποτελοφμενεσ από φυςικά πρόςωπα, τα πρόςωπα που τισ αποτελοφν. 
θ. Για κοινοπραξίεσ αποτελοφμενεσ από νομικά πρόςωπα, οι νόμιμοι εκπρόςωποι των νομικϊν 
προςϊπων που τισ αποτελοφν. 
κ. Για τα νοςοκομεία, ιδρφματα κτλ υπεφκυνοσ είναι ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι εν 
ελλείψει, ο αντίςτοιχοσ Διευκυντισ. 
3.3. «Γραφεία» κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι, που είναι θ ζδρα φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου 
για τθν άςκθςθ, μόνιμα ι πρόςκαιρα, οποιουδιποτε επαγγζλματοσ που ζχει ςχζςθ κυρίωσ με τθν 
παροχι υπθρεςιϊν. Στθν ζννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνθτα ι χϊροι όπου λειτουργοφν 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι υπθρεςίεσ Ν.Ρ.Δ.Δ. οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ και Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Οργανιςμοί 
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και επιχειριςεισ αυτϊν. Υπεφκυνοι είναι το πρόςωπο ι τα πρόςωπα ςτο 
όνομα των οποίων αςκείται θ επιχείρθςθ ι ο διευκυντισ των επιχειριςεων. 
3.4. «Οικόπεδα και Γιπεδα» κεωροφνται οι ακάλυπτοι χϊροι, περιφραγμζνοι ι μθ, εντόσ ι εκτόσ 
ςχεδίου ςτουσ οποίουσ υπεφκυνοσ είναι ο κφριοσ, ο νομζασ ι ο κάτοχοσ αυτϊν.  
3.5. «Βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ και εργαςτιρια» κεωροφνται οι ςτεγαςμζνοι ι 
υπαίκριοι χϊροι, που χρθςιμοποιοφνται από βιομθχανικζσ επιχειριςεισ για τισ παραγωγικζσ 
δραςτθριότθτζσ τουσ και τθν υποςτιριξι τουσ. Στισ μονάδεσ αυτζσ υπεφκυνοσ για τθν αποφυγι 
ςτερεϊν και αζριων ρφπων, κα είναι ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, οριηόμενο εκάςτοτε από τθ 
διεφκυνςθ τθσ μονάδασ και γνωςτοποιοφμενο ςτο Διμο. Αν τζτοιο πρόςωπο δεν ζχει οριςκεί, 
υπεφκυνοι κεωροφνται ο ιδιοκτιτθσ και ο διευκυντισ τθσ μονάδασ.  
3.6. «Υπεφκυνοι μεταφοράσ και μεταφόρτωςθσ» κεωροφνται οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ αυτζσ, οι 
οδθγοί, χειριςτζσ μθχανθμάτων και γενικά όλοι όςοι ςυμμετζχουν ςτισ εργαςίεσ αυτζσ.  
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3.7. «Υπεφκυνοι οικοδομικϊν ι άλλων εργαςιϊν» κεωροφνται ο ιδιοκτιτθσ ι εντολζασ του ζργου 
και αλλθλεγγφωσ υπεφκυνοσ κάκε εργολάβοσ, υπεργολάβοσ, ο επιβλζπων μθχανικόσ, μεταφορζασ, 
χειριςτισ μθχανιματοσ ι εργάτθσ που ςυνεργεί ςτθ διάπραξθ τθσ παράβαςθσ.  
3.8. «Υπεφκυνοι ενοικιαηόμενων ακινιτων» κεωροφνται αυτοί που κατζχουν το ακίνθτο αλλά και 
αυτοί που το χρθςιμοποιοφν. Δθλαδι υπεφκυνοι κακαριότθτασ είναι ο μιςκωτισ του ακινιτου και 
ςε περίπτωςθ αδυναμίασ ειδοποίθςθσ αυτοφ, κα είναι ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου. 
3.9. «Υπεφκυνοσ για τα κάκε είδουσ οχιματα»: είναι το πρόςωπο ςτο όνομα του οποίου ι ο 
υπεφκυνοσ τθσ εταιρείασ ςτο όνομα τθσ οποίασ ζχει εκδοκεί θ άδεια κυκλοφορίασ του αντίςτοιχου  
οχιματοσ.  
3.10. «Κοινόχρθςτοι χϊροι»: είναι οι κάκε είδουσ δρόμοι, πλατείεσ, άλςθ, τα πεηοδρόμια, οι 
πλατείεσ, οι γζφυρεσ και γενικά προοριςμοί για κοινι χριςθ ελεφκεροι χϊροι, που κακορίηονται 
από το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο ι ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ με οποιοδιποτε άλλο νόμιμο 
τρόπο. Υπεφκυνοσ τιρθςθσ των διατάξεων είναι ο Διμοσ. 
 

Άρκρο 4: Προςδιοριςμόσ και ταξινόμθςθ των απορριμμάτων 
 

Ωσ απορρίμματα – ςτερεά απόβλθτα – ςτο πλαίςιο του παρόντοσ κανονιςμοφ, νοοφνται οι ουςίεσ 
ι τα αντικείμενα, που προζρχονται από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και παράγονται ςε χϊρουσ 
διαβίωςθσ, εργαςίασ, παραγωγισ, ψυχαγωγίασ και γενικϊσ χϊρουσ αςτικοφ περιβάλλοντοσ και 
πρόκειται να εγκαταλειφκοφν ι είναι εγκαταλελειμμζνα.  
Σφμφωνα με τθν κείμενθ Εκνικι Νομοκεςία και τισ πρόςφατεσ διατάξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
όπωσ αναφζρονται ςτα παραρτιματα του άρκρου 17 τθσ 50910/2727/22-10-2003 Κ.Υ.Α και τισ 
πρόςφατεσ Αςτικζσ Διατάξεισ, τα ςτερεά απόβλθτα ταξινομοφνται ςε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ, και ΤΟΞΙΚΑ –
ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ. Γενικά θ ταξινόμθςθ των απορριμμάτων είναι αυτι που προβλζπεται ςτο άρκρο 2 
τθσ Κ.Υ.Α. 50910/2727/22-10-2003.  
Δθμοτικά απόβλθτα νοοφνται τα απόβλθτα που περιγράφονται ςτο παράρτθμα ΙΒϋ τθσ ανωτζρω 
Κ.Υ.Α. με ονοματολογία αναφοράσ 20.00.00, από τα οποία εξαιροφνται τα απόβλθτα που 
περιζχονται ςτθν ίδια ονοματολογία και τα οποία περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο επικίνδυνων 
αποβλιτων.  
Ωσ οικιακά απόβλθτα νοοφνται τα απόβλθτα των κατοικιϊν, του οδοκακαριςμοφ ι άλλα απόβλθτα 
που μποροφν από τθ φφςθ ι τθν ςφνκεςι τισ να εξομοιωκοφν με τα «οικιακά».  
Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ κανονιςμοφ τα απόβλθτα ταξινομοφνται ςε: Δθμοτικά (Αςτικά), 
Ειδικά και Τοξικά – Επικίνδυνα:  
4.1. Τα Δθμοτικά (Αςτικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν:  
4.1.1. Εςωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίεσ, καταςτιματα, γραφεία, βιομθχανικοφσ, 
βιοτεχνικοφσ και επαγγελματικοφσ χϊρουσ, νοςοκομεία, ιδρφματα, εκκλθςίεσ, ςχολεία και γενικά 
όλουσ τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ εκδθλϊνονται ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, πλθν των 
παραγράφων 4.2 και 4.3 του παρόντοσ άρκρου.  
4.1.2. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιαςδιποτε φφςθσ και προζλευςθσ που κείνται ςε οδοφσ, 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ.  
4.1.3. Ρροϊόντα κθπουρικϊν εργαςιϊν (κλαριά, φφλλα, χόρτα κλπ).  
4.1.4. Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (ςε μικρζσ ποςότθτεσ), όπωσ μπαταρίεσ, φάρμακα, 
ςφριγγεσ κλπ.  
4.1.5. Ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα (παλαιά ζπιπλα, άχρθςτεσ οικιακζσ ςυςκευζσ, παλιά 
ςτρϊματα κλπ). 
4.2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 
4.2.1. Υπόλοιπα που προζρχονται από τθ δραςτθριότθτα βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν, εργαςτθρίων, 
ςυνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγισ ι κατεργαςίασ του πρωτογενοφσ, δευτερογενοφσ ι 
τριτογενοφσ τομζα (π.χ. εργοςταςίων, εργαςτθρίων, ςυνεργείων, επιχειριςεων τροφίμων και 
εςτίαςθσ κ.α.) και δεν προςομοιάηουν με τα αςτικά λόγω όγκου, ποςότθτασ, ποιότθτασ, 
δυνατότθτασ μεταφοράσ και τελικισ επεξεργαςίασ (π.χ. αντικαταςτακζντα ελαςτικά αυτοκινιτων, 
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μζταλλα, ξφλο, πριονίδι, χαρτί, πλαςτικά, χρθςιμοποιθμζνα ζλαια, λίπθ, υφάςματα, χρϊματα, 
κόλεσ, ρθτίνεσ, ορυκτζλαια, ςάπια φροφτα και υπολείμματα τροφϊν κ.α.) 
4.2.2. Απορρίμματα και υπόλοιπα κακαριςμοφ κοιμθτθρίων. 
4.2.3. Ρροϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκςκαφζσ κατεδαφίςεισ και γενικά οικοδομικζσ 
εργαςίεσ. 
4.2.4. Απόβλθτα μθ δυνάμενα να μεταφερκοφν δια των ςυνικων μεκόδων και οχθμάτων. 
4.2.5. Αυτοκίνθτα, οχιματα, ςκάφθ και μθχανιματα γενικϊσ, κακϊσ και μζρθ τουσ, άχρθςτα ι 
εγκαταλελειμμζνα κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
4.3. Τα τοξικά – επικίνδυνα απόβλθτα περιλαμβάνουν:  
4.3.1. Πλα όςα περιζχουν ουςίεσ επικίνδυνεσ για τθν υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, 
εκρθκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων θ ςυλλογι, αποκομιδι και διάκεςθ γίνεται με τρόπουσ, 
μεκόδουσ και μεταφορικά μζςα διάφορα από τα ςυνικθ και μόνο όπωσ θ κείμενθ νομοκεςία 
ορίηει.  
4.3.2. Υπόλοιπα από πακολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαςτιρια 
νοςοκομείων, κεραπευτθρίων, μικροβιολογικϊν εργαςτθρίων τα οποία οδθγοφνται υποχρεωτικά 
προσ καφςθ ςε ειδικοφσ κλιβάνουσ. 
 

Κεφάλαιο Βϋ- ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
 

Άρκρο 5: Τποχρεϊςεισ του Διμου 
 

Με βάςθ τον παρόντα κανονιςμό, οι υποχρεϊςεισ του Διμου κακορίηονται ωσ εξισ:  
5.1. Θ οργάνωςθ και επίβλεψθ τθσ προςωρινισ αποκικευςθσ, ςυλλογισ, αποκομιδισ, μεταφοράσ 
και διάκεςθσ των οικιακϊν (μθ ογκωδϊν δθμοτικϊν) απορριμμάτων, ζτςι όπωσ αυτά 
περιγράφονται ςτο άρκρο 4 παρ. 1 του παρόντοσ κανονιςμοφ και ςτθν ιςχφουςα Εκνικι και 
Κοινοτικι Νομοκεςία.  
Θ περιςυλλογι, αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ των μθ ογκωδϊν αςτικϊν ςτερεϊν 
απορριμμάτων γίνεται κακθμερινά ςτθν πόλθ των Ιωαννίνων από Δευτζρα ζωσ και Ραραςκευι, 
κακϊσ επίςθσ τα Σάββατα – Κυριακζσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ με τθν κακιζρωςθ εξαιρζςεων από 
τθν εφαρμογι τθσ πενκθμζρου εργαςίασ για το προςωπικό κακαριότθτασ του Διμου κατόπιν 
λαμβανομζνθσ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Στισ υπόλοιπεσ περιοχζσ του Διμου, θ  
αποκομιδι γίνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ κάκε περιοχισ, βάςει προγράμματοσ που καταρτίηει θ 
υπθρεςία Κακαριότθτασ. Τα απορρίμματα μεταφζρονται ςε ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ, χϊρουσ 
υγειονομικισ ταφισ, εργοςτάςια διαλογισ ανακφκλωςθσ ι όπου αλλοφ κακοριςτεί αρμοδίωσ, ςε 
ςυμφωνία με τον ιςχφοντα Ρεριφερειακό Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων. Ο Διμοσ οφείλει να 
διατθρεί τα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ (κάδοι - containers) ςε καλι κατάςταςθ και να 
προβαίνει ςε ςυχνό πλφςιμο, απολφμανςθ και ςυντιρθςι τουσ.  
Ο Διμοσ οφείλει να διακζτει τθν προβλεπόμενθ από τθν ΚΥΑ 50910/2727/2003 άδεια ςυλλογισ 
και μεταφοράσ ςτερεϊν αποβλιτων.  
5.2. Θ αποκομιδι και διάκεςθ μεμονωμζνων ογκωδϊν αςτικϊν απορριμμάτων (παλαιά ζπιπλα, 
άχρθςτεσ οικιακζσ ςυςκευζσ, ςτρϊματα κλπ.) που δεν προζρχονται από γενικζσ ανακαινίςεισ 
χϊρων διαβίωςθσ, εργαςίασ, παραγωγισ, ψυχαγωγίασ, γίνεται εντόσ επτά θμερϊν από τθν 
ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου (τθλ.: 2651075555), ι βάςει άλλου 
ειδικοφ προγράμματοσ αποκομιδισ που καταρτίηεται από τθν υπθρεςία. Για το ςκοπό αυτό 
προβλζπεται ειδικό τζλοσ αποκομιδισ ογκωδϊν, το οποίο καλοφνται να καταβάλλουν οι 
ενδιαφερόμενοι. Οι όροι και ο τρόποσ καταβολισ κακορίηονται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο με 
ςχετικι απόφαςθ. Το φψοσ του ειδικοφ τζλουσ κακορίηεται κατϋ ζτοσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων.   
Θ αποκομιδι και θ διάκεςθ προϊόντων κθπουρικϊν εργαςιϊν (κλαδιά, φφλλα, χόρτα κλπ) γίνεται 
εντόσ δζκα θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου.  
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5.3. Θ αποκομιδι, μεταφορά και διάκεςθ των ειδικϊν απορριμμάτων που αναφζρονται ςτο άρκρο 
4 παρ.2 γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ υπεφκυνουσ με δικά τουσ μζςα και ευκφνθ.  
Σε περίπτωςθ όμωσ που ο Διμοσ ζχει τθ δυνατότθτα και τθν ςχετικι υποδομι, μπορεί να 
αναλάβει και τθν αποκομιδι και μεταφορά των ειδικϊν απορριμμάτων, καταρτίηοντασ ιδιαίτερο 
πρόγραμμα αποκομιδισ, εφόςον αυτό δεν απαγορεφεται από ειδικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. Για 
το ςκοπό αυτό προβλζπεται ειδικό τζλοσ αποκομιδισ ειδικϊν απορριμμάτων, το οποίο καλοφνται 
να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. Οι όροι και ο τρόποσ καταβολισ κακορίηονται από το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο με ςχετικι απόφαςθ. Το φψοσ του ειδικοφ τζλουσ κακορίηεται κατϋ ζτοσ με 
απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων.  
5.4. Θ κακαριότθτα των εξωτερικϊν χϊρων. Πλεσ οι εργαςίεσ περιςυλλογισ και απομάκρυνςθσ 
μικροαπορριμμάτων από τα μζςα προςωρινισ εναποκζςεωσ ι τα μικροαπορρίμματα που κείνται 
ςε οδοφσ πλατείεσ, άλςθ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ γενικά, κακϊσ και θ απομάκρυνςθ 
απορριμμάτων και οποιουδιποτε άλλου υλικοφ φράςςει τα φρεάτια ομβρίων εξωτερικά, άνωκεν 
των ειδικϊν ςχαρϊν των φρεατίων, προκειμζνου να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ φραγισ τουσ. Θ 
ςυχνότθτα και οι μζκοδοι κακαριότθτασ ορίηονται από τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ δεδομζνων 
των αναγκϊν, των δυνατοτιτων και των διακζςιμων μζςων. 
Για να διατθροφνται οι εξωτερικοί χϊροι κακαροί, ο Διμοσ υποχρεοφται να τοποκετεί ανά πυκνά 
διαςτιματα εφχρθςτα δοχεία απορριμμάτων ι άλλουσ ειδικοφσ κάδουσ υποδοχισ υπολοίπων 
κατανάλωςθσ, μικροαπορριμμάτων κλπ από τουσ διακινοφμενουσ πολίτεσ ςτουσ εξωτερικοφσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τθσ πόλθσ και των οικιςμϊν, τα οποία οφείλει να διατθρεί κακαρά, 
αποκομίηοντασ το περιεχόμενό τουσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα.  
5.5. Θ ενθμζρωςθ των δθμοτϊν, με κάκε πρόςφορο μζςο, για τα προγράμματα και τα δρομολόγια 
των οχθμάτων αποκομιδισ απορριμμάτων, τισ τυχόν αλλαγζσ, τισ θμζρεσ πλυςίματοσ των κάδων, 
τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπϊν μζςων και τισ ϊρεσ ςάρωςθσ και πλφςθσ των οδϊν 
και κοινοχριςτων χωρϊν, κακϊσ επίςθσ και τισ ϊρεσ που απαγορεφεται το παρκάριςμα 
αυτοκινιτων για ςάρωμα των οδϊν.  
5.6. Θ γνωςτοποίθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ, όπωσ προβλζπει το άρκρο 79 παρ. 4 του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) και επανάλθψθ τθσ γνωςτοποίθςισ του ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου και με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο.  
5.7. Θ λιψθ εκτάκτων μζτρων για τθν κακαριότθτα τθσ πόλθσ και των οικιςμϊν, όταν αυτό 
απαιτείται λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, τοπικϊν ιδιαιτεροτιτων ι εκτάκτων γεγονότων (καιρικά 
φαινόμενα, απεργίεσ εργαηομζνων κλπ).  
5.8. Σε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ ι λιψθσ εκτάκτων μζτρων, για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ ι 
διακοπισ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ, ο Διμοσ μετά από ενθμζρωςθ των δθμοτϊν μπορεί να 
προςαρμόηει ανάλογα τα προγράμματα αποκομιδισ, ζωσ τθν επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ ι μζχρι 
να αρκοφν τα ζκτακτα μζτρα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Διμοσ λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο για 
τον περιοριςμό τθσ επιβάρυνςθσ τθσ υγείασ των πολιτϊν. 
Σε περίπτωςθ που θ υπθρεςία Κακαριότθτασ χρειαςτεί να διακόψει τθν αποκομιδι των 
απορριμμάτων μζχρι τθν επαναλειτουργία του χϊρου διάκεςθσ, τότε δθμιουργείται υποχρζωςθ 
των δθμοτϊν να μθν εναποκζτουν τα απορρίμματά τουσ ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων.  
5.9. Θ προϊκθςθ προγραμμάτων ανακφκλωςθσ με διαλογι ςτθν πθγι ι άλλεσ κατάλλθλεσ 
μεκόδουσ, όπωσ προβλζπεται από το Νόμο 2939/2001 για τθν «εναλλακτικι διαχείριςθ 
ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων».  
5.10. Ο Διμοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να εφαρμόηει όλεσ τισ διατάξεισ του ςχετικοφ νόμου για τθν 
υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χοριγθςθσ ςτολϊν 
εργαςίασ και λοιπϊν μζςων ατομικισ προςταςίασ ςτουσ εργαηόμενουσ. 
5.11. Θ εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων για τα εγκαταλελειμμζνα αυτοκίνθτα, μθχανιματα κλπ.  
5.12. Επί πλζον ο Διμοσ φροντίηει:  
• Να ςυμμετζχει ςε πρωτοβουλίεσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων.  
• Να ιδρφει ι να ςυμμετζχει και να χρθςιμοποιεί δίκτυα ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ.  
• Να ελζγχει τθν αςφαλι διακίνθςθ και διάκεςθ επικίνδυνων αποβλιτων.  
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• Να προμθκεφεται και να χρθςιμοποιεί ςφγχρονο εξοπλιςμό.  
• Να χρθςιμοποιεί τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τεχνολογικι 
εφαρμοςιμότθτα και τθν οικονομικι βιωςιμότθτα.  
• Να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνθ επικοινωνιακι πολιτικι, ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ προςπάκειασ 
αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων.  
• Να ςυμβάλλει ςτθ ςυνεχι και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ πλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 
των πολιτϊν, ωσ αναγκαία προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του Κανονιςμοφ.  
• Να ςυμβάλλει και να ενιςχφει τθν περιβαλλοντικι αγωγι με ζμφαςθ ςτα παιδιά και ςτουσ 
νζουσ.  
• Να ενιςχφει και να ςυνεργάηεται με Εκελοντικζσ Ομάδεσ και Μθ Κερδοςκοπικοφσ Οργανιςμοφσ 
- Φορείσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
 

Άρκρο 6: Τποχρεϊςεισ Εργαηομζνων Κακαριότθτασ 
 
Ειδικότερα οι εργαηόμενοι κακαριότθτασ οφείλουν: 
• Να εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 
• Να χρθςιμοποιοφν τα μζςα ατομικισ αςφαλείασ. 
• Να διατθροφν τισ διατάξεισ και τουσ μθχανιςμοφσ αςφαλείασ. 
• Να εφαρμόηουν τισ εντολζσ του γιατροφ εργαςίασ και του τεχνικοφ αςφαλείασ. 
• Να παρακολουκοφν τα ςχετικά ςεμινάρια ςε κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ. 
 

Άρκρο 7: Εξαιρζςεισ και άλλεσ διατάξεισ 
 

7.1. Εξαίρεςθ από τον παρόντα κανονιςμό  
Ππωσ προβλζπεται ςτθν Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 Μζτρα και όροι για τθν διαχείριςθ ςτερεϊν 
αποβλιτων (ΦΕΚ Β 1909/2003) ο Διμοσ μπορεί να μθ δζχεται ςτερεά απόβλθτα, εξαιρουμζνων 
των οικιακϊν, τα οποία λόγω τθσ ςφνκεςθσ, του είδουσ ι τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ τουσ ι 
επειδι παράγονται ςε χϊρουσ απρόςιτουσ και απομακρυςμζνουσ, δεν κακιςτοφν με τισ 
υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ εφικτι τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν ςυλλογισ και μεταφοράσ 
τουσ.  
7.2. Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται:  
7.2.1. Στθν ςυλλογι και αποκομιδι των απορριμμάτων - αποβλιτων του άρκρου 4 παρ. 3 και όςων 
χαρακτθρίηονται ωσ «τοξικά» ι «επικίνδυνα» ι διζπονται από ειδικζσ διατάξεισ όπωσ ραδιενεργά 
απόβλθτα, εκρθκτικζσ, εφφλεκτεσ και διαβρωτικζσ ουςίεσ, καταλφτεσ αυτοκινιτων, απόβλθτα 
προερχόμενα από εξαγωγι, επεξεργαςία και αποκικευςθ μεταλλευτικϊν πόρων, απόβλθτα 
προερχόμενα από εκμετάλλευςθ λατομείων, γεωργικά ι κτθνοτροφικά απόβλθτα ι υπολείμματα 
γεωργικϊν φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.τ.λ.  
7.2.2. Στθν άρςθ και μεταφορά ογκωδϊν και βαρζων οχθμάτων ι μθχανθμάτων εργοςταςίων και 
βιοτεχνιϊν, που εγκαταλείπονται ςε ιδιωτικοφσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.  
7.2.3. Στθ ςυντιρθςθ και τον κακαριςμό του αποχετευτικοφ δικτφου όμβριων, για το οποίο είναι 
αρμόδια θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (ΔΕΥΑ) Ιωαννίνων.  
7.2.4. Στον κακαριςμό ςτακμϊν που βρίςκονται ςε ςτεγαςμζνουσ ι περιφραγμζνουσ χϊρουσ, οι 
οποίοι ανικουν κατά κυριότθτα, νομι ι κατοχι ςε φορείσ μζςων μαηικισ μεταφοράσ (Υπεραςτικά 
Λεωφορεία κλπ).  
7.2.5. Στον κακαριςμό αλςϊν, πάρκων, προαυλίων και πραςιϊν που ανικουν ςε ιδιωτικοφσ ι 
δθμόςιουσ φορείσ.  
7.2.6. Στθν απομάκρυνςθ των μπάηων και λοιπϊν οικοδομικϊν υλικϊν που προζρχονται από 
οποιεςδιποτε οικοδομικζσ εργαςίεσ.  
7.2.7. Επίςθσ ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να αποκομίηει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί 
φορείσ, οι οποίοι πραγματοποιοφν εκδθλϊςεισ ι μιςκϊνουν χϊρουσ, από φορείσ οι οποίοι 
απαλλάςςονται τθσ καταβολισ ανταποδοτικϊν τελϊν. Ο Διμοσ μπορεί, εφ’ όςον διαπιςτωκεί ότι 
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οι φορείσ αυτοί παρζχουν προσ χριςθ τα ακίνθτα τουσ ςε ιδιϊτεσ, υπόχρεουσ καταβολισ τελϊν, 
να βεβαιϊνει τα ανταποδοτικά τζλθ ςτουσ ενοικιαςτζσ ι χριςτεσ του χϊρου.  
7.3 Κακαριότθτα δθμοςίων και δθμοτικϊν χϊρων που χρθςιμοποιοφνται για ιδιωτικζσ 
εκδθλϊςεισ. 
7.3.1. Θ κακαριότθτα των δθμοςίων και δθμοτικϊν χϊρων, που χρθςιμοποιοφνται από διαφόρουσ 
φορείσ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων, ανικει ςτουσ διοργανωτζσ, οι οποίοι οφείλουν να 
διατθροφν τουσ χϊρουσ που διατίκενται κακαροφσ κατά τθν διάρκεια των εκδθλϊςεων και να 
τουσ αποδίδουν ςτθν κοινι χριςθ, μετά το πζρασ των εκδθλϊςεων, ςτθν κατάςταςθ που τουσ 
παρζλαβαν.  
7.3.2. Ο Διμοσ αναλαμβάνει τθν αποκομιδι των απορριμμάτων, μετά το πζρασ των εκδθλϊςεων, 
μόνον κατόπιν ςυνεννοιςεωσ των διοργανωτϊν με τθν αρμόδια υπθρεςία Κακαριότθτασ και 
καταβολισ του προβλεπόμενου τζλουσ όπωσ αυτό κα κακοριςτεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου. Σε κάκε περίπτωςθ, τα απορρίμματα, πρζπει να αποκθκεφονται προςωρινά ςε μζςα 
μθχανικισ αποκομιδισ, ι οι υπεφκυνοι να τα ςυςκευάηουν κατάλλθλα και να τα τοποκετοφν ςε 
ςθμεία που κα τουσ υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία.  
7.3.3. Στουσ παραβάτεσ του άρκρου 7 παρ. 7.3.1 επιβάλλεται πρόςτιμο ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ 
ρφπανςθσ.  
7.4. Ειδικι μζριμνα για τθν κακαριότθτα των μεγάλων πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν γεγονότων.  
Ιδιαίτερθ ςθμαςία κα δίνεται από το Διμο ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ, υπευκφνουσ για τθ 
διοργάνωςθ μεγάλων ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν γεγονότων, ςτθν γενικότερθ κακαριότθτα τθσ 
πόλθσ και των οικιςμϊν, τθν ενίςχυςθ τθσ κακαριότθτασ και τθσ ευταξίασ των κοινόχρθςτων 
χϊρων τθσ πόλθσ, εφ’ όςον ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του Διμου.  
Οι δθμότεσ, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίεσ οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερθ φροντίδα και να 
ςυνεργαςτοφν με τισ υπθρεςίεσ του Διμου ςτθν προςπάκεια διατιρθςθσ τθσ κακαριότθτασ ςε 
υψθλά επίπεδα, κατά τθν περίοδο τθσ διοργάνωςθσ των εν λόγω εκδθλϊςεων.  
Σε όλουσ τουσ χϊρουσ των εν λόγω ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν διοργανϊςεων εντόσ των ορίων 
του Διμου επιβάλλεται ιδιαίτερθ φροντίδα για τθν προςταςία του φυςικοφ κάλουσ, τθν 
κακαριότθτα, τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ και τθν ευταξία, κακ’ όςον αποτελοφν το 
επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ των ξζνων επιςκεπτϊν.  
Θ ρφπανςθ των χϊρων αυτϊν και θ παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια τθσ τζλεςθσ των αγϊνων και των εκδθλϊςεων, επιςφρει ποινζσ διπλάςιεσ ζωσ και 
πενταπλάςιεσ των προβλεπομζνων ςε κάκε αντίςτοιχθ περίπτωςθ.  
Ο Διμοσ δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ και αρμοδιότθτα για τθν κακαριότθτα των εςωτερικϊν 
ι περιφραγμζνων χϊρων ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και λοιπϊν περιοχϊν που κα 
χρθςιμοποιθκοφν από άλλουσ φορείσ για τθν πραγματοποίθςθ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων. Επίςθσ θ κακαριότθτα περιοχϊν αρχαιολογικοφ και τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, που 
δεν ανικουν ςτο Διμο, πρζπει να γίνεται με επιμζλεια, μζςα και δαπάνεσ των φορζων που ζχουν 
τθν ευκφνθ των χϊρων αυτϊν.  
7.5. Αγάλματα - μνθμεία - δθμόςια κτίρια - αςτικόσ εξοπλιςμόσ  
7.5.1. Θ ιςτορία και θ πολιτιςτικι ταυτότθτα τθσ περιοχισ, τα αγάλματα, τα μνθμεία και κάκε 
χϊροσ ι αρχιτεκτονικό ςτοιχείο που προςτατεφεται από τθν κείμενθ νομοκεςία για το φυςικό 
κάλοσ ι τθν ιςτορικι του αξία, πρζπει να διατθροφνται κακαρά. Θ ρφπανςθ μνθμείων, αγαλμάτων, 
αρχαιολογικϊν χϊρων και λοιπϊν δθμόςιων χϊρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαςθ και επιςφρει 
πρόςτιμα ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ παράβαςθσ. Στουσ παραβάτεσ, πζραν του προςτίμου του 
άρκρου 33, καταλογίηονται οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν κάκε φορά.  
7.5.2. Ο αςτικόσ εξοπλιςμόσ (παγκάκια, κάγκελα, κολϊνεσ θλεκτροφωτιςμοφ, ςτάςεισ 
λεωφορείων, κάδοι, καλάκια και λοιπά μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων, πινακίδεσ 
κλπ) πρζπει να διατθρείται κακαρόσ, ϊςτε να ανταποκρίνεται προσ το ςκοπό του, που είναι θ 
παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και να μθν αποτελεί εςτία μόλυνςθσ ι αιςκθτικισ 
υποβάκμιςθσ. Θ ρφπανςθ των ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ τθσ πόλεωσ και των οικιςμϊν 
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αποτελεί παράβαςθ και επιςφρει κάκε φορά πρόςτιμο. Στουσ παραβάτεσ, πζραν του προςτίμου 
του άρκρου 33, καταλογίηονται οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν κάκε φορά.  
7.5.3. Θ επιβολι προςτίμου δεν αφαιρεί από το Διμο το δικαίωμα να ςτραφεί δικαςτικά ςε βάροσ 
του / των υπαιτίων για τθν αςτικι αποκατάςταςθ και τθν ποινικι τιμωρία, ςε περίπτωςθ 
καταςτροφισ. 
 

Κεφάλαιο Γϋ- ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΣΟΙΚΩΝ 
 

Άρκρο 8: Τποχρεϊςεισ υπευκφνων για τα εςωτερικά μθ ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα 
 

8.1. Οι υπεφκυνοι για τα απορρίμματα αυτά, ζτςι όπωσ αυτοί χαρακτθρίηονται ςτο άρκρο 3 του 
παρόντοσ κανονιςμοφ, υποχρεοφνται να γνωρίηουν το πρόγραμμα αποκομιδισ απορριμμάτων που 
ο Διμοσ ζχει καταρτίςει για τθν περιοχι τουσ. Τισ θμζρεσ και ϊρεσ διζλευςθσ των 
απορριμματοφόρων, οφείλουν να ζχουν ςυςκευαςμζνα τα απορρίμματα τουσ (πλθν των 
ανακυκλϊςιμων) ςε πλαςτικοφσ ανκεκτικοφσ ςάκουσ, τουσ οποίουσ πρζπει, πριν τθν ϊρα 
διζλευςθσ του απορριμματοφόρου, να ζχουν τοποκετιςει ςε κάδο μθχανικισ αποκομιδισ ι ςε 
ςυμπιεςτι που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτθν οικία ι τθν επαγγελματικι ςτζγθ τουσ. Σε περιοχζσ 
ςτισ οποίεσ δεν πραγματοποιείται μθχανικι αποκομιδι, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να 
εναποκζτουν τα προσ αποκομιδι απορρίμματα, καλά ςυςκευαςμζνα, ςε προκακοριςμζνθ κζςθ, 
που ζχει υποδειχκεί από τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ.  
Οι ανακυκλϊςιμεσ ςυςκευαςίεσ (από χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλα κ.λ.π) κα πρζπει να 
τοποκετοφνται ςτα ειδικά ςθμεία ανακφκλωςθσ, δθλαδι ςτουσ μπλε κάδουσ, που βρίςκονται 
πλθςιζςτερα ςτθν οικία ι το κατάςτθμα, με βάςθ το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ που εφαρμόηει 
κάκε φορά ο Διμοσ. Οι ςυςκευαςίεσ προσ ανακφκλωςθ τοποκετοφνται κενζσ από περιεχόμενο και 
υπολείμματα ςτουσ μπλε κάδουσ, όχι ςε δεμζνεσ ςακοφλεσ αλλά χφμα. Τα χαρτοκιβϊτια 
τοποκετοφνται διπλωμζνα. Δεν τοποκετοφνται κοινά απορρίμματα ςτουσ μπλε κάδουσ. Και ςτθν 
περίπτωςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να γνωρίηουν το πρόγραμμα 
αποκομιδισ τθσ περιοχισ τουσ.  
Ειδικά για τισ άδειεσ γυάλινεσ φιάλεσ, αυτζσ τοποκετοφνται ςε ειδικοφσ μπλε κωδωνόςχθμουσ 
κάδουσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ, χωρίσ το καπάκι τουσ, ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ όπου εφαρμόηεται 
ειδικό πρόγραμμα ξεχωριςτισ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ.  
Ελαςτικά, οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ, χρθςιμοποιθμζνα ορυκτζλαια, θλεκτρικζσ ςτιλεσ, 
ςυςςωρευτζσ, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ κα πρζπει να ανακυκλϊνονται ςφμφωνα με 
το Ν 2939/2001 (βλ. άρκρο 16). Απαγορεφεται ρθτά θ τοποκζτθςθ εντόσ των κάδων, μαγειρικϊν ι 
μθχανικϊν ελαίων, κακϊσ και θ ρίψθ μαγειρικϊν ι μθχανικϊν ελαίων επί του οδοςτρϊματοσ, των 
πεηοδρομίων και των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων. Τα μαγειρικά ι μθχανικά ζλαια επιβάλλεται να 
παραδίδονται ςε ειδικά ςυςτιματα ανακφκλωςθσ.  
8.2. Κάκε κτίριο πρζπει να διακζτει κατάλλθλο χϊρο για τθ ςυγκζντρωςθ και προςωρινι 
αποκικευςθ των απορριμμάτων του κτιρίου μζχρι τθν αποκομιδι τουσ από τα ςυνεργεία 
κακαριότθτασ.  
8.3. Κάδοι απορριμμάτων. 
8.3.1. Οι κάδοι μθχανικισ αποκομιδισ, οι μεγάλοι υποδοχείσ (containers), οι ςυμπιεςτζσ και κάκε 
άλλο μζςο προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων, τοποκετοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ από 
τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου, θ οποία είναι αρμόδια για τθν επιλογι των κζςεων, τθν 
αρχικι εγκατάςταςθ, κακϊσ και τθ μετακίνθςθ ι αλλαγι κζςεωσ (μόνιμθσ ι προςωρινισ). Θ 
παρεμπόδιςθ τοποκζτθςθσ, καταςκευισ εςοχϊν, τοποκζτθςθσ προςτατευτικϊν μζςων, θ 
μετακίνθςθ των κάδων μθχανικισ αποκομιδισ και λοιπϊν μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ 
απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων και θ αυκαίρετθ αφαίρεςθ προςτατευτικϊν «Ρ», κακϊσ 
και θ εςκεμμζνθ φκορά των ανωτζρω μζςων, αποτελεί παράβαςθ και επιςφρει κάκε φορά 
πρόςτιμο (βλ. άρκρο 33).  
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8.3.2. Απαγορεφεται να ρίχνονται ςτα μζςα μθχανικισ αποκομιδισ απορριμμάτων, όπωσ κάδοι 
ςφμμεικτων απορριμμάτων, κάδοι ανακφκλωςθσ κλπ, υγρά απόβλθτα ι απόβλθτα που μποροφν 
να προκαλζςουν ρφπανςθ ςτον κάδο ι ηθμιά ςε οποιοδιποτε ςθμείο ι μθχανιςμό του κάδου (π.χ. 
κολλϊδεισ ι τοξικζσ ουςίεσ, μζταλλα, πζτρεσ κ.α.), υλικά ι ουςίεσ που μποροφν να προκαλζςουν 
πυρκαγιά ςτον κάδο (π.χ αναμμζνα τςιγάρα ι αποτςίγαρα, ςτάχτεσ τηακιϊν, κερμαςτρϊν ι 
ψθςταριϊν και άλλου είδουσ εςτιϊν φωτιάσ), ι τζλοσ υλικά ι ουςίεσ που μποροφν να αυξιςουν 
υπερβολικά το βάροσ του γεμάτου κάδου (π.χ. μπάηα, χϊμα, λάςπεσ κλπ) και να προκαλζςουν 
καταςτροφζσ και ςτουσ κάδουσ, αλλά και ςτουσ αντίςτοιχουσ ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ των 
απορριμματοφόρων. 
Για οποιαδιποτε από τισ παραπάνω παραβάςεισ (μερικι ι ολικι καταςτροφι κάδων ι άλλων 
μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων, ςυνζπεια πρόςκρουςθσ, αμζλειασ ι 
βανδαλιςμοφ, κακϊσ και μερικι ι ολικι βλάβθ ςτουσ ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ των 
απορριμματοφόρων), επιβάλλεται πρόςτιμο και επιπλζον ο παραβάτθσ επιβαρφνεται με το κόςτοσ 
αποκατάςταςθσ ι αγοράσ νζου εξοπλιςμοφ. 
8.3.3. Θ επικόλλθςθ αυτοκόλλθτων, διαφθμιςτικϊν αφιςϊν και θ αναγραφι ςυνκθμάτων ςε 
κάδουσ ι άλλα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων επιςφρει κάκε φορά πρόςτιμο (βλ. 
άρκρο 33). 
8.4. Για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν δθμόςια υγεία, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν 
αιςκθτικι τθσ πόλθσ, δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ ςάκων ςκουπιδιϊν ζξω από τουσ κάδουσ 
μθχανικισ αποκομιδισ και τα λοιπά μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ. Για όςουσ ςυλλαμβάνονται 
να παραβαίνουν τθ διάταξθ αυτι, ο Διμοσ επιβάλλει κάκε φορά πρόςτιμο (βλ. άρκρο 33) για κάκε 
ςακοφλα ι αντικείμενο, κακϊσ και για ςκουπίδια μθ ςυςκευαςμζνα καταλλιλωσ, και παράλλθλα 
διαπιςτοφμενθσ τθσ παραβάςεωσ υποβάλλεται ζγκλθςθ από το Διμο κατά του υπευκφνου, 
ςφμφωνα με το άρκρο 459 του Ροινικοφ Κϊδικα.   
8.5. Σε περιοχζσ όπου οι ςυνκικεσ δεν επιτρζπουν τθ μθχανικι αποκομιδι και χριςθ κάδων ι 
άλλων μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ ι ςε περίπτωςθ που ο κάδοσ είναι γεμάτοσ, οι υπεφκυνοι 
υποχρεοφνται να εναποκζτουν τα ςτερεά απόβλθτα ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ καλά κλειςμζνουσ, ζτςι 
ϊςτε να αποκλείεται διαρροι του περιεχομζνου τουσ επί τθσ οδοφ. Σε καμία περίπτωςθ δεν 
επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ απορριμμάτων ζξω από ξζνθ ιδιοκτθςία ι το κρζμαςμά τουσ ςε δζντρα, 
κολϊνεσ ι οπουδιποτε αλλοφ, κακϊσ και θ ρίψθ τουσ ςτο δρόμο ι το πεηοδρόμιο από 
οποιοδιποτε φψοσ. Για τουσ παραβάτεσ των διατάξεων αυτϊν ιςχφουν οι κυρϊςεισ, που 
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 8.4 του παρόντοσ άρκρου.  
8.6. Ειδικότερα για τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, χονδρεμπορικζσ επιχειριςεισ, 
super market κλπ, που παράγουν μεγάλο όγκο ςτερεϊν αποβλιτων, των οποίων είναι δυνατι θ 
ςυμπίεςθ, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται, ςτα πάςθσ φφςεωσ απορρίμματα και τισ ςυςκευαςίεσ που 
τοποκετοφν προσ αποκομιδι, να ζχουν προθγουμζνωσ ελαχιςτοποιιςει τον όγκο τουσ δια 
ςυμπιζςεωσ ι άλλου πρόςφορου τρόπου (περιδζςεωσ κλπ.) και να τα εναποκζτουν ςτα μζςα 
μθχανικισ αποκομιδισ, τθρϊντασ τισ διατάξεισ του παρόντοσ ι, εφόςον ςτθν περιοχι δεν 
εκτελείται μθχανικι αποκομιδι ι ο όγκοσ των απορριμμάτων υπερβαίνει τισ δυνατότθτεσ των 
προςωρινϊν μζςων, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται, ςε ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια υπθρεςία, να 
εναποκζτουν τα ςτερεά απόβλθτα με τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παρ. 8.1 του 
παρόντοσ άρκρου. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμορφϊςεωσ του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόςτιμο (βλ. 
άρκρο 33) και ςε περίπτωςθ δεφτερθσ υποτροπισ ανακαλείται θ άδεια λειτουργίασ.  
8.7. Τα κάκε είδουσ καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςτα οποία παρατθρείται μεγάλθ 
παραγωγι κάκε μορφισ απορριμμάτων (οργανικϊν ουςιϊν, ςυςκευαςιϊν κλπ.), οφείλουν να 
ςυςκευάηουν ςε ειδικοφσ ςάκουσ τα ευπακι και δφςοςμα απόβλθτα (κρζατα, κόκαλα, ψάρια, 
υπολείμματα τροφϊν κλπ.), να κλείνουν καλά τισ ςακοφλεσ και να τα τοποκετοφν μζςα ςτα μζςα 
μθχανικισ αποκομιδισ το πολφ μία ϊρα πριν από τθν προγραμματιςμζνθ αποκομιδι. Οι 
υπεφκυνοι των καταςτθμάτων υποχρεοφνται να είναι εφοδιαςμζνοι με ςάκουσ απορριμμάτων οι 
οποίοι να φζρουν το όνομα του καταςτιματοσ- επιχείρθςθσ. Σε καμιά περίπτωςθ δεν επιτρζπεται 
θ εναπόκεςθ απορριμμάτων ι ςυςκευαςιϊν ζξω από τουσ κάδουσ ι τα άλλα μζςα προςωρινισ 
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αποκικευςθσ και ιδιαιτζρωσ των ευπακϊν και όςων αλλοιϊνονται εφκολα. Στουσ παραβάτεσ 
επιβάλλεται κάκε φορά πρόςτιμο για κάκε αντικείμενο, ςακοφλα ι ςυςκευαςία και επιπλζον 
αφαιρείται θ άδεια τοποκζτθςθσ τραπεηοκακιςμάτων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςε περίπτωςθ 
δεφτερθσ υποτροπισ. 
8.8. Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ διάταξθσ αρχίηει μετά τθν πάροδο ενόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ του 
Κανονιςμοφ προκειμζνου οι καταςτθματάρχεσ να προμθκευτοφν με ειδικοφσ ςάκουσ 
απορριμμάτων οι οποίοι ςτθν επιφάνεια τουσ να φζρουν τυπωμζνο το όνομά τουσ. 
8.9. Απορρίμματα που προκφπτουν από τθ λειτουργία επιχειριςεων 
8.9.1. Ιδιϊτεσ ι επιχειριςεισ, που διατθροφν δικά τουσ μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ 
απορριμμάτων (κάδουσ, ςυμπιεςτζσ, καλάκια κ.τ.λ.), τα οποία βρίςκονται ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ ι ςε ακάλυπτουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ, οφείλουν να τα διατθροφν κακαρά και να 
προςτατεφουν το περιβάλλον από κινδφνουσ διαρροισ ι διαςποράσ αποβλιτων. Εφ’ όςον τα μζςα 
δεν είναι κακαρά ι δεν ζχουν λθφκεί από τουσ υπευκφνουσ τα απαιτοφμενα προςτατευτικά μζτρα 
για τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ και των κινδφνων διαςποράσ ι διαρροισ επιβάλλεται κάκε φορά 
πρόςτιμο ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ ρφπανςθσ (βλ. άρκρο 33). 
8.9.2. Καταςτιματα ςτα οποία παράγονται κάκε είδουσ απορρίμματα από τθν κατανάλωςθ των 
προςφερόμενων ειδϊν (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγθτό κλπ.) οφείλουν να τοποκετοφν δοχεία 
απορριμμάτων εντόσ του χϊρου ιδιοκτθςίασ ι άςκθςθσ του επαγγζλματόσ τουσ, αλλά και να 
διατθροφν διαρκϊσ κακαρό τον περιβάλλοντα χϊρο τουσ. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ 
διάταξθ αυτι επιβάλλεται πρόςτιμο και ςε περίπτωςθ υποτροπισ, το πρόςτιμο κα προςαυξάνεται 
ςτο διπλάςιο. 
8.9.3. Ιςόγεια καταςτιματα που πουλάνε αναψυκτικά, οινοπνευματϊδθ, γλυκά, φαγθτά, είδθ 
γενικά μπαρ ι καφενείου, ςε πελατεία είτε ιςτάμενθ, είτε κακιμενθ ςε τραπεηοκακίςματα, 
τοποκετθμζνα μζςα και ζξω από τα καταςτιματα, πρζπει ςυνεχϊσ κακϋόλεσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ, 
να φροντίηουν να μαηεφουν τα κάκε φφςεωσ απορρίμματα που δθμιουργοφνται από τθν 
κατανάλωςθ των ειδϊν του καταςτιματόσ τουσ (χαρτιά περιτυλίγματοσ προςφερόμενων ειδϊν, 
αποφάγια, ςάλτςεσ, υγρά, κουτιά τςιγάρων, αποτςίγαρα κλπ.), ζτςι ϊςτε πάντοτε να είναι το 
κατάςτθμα και ο μπροςτά από αυτό χϊροσ κακαρόσ.  
8.9.4. Στισ υποχρεϊςεισ των καταςτθμάτων περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ μζςα και ζξω από 
κάκε κατάςτθμα, αρκετϊν καλακιϊν για απορρίμματα, που κα πρζπει να είναι καλισ καταςκευισ 
ςυμβατά με τθν αιςκθτικι τθσ περιοχισ, να μθν αφινονται να ξεχειλίηουν, αλλά να κενϊνονται 
ςυχνά και το περιεχόμενό τουσ μαηί με άλλα ςκουπίδια των καταςτθμάτων, να ςυγκεντρϊνονται 
ςε ανκεκτικοφσ πλαςτικοφσ ςάκουσ και να κλείνονται ερμθτικά ςτο πάνω μζροσ.  
8.10. Οι υπεφκυνοι κακαριότθτασ κάκε ακινιτου οφείλουν να διατθροφν κακαρι τθν πρόςοψι 
του και το τμιμα του πεηοδρομίου που αντιςτοιχεί ςτα όρια του ακινιτου. Ιδιαίτερα δε κατά τουσ 
χειμερινοφσ μινεσ (π.χ. χιονόπτωςθ, παγετόσ), υποχρεοφνται να διατθροφν τα πεηοδρόμια αςφαλι 
και προςβάςιμα (αποχιονιςμόσ και ρίψθ άλατοσ, απομάκρυνςθ πεςμζνων φφλλων κλπ) κατά τισ 
ϊρεσ 8:00 π.μ. ζωσ 8:00 μ.μ.  
8.11. Εάν ςτθν περιοχι εφαρμόηεται πρόγραμμα ανακφκλωςθσ ι διαλογισ ςτθν πθγι οι 
υπεφκυνοι υποχρεοφνται να τοποκετοφν ξεχωριςτά μζςα για κάκε είδοσ. Στουσ μθ 
ςυμμορφοφμενουσ ιςχφουν όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 8.6. 
8.12. Επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν κατόπιν άδειασ δθμοτικοφσ ι δθμόςιουσ χϊρουσ, όπωσ 
καφενεία, ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια, αναψυκτιρια και ςυναφι καταςτιματα, οφείλουν να 
διατθροφν τουσ χϊρουσ κακαροφσ δια ιδίων μζςων και με τθν τοποκζτθςθ καλαίςκθτων δοχείων, 
ανεξάρτθτα από το πρόγραμμα αποκομιδισ του Διμου. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ 
διάταξθ αυτι επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα με το άρκρο 33. 
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Άρκρο 9: Τποχρεϊςεισ υπευκφνων για τα εςωτερικά ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα 
 
9.1. Γενικι διάταξθ για τα εςωτερικά ογκϊδθ αντικείμενα   
Τα απορρίμματα αυτά δεν ανικουν ςτθν κατθγορία των οικιακϊν απορριμμάτων. Τα απορρίμματα 
αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδιποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Διμο κατόπιν τθλεφωνικισ 
επικοινωνίασ των υπευκφνων με τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ (τθλ: 2651075555). Οι υπεφκυνοι 
υποχρεοφνται να  βγάλουν τα ογκϊδθ απορρίμματα ςτο πεηοδρόμιο τθν θμζρα που τουσ 
ανακοινϊκθκε ότι κα περάςει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποκετοφν ςε ςθμείο που να 
μθν εμποδίηεται θ κυκλοφορία οχθμάτων ι πεηϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κεωρείται ότι 
καταλαμβάνει δθμοτικό χϊρο και κα επιβάλλεται ςχετικό τζλοσ και επιπλζον πρόςτιμο (βλ. άρκρο 
33).  
9.2. Ογκϊδεισ ςυςκευαςίεσ  
Οι υπεφκυνοι καταςτθμάτων, γραφείων κλπ. υποχρεοφνται τα πάςθσ φφςεωσ απορρίμματα 
ςυςκευαςίασ, που τοποκετοφν προσ αποκομιδι (χαρτοκιβϊτια, ξυλοκιβϊτια κλπ.) να ζχουν 
ελαχιςτοποιιςει προθγοφμενα τον όγκο τουσ, είτε με πίεςθ είτε με περίδεςι τουσ. Οι χάρτινεσ και 
πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ τοποκετοφνται ςε κάδουσ ανακφκλωςθσ. Τα υπόλοιπα ογκϊδθ υλικά 
ςυςκευαςίασ τοποκετοφνται εντόσ ειδικϊν δοχείων ι εφόςον τζτοια δεν υπάρχουν εντόσ των 
κάδων ςυλλογισ των απορριμμάτων. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθν διάταξθ αυτι ο Διμοσ 
κα επιβάλλει πρόςτιμο (βλ. άρκρο 33).  
9.3. Ρροϊόντα κθπευτικϊν εργαςιϊν:  
9.3.1. Φφλλα, ξερά άνκθ, υπόλοιπα κακαριςμοφ κιπων, γκαηόν κ.τ.λ., που ζχουν μικρό όγκο και 
βάροσ, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να ςυςκευάηουν ςε ανκεκτικοφσ πλαςτικοφσ ςάκουσ και 
τοποκετοφνται εντόσ των κάδων απορριμμάτων, όπωσ τα οικιακά απορρίμματα, εκτόσ αν 
διαφορετικά αποφαςιςτεί από το Διμο. Εάν ζχουν μεγάλο όγκο, ακολουκείται θ διαδικαςία 
αποκομιδισ ογκωδϊν αντικειμζνων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9.1 του ιδίου 
άρκρου. Σε περίπτωςθ απορρίψεϊσ τουσ επί του πεηοδρομίου χωρίσ ςυςκευαςία (χφμα), ι χωρίσ 
να ζχουν τθρθκεί τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 9.1. του παρόντοσ άρκρου, επιβάλλεται 
κάκε φορά ςτον υπεφκυνο πρόςτιμο, το οποίο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ ι ανάλογα 
με τον όγκο και τθν ζκταςθ τθσ κατάλθψθσ (βλ. άρκρο 33).  
9.3.2. Υπόλοιπα κοπισ δζντρων, κάμνων, κλαριά κ.τ.λ., ςυςκευάηονται ςε ελαφρά δεμάτια, δεμζνα 
με ανκεκτικό ςκοινί ι ςφρμα, για τθν εφκολθ φόρτωςι τουσ. Δεν τοποκετοφνται από πριν ςτο 
πεηοδρόμιο και ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ επιβάλλεται πρόςτιμο (βλ. άρκρο 33). 
9.3.3. Υπόλοιπα χϊματοσ και κοπροχϊματοσ απομακρφνονται υποχρεωτικϊσ από τουσ 
υπευκφνουσ με δικά τουσ μζςα. Απαγορεφεται θ ανάμειξι τουσ με οικιακά απορρίμματα. Στουσ 
παραβάτεσ επιβάλλεται κάκε φορά πρόςτιμο το οποίο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ 
(βλ. άρκρο 33).  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 

Άρκρο 10: Τποχρεϊςεισ υπευκφνων ειδικϊν απορριμμάτων επιχειριςεων, βιοτεχνιϊν και 
βιομθχανιϊν 

 
10.1. Για τα καταςτιματα, γραφεία, επιχειριςεισ κ.λ.π. οι υπεφκυνοι (όπωσ αναφζρονται ςτο 
άρκρο 3) υποχρεοφνται ςτα πάςθσ φφςεωσ απορρίμματα ςυςκευαςίασ που τοποκετοφν προσ 
αποκομιδι (χαρτοκιβϊτια, ξυλοκιβϊτια, κ.λ.π.) να ζχουν προθγουμζνωσ ελαχιςτοποιιςει τον όγκο 
τουσ δια πιζςεωσ, περιδζςεωσ κ.λ.π. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ διάταξθ αυτι ο Διμοσ 
επιβάλλει πρόςτιμο.  
10.2. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Διμοσ διακζτει τθν υποδομι και ζχει τθ δυνατότθτα τθσ 
περιςυλλογισ των ειδικϊν απορριμμάτων, όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 4 παρ. 4.2.1. του 
παρόντοσ κανονιςμοφ, από βιομθχανικζσ, βιοτεχνικζσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, περιςυλλζγει τα 
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απορρίμματα αυτά βάςει ειδικοφ προγράμματοσ, που ανακοινϊνει ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, οι 
οποίοι με τθν ςειρά τουσ ζχουν υποχρζωςθ:  
α) Να καταβάλλουν υπζρ του Διμου το προβλεπόμενο τζλοσ αποκομιδισ όπωσ αυτό κα 
κακοριςτεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ. 5.3. του 
παρόντοσ.  
β) Να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ των υπευκφνων για τα εςωτερικά μθ ογκϊδθ αςτικά απορρίμματα 
ζτςι όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 9 παρ.9.1.  
10.3. Στθν περίπτωςθ που ο Διμοσ δεν ζχει δυνατότθτα αποκομιδισ, μεταφοράσ και διάκεςθσ των 
ειδικϊν απορριμμάτων, που περιγράφονται ςτο άρκρο 4 παρ. 4.2.1, οι υπεφκυνοι βιομθχανιϊν, 
βιοτεχνιϊν, εργαςτθρίων, ςυνεργείων κ.τ.λ. υποχρεοφνται να διαχειρίηονται τα απορρίμματα με 
δικά τουσ μζςα. Επίςθσ υποχρεοφνται, μζχρι τθν θμζρα τθσ αποκομιδισ, να τα κρατοφν 
ςυςκευαςμζνα ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ των επιχειριςεϊν τουσ και να μθν τα βγάηουν ςτο 
πεηοδρόμιο, το οδόςτρωμα ι άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Για τουσ παραβάτεσ ιςχφουν όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 9 παράγραφοσ 9.2.  
10.4. Ειδικά για τα απόβλθτα νοςοκομείων και κεραπευτθρίων, εκτόσ εκείνων που εξαιροφνται 
ςτθν παράγραφο 4.3.2. του άρκρου 4, οι υπεφκυνοι είναι υποχρεωμζνοι:  
α) Να διαχωρίηουν τα απόβλθτά τουσ ςε αυτά που περιγράφονται ςτθν παρ. 4.3.2. του άρκρου 4 
και ςε αυτά που δεν είναι επικίνδυνα ι τοξικά ι πακογόνα, ϊςτε να μποροφν να διατεκοφν μαηί 
με τα οικιακά.  
β) Να τα τοποκετοφν ςε αςφαλι ςυςκευαςία, με εμφανι χαρακτθριςμό ωσ «απορρίμματα 
νοςοκομειακά, μθ επικίνδυνα, μθ τοξικά» με αυτοκόλλθτθ ετικζτα, ςφραγίδα ι καρτζλα.  
γ) Να τα εναποκζτουν ςε κάδουσ ι αυτοπιεηόμενεσ κλειςτζσ πρζςεσ ι ςε περίπτωςθ 
αντικειμενικισ αδυναμίασ (ζλλειψθ χϊρου τοποκζτθςθσ κ.λ.π.) ςε ειδικοφσ κάδουσ. 
δ) Οι υπεφκυνοι των αποβλιτων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου υποχρεοφνται, εφ’ όςον τουσ 
ηθτθκεί, να χορθγοφν βεβαίωςθ, ςτθν οποία κα αναφζρουν τθν προζλευςθ και το είδοσ των 
απορριμμάτων.  
Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται πρόςτιμο του άρκρου 33.   
10.5. Ειδικά τα απορρίμματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 παρ. 4.2.3 του παρόντοσ κανονιςμοφ 
(απόβλθτα εκςκαφϊν, καταςκευϊν, κατεδαφίςεων ΑΕΕΚ) που εμπίπτουν ςτα «άλλα προϊόντα» 
του Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) και ςφμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρκρα 15 και 17) επιβάλλεται θ 
κζςπιςθ μζτρων με ςτόχο τθν επαναχρθςιμοποίθςθ ι/και αξιοποίθςθ των υλικϊν αυτϊν, κα 
μεταφζρονται με ευκφνθ του ιδιοκτιτθ ι του υπευκφνου εργαςιϊν ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ ΑΕΕΚ 
για τθν εναλλακτικι τουσ διαχείριςθ.  
α) Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ επί του πεηοδρομίου, του οδοςτρϊματοσ ι άλλου κοινόχρθςτου 
(δθμοςίου ι δθμοτικοφ) χϊρου κάκε είδουσ υλικϊν άνευ αδείασ από το Διμο και χωρίσ τθ λιψθ 
των ειδικϊν μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, που προβλζπονται κάκε φορά από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, τθν κανονιςτικι απόφαςθ - διάταξθ που αφορά ςτθ χριςθ των 
παραχωροφμενων κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου και τον παρόντα Κανονιςμό Κακαριότθτασ. Σε 
κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ εναπόκεςθ υλικϊν χωρίσ κατάλλθλθ ςυςκευαςία (χφμα) και 
χωρίσ τθ λιψθ των απαιτοφμενων προςτατευτικϊν μζτρων για τθν αςφάλεια πεηϊν και οχθμάτων 
και τθν αποφυγι ρφπανςθσ από διαρροι των υλικϊν. Οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται για το ςκοπό 
αυτό, να λαμβάνουν μζτρα για τθν επιμελι κάλυψθ των υλικϊν, τθν αποφυγι διάχυςθσ υλικϊν ι 
αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν προςταςία των πολιτϊν και να ςυμμορφϊνονται με τισ 
υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ για τθ λιψθ πρόςκετων μζτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτθτα.  
Στθν περίπτωςθ που τα υλικά παραμζνουν επί του πεηοδρομίου κεωροφνται ότι καταλαμβάνουν 
δθμοτικό κοινόχρθςτο χϊρο και οι υπεφκυνοι ιδιοκτιτεσ του ακινιτου υποχρεοφνται ςτθν 
καταβολι ειδικοφ τζλουσ κακϊσ επίςθσ και του ςχετικοφ προςτίμου κατά τα οριηόμενα ςτθν 
κανονιςτικι απόφαςθ - διάταξθ που αφορά ςτθ χριςθ των παραχωροφμενων κοινόχρθςτων 
χϊρων του Διμου.  
β) Στθν περίπτωςθ που επιρρίπτονται τα ωσ άνω υλικά ςε ακάλυπτουσ χϊρουσ, όπωσ οικόπεδα, 
ρζματα, πάρκα, άλςθ, δαςικζσ εκτάςεισ εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ, οι ενζργειεσ αυτζσ 

ΑΔΑ: 6ΧΕΧΩΕΩ-ΗΚΖ



Σελίδα 51 από 73 
 

 

προκαλοφν ςοβαρά προβλιματα ςτο περιβάλλον, δθμιουργοφν εςτίεσ ρφπανςθσ και 
υποβακμίηουν τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν και προκαλοφν κινδφνουσ. 
Στουσ παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ, εκτόσ από τισ ποινζσ που προβλζπει το άρκρο 119 του Ν. 
1892/90 και τισ άλλεσ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ από τθν κείμενθ νομοκεςία, ο Διμοσ επιβάλλει 
πρόςτιμο ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανϊν απορριμμάτων και τθν ςοβαρότθτα 
τθσ ρφπανςθσ. Σε περίπτωςθ υποτροπισ επιβάλλεται πρόςτιμο ζωσ και πενταπλάςιο του αρχικά 
επιβλθκζντοσ, ανάλογα με το μζγεκοσ και τθ ςοβαρότθτα τθσ ρφπανςθσ.  
γ) Απαγορεφεται θ ρίψθ μπαηϊν ι άλλων ογκωδϊν αντικειμζνων ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων 
κακϊσ και θ ρφπανςθ πεηοδρομίων με χρϊματα, λάδια κ.λ.π. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται 
πρόςτιμο. Θ εςκεμμζνθ εγκατάλειψθ αντικειμζνων, μπαηϊν, πλεοναηόντων ςκυροδεμάτων, 
απόνερων πλφςθσ ςκυροδζματοσ, λάδια από επαγγελματικά αυτοκίνθτα εργολάβων ι 
μεταφορικϊν εταιριϊν, ςε δρόμουσ ι άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, επιςφρει πρόςτιμο. 
δ) Δεν επιτρζπεται θ χωρίσ άδεια κατάλθψθ κοινοχριςτων (δθμοτικϊν ι δθμοςίων) χϊρων για τθν 
τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων (ςκάφεσ, containers κ.τ.λ.) ςτουσ οποίουσ ρίπτονται μπάηα ι κάκε 
μορφισ αδρανι υλικά. Οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να τθροφν τα οριηόμενα ςτθν κανονιςτικι 
απόφαςθ – διάταξθ που αφορά ςτθ χριςθ των παραχωροφμενων κοινόχρθςτων χϊρων του 
Διμου. Στουσ παραβάτεσ επιβάλλεται πρόςτιμο για κάκε θμζρα παραμονισ του μζςου ςε 
κοινόχρθςτο χϊρο. Σε περίπτωςθ παραμονισ ςκάφθσ, ςυμπιεςτοφ ι άλλου μζςου, χωρίσ άδεια, 
πζραν των 3 θμερϊν, το μζςο απομακρφνεται από τθν υπθρεςία κακαριότθτασ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ, όπωσ αυτι κα προκφπτει κάκε φορά, καταλογίηεται ςτουσ υπευκφνουσ.  
10.6. Οι υπεφκυνοι οφείλουν να τθροφν όλα τα μζτρα αςφαλείασ για τουσ πεηοφσ και τα οχιματα 
που προβλζπονται από τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ.  
 

Άρκρο 11:  Τποχρεϊςεισ υπευκφνων ειδικϊν και επικίνδυνων απορριμμάτων που δεν 
μεταφζρονται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. 

 
11.1. Τα απορρίμματα που περιγράφονται ςτο άρκρο 4 παρ. 4.2 και 4.3 ςυλλζγονται, 
αποκομίηονται και μεταφζρονται αποκλειςτικά από τουσ υπευκφνουσ, όπωσ αυτοί 
προςδιορίηονται ςτο άρκρο 3 του παρόντοσ κανονιςμοφ και τθ ςχετικι νομοκεςία.  
11.2. Οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται, μζχρι τθν θμζρα τθσ αποκομιδισ τουσ, να τα κρατοφν 
ςυςκευαςμζνα ςε ειδικοφσ προςτατευμζνουσ χϊρουσ εντόσ τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ και να μθν τα 
βγάηουν ςτο πεηοδρόμιο, ςτο οδόςτρωμα ι ςε άλλουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Οι υπεφκυνοι 
οφείλουν να προβοφν ςε άμεςθ απομάκρυνςι τουσ με δικά τουσ μζςα. Θ μθ ςυμμόρφωςθ των 
υπευκφνων (εκτόσ όςων προβλζπονται από υγειονομικζσ ι άλλεσ διατάξεισ), επιςφρει κάκε φορά 
πρόςτιμο ανάλογα με το είδοσ των απορριμμάτων. Οι παραβάτεσ οφείλουν να απομακρφνουν 
άμεςα από τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τα απορρίμματα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ του Κανονιςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και επιβάλλεται πρόςτιμο για κατάλθψθ άνευ 
αδείασ κοινοχριςτου χϊρου.  
11.3. Απαγορεφεται θ ανάμειξθ ειδικϊν και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά 
απορρίμματα και θ τοποκζτθςι τουσ ςε κάδουσ και λοιπά μζςα αποκομιδισ. Ραράβαςθ τθσ 
διάταξθσ επιςφρει κάκε φορά πρόςτιμο.  
11.4. Οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται, αν τουσ ηθτθκεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογισ του 
παρόντα κανονιςμοφ, να παρουςιάηουν κατά τουσ ελζγχουσ αποδεικτικά τθσ αποκομιδισ και 
τελικισ διάκεςθσ των ειδικϊν και επικίνδυνων απορριμμάτων.   
 

Άρκρο 12 : Τποχρεϊςεισ υπευκφνων οικοδομικϊν εργαςιϊν 
 
Τα κάκε είδουσ ζργα (ανζγερςθ οικοδομϊν, επιςκευζσ, λοιπζσ οικοδομικζσ εργαςίεσ) που 
εκτελοφνται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου από ιδιϊτεσ ι φορείσ του δθμοςίου, 
κοινωφελϊν οργανιςμϊν, εργολάβουσ δθμοςίων και δθμοτικϊν ζργων κ.τ.λ., πρζπει να 
εκτελοφνται με ιδιαίτερθ προςοχι και να πλθροφν όλουσ τουσ κανόνεσ που προβλζπονται από τισ 
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κείμενεσ διατάξεισ, τον Γενικό Οικοδομικό Κανονιςμό, τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ και τον 
παρόντα Κανονιςμό και για ό,τι δεν προβλζπεται ς’ αυτόν κα εφαρμόηεται ό,τι ρθτά ορίηει ο 
νόμοσ.  
Σε κάκε περίπτωςθ οι υπεφκυνοι των ζργων οφείλουν να τθροφν όλα τα μζτρα προςταςίασ πεηϊν 
και οχθμάτων, να μθν παρακωλφουν τθν κυκλοφορία, να μθν δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν 
λειτουργία τθσ πόλθσ και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα αποφυγισ κινδφνου διαςποράσ 
ι διαφυγισ ςτο περιβάλλον δομικϊν και αδρανϊν υλικϊν και κάκε είδουσ αχριςτων αντικειμζνων 
και αποβλιτων. Οι παραβάτεσ των παραπάνω οικοδομικϊν διατάξεων τιμωροφνται αυςτθρά 
ςφμφωνα με το άρκρο 434 του Ρ.Κ. 
Σε περίπτωςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν, υπεφκυνοι είναι όςοι ορίηονται ςτο άρκρο 3 παρ. 3.7 του 
παρόντοσ κανονιςμοφ. Ειδικότερα:  
12.1. Ρριν από τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, οι ιδιοκτιτεσ ι οι καταςκευαςτζσ, ανάλογα, 
πρζπει:  
Α) Να διακζτουν οικοδομικι άδεια ςε ιςχφ.  
Β) Να διακζτουν άδεια κατάλθψθσ πεηοδρομίου – οδοςτρϊματοσ.  
Ο χϊροσ που εκτελοφνται οι οικοδομικζσ εργαςίεσ κα πρζπει να είναι περιφραγμζνοσ. Επίςθσ, 
πρζπει να υπάρχει πινακίδα, που να απαγορεφει τθν είςοδο ςτουσ μθ ζχοντεσ εργαςία και ςε 
περίπτωςθ καταλιψεωσ πεηοδρομίου ι οδοςτρϊματοσ πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν 
προςταςία πεηϊν και οχθμάτων.  
Τα αδρανι υλικά που βρίςκονται επί του πεηοδρομίου, εφόςον ζχει χορθγθκεί άδεια καταλιψεωσ 
πεηοδρομίου, πρζπει να εγκιβωτίηονται με μζςα προςταςίασ (μαδζρια, τςιμεντόλικουσ κ.τ.λ.), για 
τθν αποφυγι τθσ διαςποράσ τουσ από νερά είτε από οποιαδιποτε άλλθ αιτία. Σε κάκε περίπτωςθ 
θ διατιρθςθ των υλικϊν αυτϊν επί του κοινόχρθςτου χϊρου πρζπει να διαρκεί το ςυντομότερο 
χρονικό διάςτθμα και μόνο για όςο είναι απαραίτθτο. 
Ελαφρά υλικά που παραςφρονται από τον αζρα (άμμοσ, μαρμαρόςκονθ, μπάηα, τςιμζντα κ.τ.λ.) 
πρζπει να είναι καλυμμζνα ι να καταβρζχονται ςυχνά, ϊςτε να μθν παραςφρονται από τον αζρα. 
Το ίδιο ιςχφει και κατά τθ διάρκεια κατεδαφίςεων ι εκςκαφϊν.  
Μπάηα επί κοινόχρθςτων χϊρων, που παραμζνουν πλζον του διθμζρου, κεωρείται ότι 
καταλαμβάνουν κοινόχρθςτο χϊρο και επιβάλλεται το ςχετικό τζλοσ και το προβλεπόμενο 
πρόςτιμο. Αυτά απομακρφνονται από το Διμο και ο υπόχρεοσ καταβάλλει τθ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ, όπωσ αυτι κα προκφπτει κάκε φορά.  
Κατά τθν κατάλθψθ πεηοδρομίου πρζπει να υπάρχει μζριμνα για αςφαλι κίνθςθ των πεηϊν και 
των τροχοφόρων και πρόςβαςθ ςτα παρακείμενα καταςτιματα. 
Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ των ςυγκεκριμζνων διατάξεων επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα με το 
άρκρο 33. Θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου μπορεί να προχωριςει και ςε ανάκλθςθ τθσ άδειασ 
κατάλθψθσ κοινόχρθςτου χϊρου.  
12.2. Μπάηα που προζρχονται από μικροεπιςκευζσ απομακρφνονται με ευκφνθ και δαπάνθ του 
ιδιοκτιτθ, νομζα ι κατόχου του χϊρου από τον οποίο προζρχονται. Τα εν λόγω απορρίμματα και 
μπάηα κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα και ςυςκευαςμζνα μζςα ςε ειδικζσ ςακοφλεσ και να μθν 
είναι περιςςότερεσ από 20, διαφορετικά κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε container (π.χ. τφπου 
«ςκάφθσ»), το οποίο να μθν παρεμποδίηει τθν διζλευςθ πεηϊν και οχθμάτων. Σε περίπτωςθ 
εγκατάλειψθσ ςε κοινόχρθςτο χϊρο μπάηων από μικροεπιςκευζσ, εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 10.5. του άρκρου 10 του παρόντοσ κανονιςμοφ. 
12.3. Στθν περίπτωςθ που αδρανι υλικά επιρρίπτονται ςε ακάλυπτουσ κοινόχρθςτουσ ι μθ 
χϊρουσ όπωσ οικόπεδα, χείμαρρουσ, ρζματα, πάρκα, άλςθ, δάςθ εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου γίνονται 
ςοβαρζσ εςτίεσ ρφπανςθσ και προκαλοφν ιδιαίτερθ υποβάκμιςθ ςτο περιβάλλον. Γι’ αυτό τζτοιεσ 
ενζργειεσ απαγορεφονται αυςτθρά. Στουσ παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ εκτόσ από τισ ποινζσ που 
προβλζπει το άρκρο 119 του Ν. 1892/1990 κακϊσ και τισ άλλεσ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ, ο Διμοσ 
επιβάλει πρόςτιμο ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανϊν και τθ ςοβαρότθτα τθσ 
ρφπανςθσ. Σε περίπτωςθ επανάλθψθσ επιβάλλεται πρόςτιμο μζχρι και ςτο πενταπλάςιο του 
επιβλθκζντοσ.  
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12.4. Κατά τισ οικοδομικζσ εργαςίεσ ειδικι μζριμνα κα πρζπει να λαμβάνεται από τουσ 
υπεφκυνουσ για τθν αςφαλι διαχείριςθ και τελικι διάκεςθ του αμιάντου, όπωσ ορίηεται από τθ 
ςχετικι νομοκεςία. Σε περιπτϊςεισ κατεδαφίςεων ι ςυντιρθςθσ κτιρίων, οι εργοδότεσ οφείλουν 
να λαμβάνουν όλα τα μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ. Τα αμιαντοφχα υλικά κα πρζπει να 
αφαιροφνται και ςτθ ςυνζχεια να ςυλλζγονται, να αποκθκεφονται και να απορρίπτονται ωσ 
επικίνδυνα απόβλθτα. 
Δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ, μεταφορά και διαχείριςθ των αποβλιτων αμιάντου από τουσ μθ 
ζχοντεσ νόμιμθ άδεια ςχετικισ αφαίρεςθσ αμιάντου, κατάλλθλθ τεχνογνωςία, μεκόδουσ και 
εξοπλιςμό. Στουσ παραβάτεσ κα επιβάλλεται εκτόσ των άλλων και πρόςτιμο ςφμφωνα με το άρκρο 
33.  

Άρκρο 13: Εργαςίεσ από Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ 
 
13.1. Στισ περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν από Οργανιςμό Κοινισ Ωφζλειασ (ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ 
κ.λ.π.) για ςυντιρθςθ, επιςκευι δικτφου ι νζων παροχϊν, επιβάλλεται θ τιρθςθ των διατάξεων 
που προβλζπονται από τουσ Νόμουσ περί εκτελζςεωσ Δθμοςίων Ζργων, κακϊσ και από τισ 
διατάξεισ του Γενικοφ Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ και του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ.  
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των ζργων, οφείλουν να τθροφν τα προβλεπόμενα ςτον παρόντα 
κανονιςμό και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  
13.2. Οι παραπάνω Οργανιςμοί υποχρεοφνται όπωσ άμεςα μετά τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν 
εργαςιϊν, και όχι πζραν του τετραθμζρου, να απομακρφνουν τα προϊόντα εκςκαφισ, τα λοιπά 
άχρθςτα υλικά και να επαναφζρουν τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (οδοί, πεηοδρόμια, πλατείεσ) 
ςτθν πρότερθ τουσ κατάςταςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 10 
παρ.10.5. του παρόντοσ κανονιςμοφ.  
13.3. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί κατάλθψθ πεηοδρομίου ι άδεια τομισ οδοςτρϊματοσ από 
οργανιςμό κοινισ ωφζλειασ, πρζπει να προςκομίηεται ςτο Διμο εγγυθτικι επιςτολι 
αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ ι του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ 50 € ανά μζτρο 
μικουσ προςόψεωσ ι 200 € ανά μζτρο τομισ οδοςτρϊματοσ, θ οποία κα επιςτρζφεται μετά τθν 
πλιρθ αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και εφόςον δεν προξζνθςαν ηθμιζσ ςτουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ 
από τθν εκτζλεςθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν (π.χ. μπάηα, τςιμζντα, ηθμιζσ ςτο οδόςτρωμα, ηθμιζσ 
ςτα πεηοδρόμια, παραλείψεισ πλακόςτρωςθσ πεηοδρομίου κ.λ.π.). Τα παραπάνω κα 
πιςτοποιοφνται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου, δθλαδι ότι αποκαταςτάκθκαν οι τομζσ 
του οδοςτρϊματοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ δθμοςίων ζργων (π.χ. υλικά 
επιχϊςεων, ςυμπίεςθ, ςκυροδζτθςθ, πλακόςτρωςθ, τελικι επίςτρωςθ αςφάλτου κ.λ.π.). 
13.4. Ο Διμοσ υποχρεοφται να ελζγχει – επιβλζπει τθν κατάςταςθ των ανωτζρω κατά τθ διάρκεια 
αλλά και μετά το πζρασ των εργαςιϊν από τουσ ΟΚΩ.  
13.5. Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ ηθμιάσ ςε δθμοτικι περιουςία κακϊσ και θ πρόςκαιρθ 
διακοπι ςτο δίκτυο νεροφ ι φωτιςμοφ εξαιτίασ των εργαςιϊν από τουσ παραπάνω οργανιςμοφσ, ο 
Διμοσ δφναται να επιβάλλει εντόσ προκεςμίασ τθν αποκατάςταςθ τθσ φκοράσ και να καταλογίςει 
τθν απαιτοφμενθ δαπάνθ για πλιρθ αποκατάςταςθ εισ βάροσ του υπόχρεου. Διαφορετικά κα 
επιβάλλεται πρόςτιμο και θ εγγυθτικι επιςτολι κα εκπίπτει ςτο Διμο.  
Με νεότερθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, κα προςδιοριςτοφν τα πρόςτιμα που κα 
επιβάλλονται για τισ παραβάςεισ των διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ και  κα ορίηεται το 
φψοσ τουσ. 
 

Κεφάλαιο Εϋ- ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
 

Άρκρο 14: Γενικά 
 
Στο Διμο ιδθ λειτουργοφν προγράμματα διαλογισ για τθν ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ πρϊτων 
υλϊν. Θ ορκολογικι διαχείριςθ και θ αξιοποίθςθ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, θλεκτρονικϊν 
ςυςκευϊν, μπαταριϊν και άλλων προϊόντων ςτοχεφει:  
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• Στθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και τθ μείωςθ του ςυνολικοφ όγκου πριν τθν τελικι 
τουσ διάκεςθ.  
• Στθν επαναχρθςιμοποίθςθ των ςυςκευαςιϊν και τθν ενκάρρυνςθ ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ - 
αξιοποίθςθσ.  
• Στθν ανάλθψθ ευκυνϊν από τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ (δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ).  
• Στθν ανάδειξθ του ρόλου των χρθςτϊν και των καταναλωτϊν ωσ βαςικϊν παραγόντων για τθν 
επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων.  
 

Άρκρο 15: Ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν 
 
15.1. Οι Ο.Τ.Α., ςφμφωνα με το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο, υποχρεοφνται μόνοι ι ςε ςυνεργαςία 
με άλλουσ φορείσ, να καταρτίηουν και να υλοποιοφν προγράμματα ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ, διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ.   
Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν προωκεί προγράμματα ανακφκλωςθσ και διαλογισ ςτθν πθγι για τθν 
ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ πρϊτων υλϊν, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και ενεργοποίθςθσ των 
πολιτϊν. Οι υπεφκυνοι κακαριότθτασ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 3 και γενικά όλοι οι 
κάτοικοι ζχουν τθν υποχρζωςθ να ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ υλοποίθςθ των προγραμμάτων 
αυτϊν.  
15.2. Συγκεκριμζνα, οι υπεφκυνοι, μετά τθν ενθμζρωςι τουσ για τθν ζναρξθ εφαρμογισ των 
προγραμμάτων ςτθν περιοχι τουσ, οφείλουν να τθροφν τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ 
και να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ των υπθρεςιϊν για τον τρόπο ςυλλογισ των προσ ανακφκλωςθ 
απορριμμάτων:  
15.2.1. Κάκε πρόγραμμα κα περιλαμβάνει 6μθνθ δοκιμαςτικι λειτουργία, με παράλλθλθ 
ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και παροχι των οδθγιϊν ςτουσ πολίτεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ, 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ επιτυχία του προγράμματοσ.  
15.2.2. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου, ςε κάκε περιοχι που εφαρμόηεται το 
πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι, οι υπεφκυνοι Κακαριότθτασ όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο 
άρκρο 3 και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίεσ και επιςκζπτεσ, υποχρεοφνται να 
ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και τισ οδθγίεσ των υπθρεςιϊν. Σε 
όςουσ δεν ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ διαλογισ και ςυλλογισ των αποβλιτων και 
προκειμζνου να υπάρξει αποδοτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ ο Διμοσ 
κα επιβάλλει πρόςτιμο για τα οργανικά απορρίμματα που κα τοποκετοφνται ςε κάδο 
ανακφκλωςθσ.  
15.3. Ο Διμοσ, προκειμζνου να ενιςχφει τα προγράμματα ανακφκλωςθσ, μπορεί με αποφάςεισ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, να κεςπίηει κίνθτρα και επιβραβεφςεισ ςε όςουσ ςυμβάλλουν με 
οιονδιποτε τρόπο ςτθν επιτυχία των προγραμμάτων (ςχολεία, οργανϊςεισ, πολίτεσ, γειτονιζσ, 
εταιρίεσ κλπ.)  
15.4. Οι υπεφκυνοι του προγράμματοσ αλλά και όλοι οι κάτοικοι, οφείλουν να ςυμβάλλουν και να 
ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ και τον τρόπο ςυλλογισ και απόρριψθσ των προσ ανακφκλωςθ 
απορριμμάτων. Συγκεκριμζνα:  
15.4.1. Οφείλουν να μθν αναμειγνφουν με τα ςυνικθ απορρίμματα εκείνα που είναι 
καταςκευαςμζνα από γυαλί, χαρτί, μζταλλο (λευκοςίδθροσ, αλουμίνιο) και πλαςτικό, αλλά να τα 
διαχωρίηουν και να τα αποδίδουν ςτο Διμο, ςφμφωνα με το πρόγραμμα Ανακφκλωςθσ που 
υπάρχει ςτθν περιοχι τουσ. Τα ανακυκλϊςιμα υλικά πρζπει να είναι πολφ καλά ςυςκευαςμζνα, 
ςυμπιεςμζνα και δεμζνα ϊςτε να καταλαμβάνουν τον ελάχιςτο δυνατό όγκο, να προκαλοφν τθ 
μικρότερθ δυνατι αιςκθτικι όχλθςθ και να μθ διαςκορπίηονται. Τα ανακυκλϊςιμα υλικά πρζπει 
να εκτίκενται για αποκομιδι πριν τθν ϊρα διζλευςθσ του ειδικοφ απορριμματοφόρου.  
Στουσ μπλε κάδουσ ρίπτονται: Γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ από νερό, αλκοολοφχα ποτά, χυμοφσ, 
αναψυκτικά, βαηάκια τροφίμων και λοιπά. Χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ από δθμθτριακά, μπιςκότα, 
ηάχαρθ, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμεσ, χαρτοςακοφλεσ κ.α., τα χαρτοκιβϊτια από θλεκτρικζσ και 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, κακϊσ και το ζντυπο χαρτί (εφθμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία κλπ.). 
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Ρλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ όπωσ: μπουκάλια νεροφ, αναψυκτικά, γιαοφρτια, λάδι, φιλμ 
περιτυλίγματοσ, απορρυπαντικά, είδθ κακαριςμοφ, ςαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμεσ, 
αποςμθτικά, πλαςτικζσ ςακοφλεσ κ.α. Μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ από αναψυκτικά, μπφρεσ, γάλα 
εβαπορζ, τόνο, καφζ, τοματοπολτό κ.α. 
Οι ςακοφλεσ με τα ανακυκλϊςιμα απορρίμματα πρζπει να τοποκετοφνται ςτουσ κάδουσ με τρόπο 
που να επιτρζπει ςτο καπάκι να ξανακλείνει ομαλά μετά τθ χριςθ. Πταν ο κάδοσ γεμίςει και δεν 
δφναται να δεχκεί άλλεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων, απαγορεφεται θ εγκατάλειψθ τθσ 
ςυςκευαςίασ ςτο οδόςτρωμα ι το πεηοδρόμιο. Επιβάλλεται θ φφλαξι τθσ ςε κατάλλθλο χϊρο 
όπου δεν δθμιουργοφνται προβλιματα ςτισ γειτονικζσ κατοικίεσ και δεν είναι δυνατι θ πρόςβαςθ 
ςε κατοικίδια ηϊα (π.χ. βεράντεσ, αυλζσ, υπόγεια, ειδικοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ).  
15.4.2. Στισ επιχειριςεισ όπου οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων είναι 
ςχετικά μεγάλεσ, οι υπεφκυνοι οφείλουν να τα ςυλλζγουν ξεχωριςτά από τα άλλα απορρίμματα, 
να ελαχιςτοποιοφν τον όγκο τουσ δια ςυμπιζςεωσ ι άλλου πρόςφορου τρόπου.  
15.4.3. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ διάταξθ αυτι, ο Διμοσ μπορεί να επιβάλλει πρόςτιμο. 
Σε περίπτωςθ υποτροπισ ι ςε περιπτϊςεισ μεγάλθσ κατάλθψθσ κοινόχρθςτων χϊρων, 
παρεμπόδιςθσ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν ι οχθμάτων το πρόςτιμο διπλαςιάηεται. 
15.5. Ειδικά για το γυαλί ωσ ανακυκλϊςιμο υλικό, όπου ο Διμοσ εφαρμόηει ειδικό πρόγραμμα 
χωριςτισ ςυλλογισ ςε κάδουσ με ειδικι ςιμανςθ, οι κάτοικοι και οι επιχειριςεισ οφείλουν να 
τοποκετοφν εντόσ του κάδου μόνο άδειεσ γυάλινεσ φιάλεσ, χωρίσ το πϊμα τουσ, και να μθν 
τοποκετοφν άλλα υλικά, ανακυκλϊςιμα ι μθ. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ με τθ διάταξθ αυτι, ο 
Διμοσ μπορεί να επιβάλλει πρόςτιμο. 
 

Άρκρο 16: Ανακφκλωςθ ειδικϊν αποβλιτων (μπαταρίεσ, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, λάδια οικιακισ 
χριςθσ κλπ) 

 
Τα δθμοτικά απόβλθτα που προζρχονται από οχιματα, ελαςτικά, καταλφτεσ αυτοκινιτων, 
χρθςιμοποιθμζνα ορυκτζλαια, θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ 
ςυςκευζσ, υλικά εκςκαφϊν, απαγορεφεται να ρίπτονται ςε δθμοτικοφσ κάδουσ και κακιερϊνεται θ 
υποχρζωςθ των υπευκφνων να μεριμνοφν για τθν ςυλλογι, μεταφορά και ανακφκλωςι τουσ, 
όπωσ αναλυτικά κα κακορίηεται από ειδικότερεσ διατάξεισ ςε εφαρμογι του Νόμου 2939/2001.  
16.1. Για τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ο Διμοσ εφαρμόηει ειδικό 
πρόγραμμα ςυλλογισ. Τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ δεν πρζπει να 
απορρίπτονται ςτουσ κοινοφσ κάδουσ απορριμμάτων του Διμου, οφτε να απορρίπτονται 
ανεξζλεγκτα ςε οικόπεδα και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Το ςθμείο όπου ςυλλζγεται ο αποςυρόμενοσ 
θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ είναι ςτο δθμοτικό αμαξοςτάςιο (κάκε εργάςιμθ θμζρα, 
πρωινζσ ϊρεσ). Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προςκομίηουν τον αποςυρόμενο θλεκτρικό και 
θλεκτρονικό εξοπλιςμό ςτο χϊρο ςυλλογισ με ίδια μζςα, είτε να ακολουκοφν τθ διαδικαςία των 
παραγράφων 5.2. του άρκρου 5 και 9.1. του άρκρου 9 για τθ ςυλλογι των ογκωδϊν αποβλιτων.  
16.2. Οι φορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ (μπαταρίεσ) δεν απορρίπτονται ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων, 
οφτε ςτουσ μπλε κάδουσ των ανακυκλϊςιμων ςυςκευαςιϊν, αλλά ςυλλζγονται ςε ειδικοφσ κάδουσ 
ανακφκλωςθσ μπαταριϊν, που υπάρχουν ςτα δθμοτικά κτίρια και τα ςχολεία του Διμου μασ. 
16.3. Τα χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά δεν απορρίπτονται ςτουσ κάδουσ ι ςε άλλουσ χϊρουσ. Θ 
ανακφκλωςθ ελαςτικϊν γίνεται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 109 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004 «Μζτρα και όροι για 
τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ελαςτικϊν των οχθμάτων. Ρρόγραμμα για τθν 
εναλλακτικι διαχείριςι τουσ»). Οι ιδιοκτιτεσ των βουλκανιηατζρ, όπου γίνεται και θ αλλαγι των 
παλαιϊν ελαςτικϊν ςτα οχιματα, κακϊσ και τα καταςτιματα εμπορίασ moto, πρζπει να 
μεριμνοφν ϊςτε να οδθγοφνται τα παλαιά τουσ ελαςτικά ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Οι διακινθτζσ και οι τελικοί πωλθτζσ ελαςτικϊν υποχρεϊνονται να 
διακινοφν ελαςτικά, τα οποία ανικουν ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ.  
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16.4. Θ ανακφκλωςθ των ορυκτελαίων γίνεται ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 82 (ΦΕΚ 64/Α/2004 
«Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων - Μζτρα, 
όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων»). Οι 
ιδιοκτιτεσ των βουλκανιηατζρ, πρατθρίων καυςίμων κ.τ.λ. όπου γίνεται και θ αλλαγι των παλαιϊν 
λαδιϊν ςτα οχιματα, κακϊσ και αυτϊν που προορίηονται για βιομθχανικι χριςθ, πρζπει να 
μεριμνοφν ϊςτε να οδθγοφνται τα λιπαντικά ζλαια ςε κάποιο πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Οι διακινθτζσ και οι τελικοί πωλθτζσ λιπαντικϊν λαδιϊν υποχρεϊνονται 
να διακινοφν λιπαντικά ζλαια, τα οποία είναι ενταγμζνα ςε Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. 
16.5. Τα χρθςιμοποιθμζνα μαγειρικά ζλαια απαγορεφεται να απορρίπτονται ςτο αποχετευτικό 
ςφςτθμα ωσ υγρά απόβλθτα. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ εντόσ των κάδων, μαγειρικϊν ι 
μθχανικϊν ελαίων, κακϊσ και θ ρίψθ μαγειρικϊν ι μθχανικϊν ελαίων επί του οδοςτρϊματοσ, των 
πεηοδρομίων και των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων. Οι ιδιοκτιτεσ των εςτιατορίων, fast food, 
ταβερνϊν κ.τ.λ. κα πρζπει να εναποκζτουν τα χρθςιμοποιθμζνα μαγειρικά ζλαια ςε ειδικά δοχεία 
μεριμνϊντασ ϊςτε να οδθγοφνται τα μαγειρικά ζλαια ςε πιςτοποιθμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σϋ- ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
 

Άρκρο 17: Κριτιρια χωροκζτθςθσ κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων 
 
Ο Διμοσ εφαρμόηει ςφςτθμα μθχανικισ αποκομιδισ ςφμφωνα και με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περί μθ χειρονακτικισ αποκομιδισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ και ζχει 
τθν ευκφνθ τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ, κακϊσ και τθν υποχρζωςθ κακαριςμοφ των κάδων 
προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων. 
Οι κάδοι τοποκετοφνται ςτθν πόλθ ςε πυκνότθτα που κακορίηεται με βάςθ τθν ποςότθτα 
απορριμμάτων κάκε περιοχισ, τισ ιδιαιτερότθτζσ τθσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τα εξισ: 
Α) Να μθν παρεμποδίηεται θ αςφαλισ κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων.  
Β) Να μθν τοποκετοφνται ςε γωνίεσ οδϊν, μπροςτά από πυροςβεςτικοφσ κρουνοφσ, μπροςτά από 
φωτεινοφσ ςθματοδότεσ και ςιματα ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ, δίπλα ςε φρεάτια ομβρίων, ςε 
παιδικοφσ ςτακμοφσ, ςχολεία και εκκλθςίεσ.  
Γ) Θ τοποκζτθςθ των κάδων πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπι τθσ Υπθρεςίασ 
Κακαριότθτασ.  
Δ) Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι δεν ζχει τθν ευχζρεια να τοποκετιςει τον κάδο ςε ςθμείο που να 
μθν ενοχλείται κανείσ, ο κάδοσ τοποκετείται ςτισ μονοκατοικίεσ ςτθ νοθτι προζκταςθ του κοινοφ 
τουσ ορίου, ενϊ ςτισ πολυκατοικίεσ ι ςυγκροτιματα κατοικιϊν ι λοιπϊν δραςτθριοτιτων 
τοποκετείται ζνασ ι περιςςότεροι κάδοι κατά μικοσ του προςϊπου τθσ ιδιοκτθςίασ (οικοπζδου) 
που κα υποδείξει ζγγραφα θ ςυνζλευςθ των ιδιοκτθτϊν.   
Ε) Στισ υπό ανζγερςθ οικοδομζσ με τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, ο υπεφκυνοσ τθσ 
οικοδομισ οφείλει να προκακορίςει ζγγραφα μετά από ςυνεργαςία με τθν Υπθρεςία 
Κακαριότθτασ τθ κζςθ των κάδων που κα εξυπθρετιςουν όταν κατοικθκοφν, λαμβάνοντασ υπόψθ 
ό,τι προβλζπεται από τισ διατάξεισ του ιςχφοντοσ κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ. Κατά τθν ζκδοςθ 
οικοδομικισ άδειασ κα πρζπει να κακορίηεται ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ για τθ ςυγκζντρωςθ και 
προςωρινι αποκικευςθ των απορριμμάτων του κτιρίου μζχρι τθν αποκομιδι τουσ από ςυνεργεία 
του Διμου.  
ΣΤ) Σε καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (εςτιατόρια, καφετζριεσ, κζντρα διαςκζδαςθσ, 
κ.λ.π.) με ιδθ εγκεκριμζνθ άδεια, αυτά οφείλουν να δζχονται να τοποκετθκεί κάδοσ ςε χϊρο που 
τουσ ανικει είτε εντόσ είτε εκτόσ του καταςτιματοσ. 
Η) Σε δρόμουσ όπου δεν υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ κάδου ςε όλεσ τισ οικοδομζσ, αυτόσ 
να τοποκετείται κατά προτεραιότθτα ςτθν πολυκατοικία με τα περιςςότερα διαμερίςματα μεταξφ 
γειτονικϊν πολυκατοικιϊν.  
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Θ) Να μθν τοποκετοφνται κάδοι απορριμμάτων ςε ράμπεσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, ςε 
ειςόδουσ και εξόδουσ χϊρων ςτάκμευςθσ οικοδομϊν και ςε ςτάςεισ λεωφορείων.  
Θ) Να μθν τοποκετοφνται κάδοι απορριμμάτων ςε παιδικζσ χαρζσ.  
Ι) Σε περίπτωςθ που ερωτθκεί θ ςυνζλευςθ ιδιοκτθτϊν πολυκατοικιϊν να υποδείξει κζςθ κάδου 
ςτο πρόςωπο τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ και δεν το πράξει, ο κάδοσ να τοποκετείται ωσ εξισ: Αν θ 
πολυκατοικία χρειάηεται ζναν ολόκλθρο κάδο, ο κάδοσ τοποκετείται μπροςτά από τθν είςοδό τθσ. 
Αν ο κάδοσ πρόκειται να εξυπθρετιςει δφο (2) πολυκατοικίεσ, να τοποκετείται ςτθ μεςοτοιχία των 
δφο (2) κτιρίων. Πταν όμωσ υπάρχουν είςοδοι ι βιτρίνεσ καταςτθμάτων και υπάρχει μικρό 
πεηοδρόμιο (ζωσ 1,5 μζτρα), τότε θ τοποκζτθςθ να γίνεται ςτθν είςοδο τθσ οικοδομισ με τα 
περιςςότερα διαμερίςματα. Αν ο κάδοσ πρόκειται να εξυπθρετιςει περιςςότερα των δφο κτιρίων, 
τότε να τοποκετείται μπροςτά από τθν πολυκατοικία με το μεγαλφτερο αρικμό κατοικιϊν.   
ΙΑ) Σε οδοφσ που επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ μόνο από τθ μία πλευρά του δρόμου και υπάρχει μικρό 
πεηοδρόμιο (ζωσ 2,0 μζτρα), οι κάδοι να τοποκετοφνται επί του οδοςτρϊματοσ, από τθν πλευρά 
που επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ. Σε οδοφσ που επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ μόνο από τθ μία πλευρά 
του δρόμου και υπάρχει πλατφ πεηοδρόμιο (από 2,0 μζτρα και άνω), οι κάδοι να τοποκετοφνται 
και από τισ δφο πλευρζσ του δρόμου. Στθν πλευρά που δεν επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ να γίνεται 
απότμθςθ επί του πεηοδρομίου κατάλλθλων διαςτάςεων. 
ΙΒ) Να μθν τοποκετοφνται κάδοι απορριμμάτων ςε οδοφσ που λόγω ςτενότθτασ είναι αδφνατθ θ 
διζλευςθ απορριμματοφόρου οχιματοσ, οφτε ςε αδιζξοδα. Να μθν τοποκετοφνται επίςθσ κάδοι 
απορριμμάτων ςε οδοφσ πριν αυτοί διανοιχκοφν πλιρωσ και αςφαλτοςτρωκοφν. Κανζνασ δρόμοσ 
να μθν εξαιρείται για οποιονδιποτε άλλο λόγο από τθν τοποκζτθςθ κάδων απορριμμάτων 
κατάλλθλων διαςτάςεων.  
ΙΓ) Τα ανωτζρω κριτιρια εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ μζςων προςωρινισ 
αποκικευςθσ απορριμμάτων μθχανικισ αποκομιδισ, δθλαδι κάδοι ςφμμικτων απορριμμάτων, 
κάδοι ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων ςυςκευαςιϊν, κάδοι χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποικοδομιςιμων 
απορριμμάτων, μεγάλοι υποδοχείσ (containers), ανοιχτοί κάδοι ςυλλογισ ογκωδϊν απορριμμάτων 
(πχ τφπου ςκάφθσ) κ.α. 
 

Άρκρο 18: Διαδικαςία αλλαγισ κζςθσ κάδων και άλλεσ διατάξεισ 
 
18.1. Ο Διμοσ μπορεί για λόγουσ αςφαλείασ ι λειτουργικότθτασ να αλλοιϊςει τθν απόςταςθ 
μεταξφ των κάδων ι να διορκϊςει τθ κζςθ τουσ. 
18.2. Επί αμφιςβθτιςεωσ τθσ κζςθσ του κάδου, αυτι μπορεί να αλλάξει με ςφμφωνθ γνϊμθ όλων 
των ενδιαφερομζνων ζγγραφα, εφ’ όςον αυτι δεν ενοχλεί τρίτον, δε διαταράςςει τθ ςωςτι 
λειτουργία του ςυςτιματοσ μθχανικισ αποκομιδισ και δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ 
απαγορεφςεισ τοποκζτθςθσ κάδων που προαναφζρονται. 
18.3. Θ μετακίνθςθ κάδων ι απομάκρυνςι τουσ χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ 
κακαριότθτασ δεν επιτρζπεται. 
18.4. Δεν επιτρζπεται θ παρακϊλυςθ με οποιονδιποτε τρόπο τθσ πρόςβαςθσ του 
απορριμματοφόρου ι των εργατϊν ςτουσ κάδουσ (π.χ. παρκαριςμζνα οχιματα ζμπροςκεν κάδων 
ι ςε γωνίεσ οδϊν κλπ.). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Διμοσ ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ Αςτυνομίασ 
προκειμζνου να απομακρυνκοφν τα ςυγκεκριμζνα εμπόδια και επιβάλλει πρόςτιμο. 
18.5. Ο Διμοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςθμάνει τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ των κάδων ς’ όλθ τθν πόλθ 
και τουσ οικιςμοφσ, κακϊσ επίςθσ οι ίδιοι κάδοι να ζχουν ανακλαςτικι ςιμανςθ. 
18.6. Σε περίπτωςθ καταςτροφισ των κάδων ι των κζςεων τοποκζτθςθσ ιςχφει για τουσ 
παραβάτεσ θ ςχετικι νομοκεςία, ενϊ ο Διμοσ επιβάλλει ςχετικό πρόςτιμο, προςαυξθμζνο 
ανάλογα με το κόςτοσ καταςτροφισ.  
18.7. Ενςτάςεισ κατοίκων για τθ κζςθ των κάδων που τουσ αφοροφν άμεςα, κατατίκενται ςτθν 
επιτροπι τθσ Υπθρεςίασ κακαριότθτασ ζγγραφα εντόσ δζκα εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα 
τοποκζτθςισ τουσ. Θ επιτροπι τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ επανεξετάηει τθν αρχικι τθσ 
απόφαςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ενςτάςεισ, τισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ και τθν 
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κείμενθ νομοκεςία και είτε αποδζχεται είτε απορρίπτει τθν ζνςταςθ. Οι κάτοικοι, εάν κατά τθν 
άποψι τουσ δεν ζχουν δικαιωκεί, μποροφν να προςφφγουν ςτθ δευτεροβάκμια επιτροπι, τθσ 
οποίασ τα μζλθ είναι Δθμοτικοί Σφμβουλοι ςε προκεςμία δζκα εργάςιμων θμερϊν.  
18.8. Θ επιτροπι για τθν τοποκζτθςθ των κάδων τθσ υπθρεςίασ Κακαριότθτασ, αλλά και θ 
δευτεροβάκμια επιτροπι εκδίκαςθσ προςφυγϊν, υποχρεοφνται κατά τθν εξζταςθ αιτθμάτων, 
ενςτάςεων και προςφυγϊν να τθροφν τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και του άρκρου 17 
«Κριτιρια χωροκζτθςθσ κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων» του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ, διαφορετικά ςυνεπάγεται ακφρωςθ των αποφάςεων των επιτροπϊν. Θ  ςυμφωνία 
των αποφάςεων των επιτροπϊν με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ βεβαιϊνεται από τον 
προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ του Διμου ςτθν οποία υπάγεται θ υπθρεςία Κακαριότθτασ.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζϋ- ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ 
 

Άρκρο 19: Τποχρεϊςεισ Οδθγϊν 
 
Θ ςτάκμευςθ των αυτοκινιτων ςτουσ δρόμουσ πρζπει να γίνεται κατά τρόπο ϊςτε να μθν 
εμποδίηεται ι να δυςχεραίνεται θ αποκομιδι των απορριμμάτων. Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ 
δίπλα από κάδο απορριμμάτων προσ τθν πλευρά του  δρόμου, που εμποδίηει τθ μετακίνθςθ του 
κάδου ςτο απορριμματοφόρο. Τα οχιματα που ςτακμεφουν δίπλα από κάδο μθχανικισ 
αποκομιδισ κεωρείται ότι παραβαίνουν τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ που 
αφοροφν τθ ςτάκμευςθ και ζχουν τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τον Κ.Ο.Κ. (πρόςτιμο, 
αφαίρεςθ πινακίδων και μεταφορά του οχιματοσ από τα αςτυνομικά όργανα). 
 

Άρκρο 20: Εγκαταλελειμμζνα οχιματα – μθχανιματα κ.λ.π. 
 
Τα αυτοκίνθτα, οι μοτοςικλζτεσ και τα μοτοποδιλατα, λοιπά οχιματα, ςκάφθ αναψυχισ, τρζιλερ 
και μθχανιματα πάςθσ μορφισ, τα οποία βρίςκονται ςτο ίδιο ςθμείο, κεωροφνται ότι αποτελοφν 
ςτερεά απόβλθτα και ο ιδιοκτιτθσ τουσ οφείλει να τα απομακρφνει αμζςωσ. 
Εφόςον διαπιςτωκεί θ παράβαςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία ειδοποιείται ςχετικά ο ιδιοκτιτθσ 
και αν εξακολουκεί θ ςτάκμευςι τουσ κεωρείται κατάλθψθ κοινοχριςτου χϊρου και ιςχφουν οι 
διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 1080/80, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
Επίςθσ, όςα από αυτά εγκαταλείπονται ςε χϊρουσ που προβλζπονται από το Ν.2939/2001 και το 
Ρ.Δ.116/2004 κεωροφνται εγκαταλελειμμζνα, επικολλείται αυτοκόλλθτθ ειδοποίθςθ και 
μεταφζρονται ςφμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και Διάταγμα ςτα Συςτιματα Διαχείριςθσ 
Οχθμάτων Τζλουσ Κφκλου Ηωισ. Σε περίπτωςθ εγκατάλειψθσ αυτοκινιτων επιβάλλεται πρόςτιμο 
(βλ. άρκρο 33), πζρα από τθ διαδικαςία των προςτίμων και των εξόδων που προβλζπει ο Νόμοσ 
για τθ μεταφορά ςτα Συςτιματα Διαχείριςθσ Οχθμάτων Τζλουσ Κφκλου Ηωισ. 
Θ διαδικαςία που εφαρμόηεται είναι θ εξισ:  
Α) Εάν δε βρίςκεται ο ιδιοκτιτθσ για να του επιδοκεί θ ειδοποίθςθ ο Διμοσ επικολλά το ειδικό 
ςιμα επί του οχιματοσ ι του μθχανιματοσ και ςυντάςςει πρωτόκολλο καταγραφισ 
εγκαταλελειμμζνου.  
Β) Σε περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ δε ςυμμορφωκεί και ζχει εξαντλθκεί το χρονικό περικϊριο 45 
θμερϊν από τθν επικόλλθςθ του ειδικοφ ςιματοσ, το όχθμα ι το μθχάνθμα κεωρείται 
εγκαταλελειμμζνο και με ευκφνθ του Διμου μεταφζρεται ςτα κζντρα ανακφκλωςθσ οχθμάτων, 
όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβισ και παράδοςθσ. Στο πρωτόκολλο αυτό αναφζρεται 
επακριβϊσ θ κατάςταςθ του οχιματοσ – μθχανιματοσ και θ κζςθ από τθν οποία αποςφρκθκε.  
Γ) Θ καταςτροφι ι θ αποκόλλθςθ του ειδικοφ ςιματοσ αποτελεί παράβαςθ και επιςφρει 
πρόςτιμο. Το πρόςτιμο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ.  
Δ) Οχιματα ι μθχανιματα, που μεταφζρονται από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ πριν από τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ των 45 θμερϊν ςε παρακείμενθ κζςθ ςτθν ίδια περιοχι, κεωρείται ότι ςυμπλιρωςαν 

ΑΔΑ: 6ΧΕΧΩΕΩ-ΗΚΖ



Σελίδα 59 από 73 
 

 

το χρόνο από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ καταγραφισ και αποςφρονται από το Διμο, όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ. (Β) του άρκρου αυτοφ.  
Ε) Σε κάκε περίπτωςθ, θ εγκατάλειψθ οχιματοσ ι μθχανιματοσ επί του οδοςτρϊματοσ ι ςε άλλο 
δθμόςιο ι δθμοτικό κοινόχρθςτο χϊρο, ςε ακάλυπτθ ξζνθ ιδιοκτθςία, πάρκο, άλςοσ, λόφο κ.λ.π., 
αποτελεί παράβαςθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ και επιςφρει πρόςτιμο ανάλογα με το είδοσ των 
οχθμάτων (επιβατθγά, μοτοςικλζτεσ, φορτθγά, κ.ά.) και κάκε είδουσ μθχανζσ ανάλογα με τον 
όγκο, το βάροσ και το ωφζλιμο φορτίο τουσ.  
ΣΤ) Εκτόσ του προςτίμου ςτον ιδιοκτιτθ του οχιματοσ ι μθχανιματοσ καταλογίηεται θ δαπάνθ 
μεταφοράσ του ςτα κζντρα ανακφκλωςθσ οχθμάτων όπωσ αυτι κα προκφπτει κάκε φορά.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ- ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

Άρκρο 21 : Μθχανικό ςάρωμα οδϊν 
 

Για τον κακαριςμό των οδϊν που είναι παρκαριςμζνα (όχι εγκαταλειμμζνα) αυτοκίνθτα, ο Διμοσ 
κα ενθμερϊνει δφο μζρεσ νωρίτερα, ϊςτε να μθν παρκάρουν αυτοκίνθτα για 3-4 ϊρεσ 
προκειμζνου να ςαρωκεί θ οδόσ τθν ςυγκεκριμζνθ μζρα. Τα οχιματα που κα παραμζνουν 
παρκαριςμζνα, παρά τθν ειδοποίθςθ, κεωρείται ότι παραβαίνουν τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ 
Κυκλοφορίασ που αφοροφν τθ ςτάκμευςθ και ζχουν τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τον 
Κ.Ο.Κ. (πρόςτιμο, αφαίρεςθ πινακίδων και μεταφορά του οχιματοσ από τα αςτυνομικά όργανα).  
 

Άρκρο 22: Κατοικίδια ηϊα 
 
Οι ιδιοκτιτεσ ι ςυνοδοί κατοικίδιων ηϊων υποχρεοφνται να κρατοφν τα ηϊα τουσ με λουρί και να 
μεριμνοφν για τον άμεςο κακαριςμό του περιβάλλοντοσ από τα περιττϊματα των ηϊων τουσ. Για 
το ςκοπό αυτό κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με κατάλλθλθ ςυςκευι – ςυλλζκτθ περιττωμάτων 
τον οποίο κα ζχουν μαηί τουσ όταν ςυνοδεφουν τα κατοικίδια ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. Στουσ 
παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ επιβάλλεται κάκε φορά πρόςτιμο. Το πρόςτιμο διπλαςιάηεται εάν 
θ παράβαςθ γίνει ςε παιδικι χαρά ι άλλο κοινόχρθςτο χϊρο που φιλοξενεί παιδιά, ςε αυλζσ ι 
ειςόδουσ ςχολείων, ςε προαφλια εκκλθςιϊν, δθμόςια ι δθμοτικά κτίρια και αρχαιολογικοφσ 
χϊρουσ.  
 

Άρκρο 23: Κακαριότθτα υπαίκριων και λαϊκϊν αγορϊν 
 
23.1. Υποχρεϊςεισ του Διμου  
Ο Διμοσ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του και προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ 
του ζναντι των δθμοτϊν, φροντίηει να διατθρεί κακαροφσ τουσ χϊρουσ όπου πραγματοποιοφνται 
λαϊκζσ αγορζσ, να προςτατεφει τθ δθμόςια υγεία και να αναλαμβάνει τον κακαριςμό των λαϊκϊν 
αγορϊν μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ τουσ. 
23.2. Υποχρεϊςεισ αδειοφχων – παραγωγϊν - πωλθτϊν και εργαηομζνων ςτισ λαϊκζσ αγορζσ 
Για τθν τιρθςθ τθσ Κακαριότθτασ κατά τθν ϊρα που λειτουργοφν οι λαϊκζσ αγορζσ (από τθν 
ζναρξθ και μζχρι τθν λιξθ τθσ λειτουργίασ τουσ) υπεφκυνοι είναι οι αδειοφχοι πωλθτζσ 
(επαγγελματίεσ και παραγωγοί, φυςικά πρόςωπα ι ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ) ζςτω και αν 
αναπλθρϊνονται, υποβοθκοφνται ι προςλαμβάνουν υπαλλιλουσ ι δεν παρουςιάηονται 
αυτοπροςϊπωσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ.  
23.2. Οι αδειοφχοι πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν οφείλουν: 
23.2.1. Να τθροφν τθν κακαριότθτα και τθν ευταξία των χϊρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι 
πϊλθςθσ των προϊόντων τουσ. Να φροντίηουν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ τάξθσ και τθσ κακαριότθτασ, 
να αποφεφγουν τθν ενόχλθςθ των περιοίκων, τθ ρφπανςθ και τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτισ κατοικίεσ 
τθσ περιοχισ μετά τθ λιξθ του χρόνου λειτουργίασ τθσ λαϊκισ.  
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23.2.2. Να μθν καταλαμβάνουν κοινόχρθςτουσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ, εκτόσ των ορίων τθσ ζκταςθσ 
που τουσ αναλογεί, ςφμφωνα με τθν άδειά τουσ. 
23.2.3. Να τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ. Να φροντίηει κάκε πωλθτισ ξεχωριςτά για τθν 
κακαριότθτα του χϊρου που του αναλογεί κακϊσ και τθ ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων που ζχει 
δθμιουργιςει κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ ςε καλά κλειςμζνεσ πλαςτικζσ 
ςακοφλεσ ι ςε ειδικοφσ κλειςτοφσ κάδουσ. Οι ςακοφλεσ τοποκετοφνται ςτουσ πλθςιζςτερουσ 
κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ, που κα εκκενϊνονται ςτθ ςυνζχεια από τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε 
περίπτωςθ αδιαφορίασ και παρά τισ ςυςτάςεισ, ο Διμοσ προβαίνει ςτον κακαριςμό του χϊρου 
καταλογίηοντασ τα ζξοδα ςτουσ υπεφκυνουσ. Επίςθσ επιβάλλει πρόςτιμο. Εάν θ παράβαςθ 
επαναλθφκεί για τρίτθ ςυνεχόμενθ φορά ο Διμοσ δφναται να προβεί ςτθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ 
λειτουργίασ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ι οριςτικά. 
23.2.4. Να μθ ρυπαίνουν τον γφρω χϊρο με τθ ρίψθ κάκε είδουσ απορριμμάτων και ιδιαιτζρωσ 
ευπακϊν ειδϊν που αλλοιϊνονται εφκολα (λζπια ψαριϊν, εντόςκια, φφλλα λαχανικϊν κ.λπ.), 
κακϊσ και ειδϊν ςυςκευαςίασ (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).  
23.2.5. Να διευκολφνουν τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου ςτθν αποκομιδι των 
απορριμμάτων και τον γενικό κακαριςμό τθσ λαϊκισ αγοράσ ςυμμορφοφμενοι με τισ υποδείξεισ 
των οργάνων τθσ παραπάνω υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που παρακωλφουν με οποιονδιποτε τρόπο 
τθν υπθρεςία κακαριότθτασ ςτθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ και παρά τισ ςυςτάςεισ, ο Διμοσ 
προβαίνει ςτισ ενζργειεσ τθσ παραγράφου 23.2.3. ανωτζρω.  
23.2.6. Να απομακρφνουν τουσ πάγκουσ πϊλθςθσ των ειδϊν τουσ και τα προϊόντα που δεν ζχουν 
πωλθκεί μζςα ςτο προκακοριςμζνο νόμιμο ωράριο λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ. Ραραβίαςθ 
ωραρίου από μικροπωλθτζσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ ι εμποροπανθγφρεισ τιμωρείται με πρόςτιμο και 
ςε περίπτωςθ υποτροπισ ηθτείται από το Διμο θ ανάκλθςθ τθσ αδείασ.  
23.2.7. Θ παραμονι των πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν ι των υπαλλιλων τουσ, μετά το πζρασ του 
νόμιμου ωραρίου αποτελεί παράβαςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν. 
23.2.8. Απαγορεφεται ςτουσ πωλθτζσ των λαϊκϊν αγορϊν θ τοποκζτθςθ εγκαταςτάςεων, πάγκων 
κλπ. ςε άλλθ μζρα από εκείνθ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ ι θ εγκατάλειψθ των ειδϊν αυτϊν μετά 
τθ λειτουργία τθσ. Στουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ κα επιβάλλονται κυρϊςεισ του κανονιςμοφ 
λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν.  
23.2.9. Ειδικά οι πωλθτζσ νωπϊν ψαριϊν και άλλων αλιευμάτων οφείλουν να φροντίηουν ϊςτε τα 
νερά, που προζρχονται από το λιϊςιμο του πάγου, να διοχετεφονται με ςωλινα ςε ειδικι κλειςτι 
δεξαμενι. Θ απόρριψθ των υγρϊν ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ απαγορεφεται. Απαγορεφεται 
αυςτθρά ο κακαριςμόσ των ψαριϊν κατά τθν πϊλθςι τουσ. Σε περίπτωςθ αδιαφορίασ, παρά τισ 
ςυςτάςεισ, ο Διμοσ προβαίνει ςτισ ενζργειεσ τθσ παραγράφου 23.2.3. ανωτζρω, επιβάλλοντασ 
πρόςτιμο διπλάςιο αυτοφ που προβλζπεται για παράβαςθ τθσ παραγράφου 23.2.3.  
23.3. Ειδικι διάταξθ  
Σε περιπτϊςεισ διακοπισ λειτουργίασ των Χ.Υ.Τ.Α. (χϊρων υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων), 
από οποιαδιποτε αιτία, που υπερβαίνει τισ 24ωρεσ και κακιςτά αδφνατθ τθν αποκομιδι και 
τελικι διάκεςθ των απορριμμάτων, ο Διμοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τουσ παραγωγοφσ και 
διατθρεί το δικαίωμα να αναςτείλει τθ διενζργεια τθσ λαϊκισ αγοράσ, μετά από 12ωρθ 
προειδοποίθςθ. 
23.4. Υπαίκριο και Στάςιμο Εμπόριο 
23.4.1. Μικροπωλθτζσ – Καντίνεσ – Ρερίπτερα 
Οι μικροπωλθτζσ, οι ιδιοκτιτεσ και εκμεταλλευτζσ περιπτζρων και οι ιδιοκτιτεσ καντινϊν, που 
αςκοφν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ εντόσ των ορίων ευκφνθσ του Διμου, ανεξάρτθτα από τον φορζα 
που τουσ ζχει χορθγιςει τθν άδεια αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ και τθν άδεια κατάλθψθσ 
κοινοχριςτου χϊρου οφείλουν:  
α) Να τθροφν του κανόνεσ υγιεινισ.  
β) Να τθροφν τον χϊρο γφρω από τον πάγκο, τθν καντίνα ι το περίπτερό τουσ κακαρό.  
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γ) Να κακαρίηουν επιμελϊσ το χϊρο και να αποςφρουν τουσ πάγκουσ, τισ καντίνεσ και κάκε 
πρόςκετθ καταςκευι από το χϊρο εργαςίασ, μετά τθν λιξθ του ωραρίου, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 
γενικόσ κακαριςμόσ τθσ περιοχισ και να μθν μετατρζπονται οι χϊροι αυτοί ςε εςτίεσ μόλυνςθσ,  
δ) Να διατεκοφν ειδικό μζςο ι μζςα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, για τθν προςωρινι αποκικευςθ 
μικροαπορριμμάτων για τουσ ίδιουσ και τουσ πελάτεσ τουσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 
8 παρ. 8.9.4. Τα μζςα αυτά κα πρζπει να διατθροφνται κακαρά με ευκφνθ και φροντίδα των 
μικροπωλθτϊν.  
ε) Να μθν εναποκζτουν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ υπολείμματα προϊόντων, άδειεσ 
ςυςκευαςίεσ και άλλα είδθ που δυςχεραίνουν τον γενικό κακαριςμό, τθν κίνθςθ των πολιτϊν και 
των μζςων κακαριότθτασ.  
ςτ) Να εναποκζτουν τα απορρίμματα και τισ άδειεσ ςυςκευαςίεσ ςτο πλθςιζςτερο μζςο 
προςωρινισ αποκικευςθσ του Διμου.  
η) Εφ’ όςον ςτθν περιοχι που αςκοφν τισ επαγγελματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ δεν 
πραγματοποιείται μθχανικι αποκομιδι, οι υπεφκυνοι υποχρεοφνται να ςυςκευάηουν ςε 
ανκεκτικζσ ςακοφλεσ τα ςτερεά απόβλθτα, να ελαχιςτοποιοφν με κάκε μζςο τον όγκο των 
ςυςκευαςιϊν και να τισ περιδζνουν με κατάλλθλο τρόπο, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ 
διαςποράσ.  
θ) Οι παραβάτεσ των προθγουμζνων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου τιμωροφνται κάκε φορά 
με πρόςτιμο. Το πρόςτιμο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ ι ανάλογα με τθν ζκταςθ και 
τθ ςοβαρότθτα τθσ ρφπανςθσ.  
κ) Σε κατ’ εξακολοφκθςθ παραβάτεσ ο Διμοσ, μετά τθν τρίτθ βεβαίωςθ παραβάςεωσ του 
παρόντοσ κανονιςμοφ, μπορεί να αφαιρζςει τθν άδεια κοινόχρθςτου χϊρου.  
23.4.2. Νωπά οπωροκθπευτικά 
α) Οι αδειοφχοι μικροπωλθτζσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, που αςκοφν τθν δραςτθριότθτά τουσ ςε 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κατόπιν αδείασ από το Διμο, οφείλουν να τθροφν όλα όςα αναγράφονται 
ςτθν παράγραφο 23.4.1. και επί πλζον:  
β) Απαγορεφεται κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ των πάγκων να πετοφν ςτο οδόςτρωμα, το 
πεηοδρόμιο ι ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, υπολείμματα των προϊόντων τουσ, άδειεσ ςυςκευαςίεσ, 
περιτυλίγματα κ.τ.λ.  
γ) Μετά τθ λιξθ τθσ εργαςίασ τουσ οφείλουν να κακαρίηουν επιμελϊσ το χϊρο και να αποςφρουν 
κάκε κινθτι καταςκευι, ϊςτε να είναι ευχερισ ο κακαριςμόσ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου.  
Στουσ παραβάτεσ των ωσ άνω περιπτϊςεων, α, β, και γ, αυτισ τθσ παραγράφου 23.4.2., 
επιβάλλεται κάκε φορά πρόςτιμο. Το πρόςτιμο διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ ι 
ανάλογα με τθν ζκταςθ και τθ ςοβαρότθτα τθσ ρφπανςθσ.  
23.4.3. Ράγκοι εμπορικϊν καταςτθμάτων 
α) Στα εμπορικά καταςτιματα που διατθροφν κατόπιν αδείασ πάγκουσ ζκκεςθσ ι πϊλθςθσ 
εμπορευμάτων ςτον κοινόχρθςτο χϊρο μπροςτά από τα καταςτιματά τουσ, επιβάλλεται θ τιρθςθ 
όλων των κανόνων υγιεινισ και κακαριότθτασ, κακϊσ και όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 10 για τα 
καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.  
β) Μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων, τα εμπορεφματα και κάκε καταςκευι που 
παρεμποδίηει τον κακαριςμό των πεηοδρομίων, του οδοςτρϊματοσ και των κοινοχριςτων χϊρων, 
πρζπει να αποςφρεται με φροντίδα των υπευκφνων κακαριότθτασ των επιχειριςεων.  
γ) Μετά τθ λιξθ τθσ εργαςίασ τουσ οφείλουν να κακαρίηουν επιμελϊσ το χϊρο και να αποςφρουν 
κάκε κινθτι καταςκευι, ϊςτε να είναι ευχερισ ο γενικόσ κακαριςμόσ από τισ υπθρεςίεσ του 
Διμου.  
Στουσ παραβάτεσ των ωσ άνω περιπτϊςεων α, β και γ, τθσ παραγράφου αυτισ 23.4.3., 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ (θ) και (κ) τθσ παραγράφου 23.4.1. 
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Άρκρο 24: Κακαριότθτα πεηοδρομίων και άλλων κοινόχρθςτων χϊρων 
 
24.1. Σφμφωνα με το Ν.1080/80 επιβάλλεται τζλοσ υπζρ του Διμου, ςε αυτοφσ που 
χρθςιμοποιοφν διαρκϊσ ι πρόςκαιρα πεηοδρόμια, οδοφσ, πλατείεσ και εν γζνει κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ. 
24.2. Οι κάτοικοι μονοκατοικιϊν ι πολυκατοικιϊν και οι ιδιοκτιτεσ ι ενοικιαςτζσ καταςτθμάτων 
οφείλουν να φροντίηουν για τθ ςυχνι κακαριότθτα των πεηοδρομίων και να απομακρφνουν τα 
άγρια χόρτα που τυχόν φφονται ςε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι για λόγουσ προλιψεωσ 
πυρκαγιάσ. Απαγορεφεται οποιαδιποτε φφτευςθ και κοπι δζνδρων ι φυτϊν επί των πεηοδρομίων 
ι κοινόχρθςτων χϊρων άνευ άδειασ του Διμου. Οι υπεφκυνοι κακαριότθτασ κάκε ακινιτου, κατά 
τουσ χειμερινοφσ μινεσ (π.χ. χιονόπτωςθ, παγετόσ), υποχρεοφνται να διατθροφν τα πεηοδρόμια 
αςφαλι και προςβάςιμα (αποχιονιςμόσ και ρίψθ άλατοσ, απομάκρυνςθ πεςμζνων φφλλων κ.λ.π.) 
κατά τισ ϊρεσ 8:00 π.μ. ζωσ 8:00 μ.μ.  
Σε περίπτωςθ παράβλεψθσ τθσ αναφερόμενθσ υποχρζωςθσ, οι παραβάτεσ τιμωροφνται με 
πρόςτιμα ςφμφωνα με το άρκρο 33. 
24.3. Οι υποχρεϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ διάταξθσ (παράγραφοσ 24.2.) ιςχφουν και ςτθν 
περίπτωςθ που το ακίνθτο βρίςκεται ςε πεηόδρομο. Στθν περίπτωςθ αυτι, όπου πεηοδρόμιο 
νοείται ο χϊροσ του πεηόδρομου που αντιςτοιχεί ςτα όρια του ακινιτου και μζχρι πλάτουσ 2 
μζτρων. 
24.4. Απαγορεφεται ρθτά το κλείςιμο των ρείκρων με τςιμεντοποίθςθ για τθν προςπζλαςθ 
οχθμάτων ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ εντόσ των οικοπζδων. 
24.5. Αμζςωσ μετά τθν ψιφιςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ οφείλουν όλοι να ςυμμορφωκοφν με τα 
παραπάνω. Θ μθ ςυμμόρφωςθ κα τιμωρείται με πρόςτιμο και επί πλζον κα χρεϊνεται το κόςτοσ 
εργαςίασ απομάκρυνςθσ των υλικϊν από το ρείκρο, όπωσ αυτό προκφπτει κάκε φορά. 
24.6. Πποιοσ εκ προκζςεωσ ι εξ αμελείασ προξενεί φκορά και βλάβθ επί των πεηοδρομίων, 
πεηόδρομων, πλατειϊν ι των οδοςτρωμάτων και ιδιαίτερα επί του αςφαλτοτάπθτα των οδϊν, 
τιμωρείται με πρόςτιμο ανάλογα με το μζγεκοσ κακϊσ και με τθν υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ τθσ 
βλάβθσ. Στισ περιπτϊςεισ που παρίςταται ανάγκθ λόγω ζργου να γίνει επζμβαςθ επί του 
πεηοδρομίου ι οδοςτρϊματοσ ο ενδιαφερόμενοσ απευκφνεται ςτο Διμο από τον οποίο του 
χορθγείται ςχετικι άδεια. 
24.7. Θ απόρριψθ από πεηοφσ ι εποχοφμενουσ ςε δρόμουσ, πεηοδρόμια και λοιποφσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ άχρθςτων χαρτιϊν, πακζτων ι άλλων ειδϊν μικροςυςκευαςίασ, 
μικροαντικειμζνων και ειδϊν ατομικισ χριςθσ δεν επιτρζπεται. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ 
υπόλοιπουσ κοινόχρθςτουσ και ελεφκερουσ χϊρουσ του Διμου (πλατείεσ, πάρκα, παιδικζσ χαρζσ, 
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κ.τ.λ.) από περιπατθτζσ, καμϊνεσ κ.τ.λ. Τα παραπάνω αντικείμενα 
πρζπει να ρίπτονται ςτα υπάρχοντα καλάκια μικροαπορριμμάτων ι ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων 
και ποτζ εκτόσ αυτϊν.  Σε όςουσ παραβιάηουν τθν διάταξθ αυτι επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα 
με το άρκρο 33 του παρόντοσ κανονιςμοφ.  
 

Άρκρο 25: Τπαίκρια αποκικευςθ υλικϊν 
 
Θ πλθμμελισ εναπόκεςθ, αποκικευςθ και ςυςςϊρευςθ υλικϊν εμπορευμάτων, οικοδομικϊν και 
λοιπϊν υλικϊν, μπορεί να προκαλζςει ςοβαρι ρφπανςθ από το διαςκορπιςμό των υλικϊν αυτϊν 
ςτο περιβάλλον.  
Ρριν από τθν υπαίκρια εναπόκεςθ, αποκικευςθ ι ςτοίβαξθ υλικϊν (αδρανϊν, ςτερεϊν κ.λπ.) ςε 
πεηοδρόμιο ι κοινόχρθςτο χϊρο, ο υπόχρεοσ οφείλει να ηθτιςει ςχετικι άδεια από τθν αρμόδια 
υπθρεςία του Διμου. Στθν χορθγοφμενθ από το Διμο άδεια κατάλθψθσ του πεηοδρομίου ι του 
κοινόχρθςτου χϊρου πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προςτατευτικά μετρά 
(κάλυψθ με λαμαρίνεσ, νάιλον κ.λπ.) που πρζπει να λάβει ο αιτϊν ϊςτε να αποτρζπεται κάκε 
κίνδυνοσ διαςκορπιςμοφ τουσ. 
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Αν από τθν πλθμμελι εφαρμογι των παραπάνω προςτατευτικϊν μζτρων προκλθκεί ρφπανςθ των 
κοινόχρθςτων χϊρων ο Διμοσ πζραν των άλλων προβλεπόμενων κυρϊςεων από τθν κείμενθ 
νομοκεςία επιβάλλει κατά των υπευκφνων πρόςτιμο ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα και το μζγεκοσ 
τθσ ρφπανςθσ. 
 

Άρκρο 26 : Ρφπανςθ από διαφθμίςεισ, αφίςεσ κλπ 
 
26.1. Απαγορεφεται θ εμπορικι διαφιμιςθ εκτόσ των ειδικϊν πλαιςίων και κακοριςμζνων κζςεων, 
ςφμφωνα με κανονιςτικι διάταξθ του Διμου για το ςκοπό αυτό. Θ ρφπανςθ με εμπορικζσ αφίςεσ, 
φζιγ-βολάν, φυλλάδια, εναζριεσ επιγραφζσ και ςυνκιματα και άλλα διαφθμιςτικά μζςα επιςφρει 
ςε βάροσ των παραβατϊν χρθματικό πρόςτιμο, που διπλαςιάηεται ςε κάκε περίπτωςθ υποτροπισ.  
26.2. Απαγορεφεται θ εγκατάλειψθ υπολειμμάτων διαφθμιςτικϊν πινακίδων και γιγαντοαφιςϊν 
ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κακϊσ και θ αντίκετθ με τθν αιςκθτικι και τθ λειτουργικότθτα τθσ 
πόλθσ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν ταμπλό. Στουσ παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ επιβάλλεται 
ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ ρφπανςθσ χρθματικό πρόςτιμο, που διπλαςιάηεται ςε κάκε περίπτωςθ 
υποτροπισ.  
26.3. Πςα διαφθμιςτικά πλαίςια και καταχωριςεισ τοποκετοφνται ςε δθμοτικοφσ, κοινοτικοφσ ι 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που δεν ζχουν κακοριςτεί για τθν προβολι υπαίκριασ διαφιμιςθσ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίκριασ 
διαφιμιςθσ», κεωροφνται ρφποι και απομακρφνονται άμεςα από τον Διμο. Σε βάροσ των 
διαφθμιςτϊν που τοποκζτθςαν τα παραπάνω πλαίςια και διαφθμίςεισ, κακϊσ και των 
διαφθμιηομζνων, επιβάλλεται ανάλογα με τθν ζκταςθσ τθσ ρφπανςθσ χρθματικό πρόςτιμο, που 
διπλαςιάηεται ςε κάκε περίπτωςθ υποτροπισ. 
26.4. Σε περιπτϊςεισ παράβαςθσ των παραπάνω διατάξεων του παρόντοσ άρκρου, εκτόσ από το 
επιβαλλόμενο πρόςτιμο, κα χρεϊνεται και το κόςτοσ εργαςίασ κακαριςμοφ, όπωσ αυτό προκφπτει 
κάκε φορά. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ - ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Ι∆ΙΩΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 
 

Άρκρο 27:  Κακαριότθτα οικοπζδων 
 
27.1. Οι ιδιοκτιτεσ ι νομείσ των οικοπζδων, οφείλουν να τα διατθροφν πάντοτε ελεφκερα  από 
απορρίμματα, ακόμθ και όταν αυτά προζρχονται από τρίτουσ. Ρροσ τοφτο οφείλουν να τα 
περιφράςςουν (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΓΟΚ) και να  προβαίνουν ςε περιοδικι κακαριότθτα 
και αποψίλωςθ. Ο Διμοσ, εφ’ όςον διαπιςτωκεί παράβαςθ τθσ παροφςθσ διατάξεωσ, ειδοποιεί 
τουσ ιδιοκτιτεσ και υπεφκυνουσ του οικοπζδου και παρζχει 15θμερθ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ. 
Εάν παρζλκει θ προκεςμία και οι υπεφκυνοι δεν ζχουν ςυμμορφωκεί, ο Διμοσ κοινοποιεί και 
δεφτερθ ειδοποίθςθ, παρζχοντασ νζα 10θμερθ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ.  
Εάν μετά και τθ δεφτερθ προκεςμία οι υπεφκυνοι εξακολουκοφν να αδιαφοροφν και να μθν 
ςυμμορφϊνονται, ο Διμοσ ζχει δικαίωμα να προχωριςει ςτον κακαριςμό, βεβαιϊνει εισ βάροσ 
τουσ τθ δαπάνθ κακαριςμοφ και τουσ επιβάλλει πρόςτιμο  500 (πεντακόςια) ευρϊ για οικόπεδα 
μζχρι 1 ςτρζμμα με προςαφξθςθ  500 (πεντακόςια) ευρϊ για κάκε επιπλζον ςτρζμμα. 
27.2. Οι ιδιοκτιτεσ, νομείσ ι επικαρπωτζσ οικοπεδικϊν και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων, που 
βρίςκονται εντόσ τθσ πόλθσ και των οικιςμϊν και ςε απόςταςθ μζχρι 100 μζτρων από τα όριά 
τουσ, υποχρεοφνται (ςφμφωνα με το άρκρο 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010 και τισ ιςχφουςεσ 
πυροςβεςτικζσ διατάξεισ) ςτθν αποψίλωςθ αυτϊν από ξθρά χόρτα και ςτθν απομάκρυνςθ τυχόν 
εφφλεκτων υλικϊν που βρίςκονται μζςα ς’ αυτά προσ αποτροπι του κινδφνου πρόκλθςθσ 
πυρκαγιάσ. Ο Διμοσ, εφ’ όςον διαπιςτωκεί παράβαςθ τθσ παροφςθσ διατάξεωσ, ειδοποιεί τουσ 
ιδιοκτιτεσ με τθ διαδικαςία και τισ προκεςμίεσ τθσ παραγράφου 27.1.  
Εάν μετά και τθ δεφτερθ προκεςμία οι υπεφκυνοι εξακολουκοφν να αδιαφοροφν και να μθν 
ςυμμορφϊνονται, ο Διμοσ προχωρά αυτεπάγγελτα ςτον κακαριςμό, βεβαιϊνει εισ βάροσ τουσ τθ 
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δαπάνθ κακαριςμοφ και τουσ επιβάλλει πρόςτιμο πενιντα (50) λεπτϊν ανά τετραγωνικό μζτρο 
του χϊρου. Ακολοφκωσ, υποβάλλεται μινυςθ για το αδίκθμα του άρκρου 433 του Ροινικοφ 
Κϊδικα.   
27.3. Σε περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ είναι άγνωςτοσ ςτο Διμο και ςτουσ περίοικουσ, θ ειδοποίθςθ 
τοιχοκολλείται ςτθν ιδιοκτθςία και μετά τθν παρζλευςθ προκεςμίασ εφαρμόηονται τα ανωτζρω.  
 

Άρκρο 28: Κακαριότθτα ιδιωτικϊν χϊρων 
 
28.1. Πλεσ οι ιδιοκτθςίεσ, κατοικθμζνεσ ι μθ, οφείλουν να διατθροφνται κακαρζσ με ευκφνθ των 
κατά περίπτωςθ υπευκφνων, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 3. Για το ςκοπό αυτό οι 
υπεφκυνοι πρζπει να μεριμνοφν για τθν αςφαλι φφλαξθ των ιδιοκτθςιϊν τουσ (περίφραξθ 
ακαλφπτων, επαρκισ αςφάλεια ειςόδων, παρακφρων, φεγγιτϊν, φωταγωγϊν κ.τ.λ.).  
28.2. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ιδιωτικόσ χϊροσ είναι ακάκαρτοσ, αποτελεί εςτία 
μόλυνςθσ ι προκαλεί δυςοςμία και κινδφνουσ για τθ δθμόςια υγεία, ο Διμοσ μετά από ςχετικι 
προειδοποίθςθ, αυτοψία τθσ αρμόδιασ υγειονομικισ υπθρεςίασ και εντολι ειςαγγελζα και 
παρουςία αςτυνομικϊν οργάνων, μπορεί να προβεί ςε κακαριςμό ιδιόκτθτων χϊρων και να 
καταλογίςει τθ δαπάνθ κακαριςμοφ, που κα προκφπτει κάκε φορά, ςτουσ ιδιοκτιτεσ και λοιποφσ 
υπευκφνουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 3.  
28.3. Οι κοινόχρθςτοι χϊροι πολυκατοικιϊν, εργοςταςίων και επιχειριςεων (ςτοζσ, πραςιζσ, 
αφλιοι χϊροι), ςτεγαςμζνοι ι μθ πρζπει να διατθροφνται κακαροί με τθ φροντίδα των υπευκφνων 
και με κάκε πρόςφορο μζςο, ακόμθ και αν τα απορρίμματα προζρχονται από τρίτουσ.  
28.4. Σε περιπτϊςεισ που οι εν λόγω χϊροι διατίκενται από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ για τθν 
διενζργεια εκδθλϊςεων (εκκζςεων, εμπορικϊν δραςτθριοτιτων κ.τ.λ.), οι υπεφκυνοι 
υποχρεοφνται να εγκακιςτοφν μζςα ςτο χϊρο τουσ κατάλλθλα μζςα προςωρινισ εναπόκεςθσ 
μικροαπορριμμάτων και αποβλιτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν 
διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ δρόμουσ, τα πεηοδρόμια και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ που 
γειτνιάηουν με τθν ιδιοκτθςία τουσ. Δεν επιτρζπεται θ εναπόκεςθ απορριμμάτων, που 
προζρχονται από ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ, ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ι μζςα προςωρινισ 
εναπόκεςθσ οικιακϊν απορριμμάτων. Θ αποκομιδι των απορριμμάτων που προζρχονται από 
ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ, γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ ιδιοκτιτεσ και διοργανωτζσ των 
εκδθλϊςεων ι, μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ, με ειδικά προγράμματα και 
ςε χρόνο που κακορίηεται από τθν αρμόδια υπθρεςία.  
28.5. Οι παραβάτεσ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου τιμωροφνται με πρόςτιμο (βλ. άρκρο 
33). Σε  περίπτωςθ υποτροπισ ι ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ρφπανςθσ το πρόςτιμο διπλαςιάηεται.  
 

Άρκρο 29 : Τπαίκρια καφςθ 
 
29.1. Απαγορεφεται θ υπαίκρια καφςθ κλαδιϊν και χόρτων κατά τουσ μινεσ Μάιο ζωσ Οκτϊβριο. 
Τουσ υπόλοιπουσ μινεσ επιτρζπεται εφόςον λθφκεί μζριμνα προςταςίασ από πυρκαγιά (ςυνεχισ 
παρακολοφκθςθ, νερό ςε ετοιμότθτα, επιλογι μζρασ άπνοιασ κ.λ.π.) και εφόςον τοφτο δεν 
απαγορεφεται από τισ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ.  
29.2. Απαγορεφεται όλο το χρόνο θ καφςθ υλικϊν που προκαλοφν ζκλυςθ ουςιϊν επικίνδυνων για 
τθν υγεία, όπωσ πλαςτικά, ελαςτικά, χθμικά κ.λ.π.  
29.3. Εξαιρετικά, επιτρζπεται όλο το χρόνο το υπαίκριο ψιςιμο μόνο μζςα ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ 
και εφόςον ζχουν λθφκεί τα απαραίτθτα μζςα προςταςίασ.  
29.4. Οι παραβάτεσ των παραπάνω διατάξεων διϊκονται και τιμωροφνται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 433 Ρ.Κ. εφόςον με άλλθ διάταξθ δεν προβλζπεται μεγαλφτερθ ποινι.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ - ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

Άρκρο 30 : Θόρυβοσ - Κοινι θςυχία 
 
Οι πάςθσ φφςεωσ καταςκευαςτζσ ζργων, χειριςτζσ μθχανθμάτων, οδθγοί οχθμάτων και δίτροχων 
κακϊσ και τα κάκε είδουσ κζντρα διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ (ταβζρνεσ, καφετερίεσ κ.λπ.), 
οφείλουν να ςζβονται τουσ περιοίκουσ και να τθροφν τισ διατάξεισ για τισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ. Οι 
παραβάτεσ τιμωροφνται με πρόςτιμο.  
 

Άρκρο 31 : Φκορζσ ςτθ δθμοτικι περιουςία 
 
Βανδαλιςμοί ςε περιουςιακά ςτοιχεία του Διμου (κάδοι, ιςτοί και φωτιςτικά, παγκάκια, όργανα 
παιδικϊν χαρϊν, οχιματα, πινακίδεσ κ.λπ.) από δόλο θ αμζλεια, πζραν τθσ δίωξθσ για φκορά 
δθμόςιασ περιουςίασ, επιςφρουν πρόςτιμο.  
Πταν θ παραβίαςθ είναι τζτοιασ φφςεωσ που απαιτοφνται εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ των 
φκαρμζνων πραγμάτων, τα κακοριηόμενα από τα προθγοφμενα άρκρα πρόςτιμα, δεν δφναται να 
είναι κατϊτερα του διπλάςιου τθσ δαπάνθσ που απαιτείται για αποκατάςταςθ.  
 

Άρκρο 32 : Μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ αντικειμζνων 
 
32.1. Πλα τα φορτθγά αυτοκίνθτα και γενικά τα μεταφορικά μζςα ξθροφ ι υγροφ φορτίου που 
διαςχίηουν τισ οδοφσ του Διμου Ιωαννιτϊν, πρζπει να ζχουν το φορτίο τουσ πλιρωσ 
προςτατευμζνο από κινδφνουσ διαρροισ ι διαςποράσ. Τα ανοικτά φορτθγά πρζπει να 
μεταφζρουν το φορτίο τουσ καλυμμζνο με μουςαμά ι άλλο κατάλλθλο μζςο προςταςίασ ϊςτε να 
αποφεφγεται ο διαςκορπιςμόσ τουσ και θ ρφπανςθ του οικιςτικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Σε 
όςουσ δεν ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ο Διμοσ επιβάλλει κάκε φορά 
πρόςτιμο.  
 32.2. Τα απορρίμματα οποιαςδιποτε μορφισ που παράγονται κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ 
εμπορευμάτων  πρζπει να ςυλλζγονται αμζςωσ μετά το πζρασ κάκε εργαςίασ με ευκφνθ του 
μεταφορζα και του υπεφκυνου επιχείρθςθσ ι του καταςτιματοσ. Στθν περίπτωςθ αμζλειασ, θ 
κακαριότθτα διεξάγεται από υπθρεςίεσ του Διμου και τα ζξοδα κακαριςμοφ, όπωσ αυτά κα 
προκφπτουν κάκε φορά, καταλογίηονται ςτον υπεφκυνο, μαηί με πρόςτιμο. Το πρόςτιμο 
διπλαςιάηεται ςε περίπτωςθ υποτροπισ ι ανάλογα με τθν ζκταςθ και τθ ςοβαρότθτα τθσ 
ρφπανςθσ.  
 

Κεφάλαιο ΙΑ’ - ΠΡΟΣΙΜΑ – ΕΝΣΑΕΙ 
 

Άρκρο 33: Πρόςτιμα 
 
Σε κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που παραβαίνει τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ αυτοφ, 
επιβάλλονται τα πρόςτιμα που προβλζπονται από τον παρόντα κανονιςμό. Κατά τθν επιβολι των 
παραπάνω προςτίμων λαμβάνονται υπόψθ κυρίωσ θ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, θ ςυχνότθτα 
και θ υποτροπι. Θ διαδικαςία επιβολισ των προςτίμων του παρόντοσ κανονιςμοφ αρχίηει από 
τότε που ζλαβαν βεβαίωςθ τθσ παράβαςθσ από το αρμόδιο όργανο που τθ διαπιςτϊνει. Τα 
πρόςτιμα που προβλζπονται αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΒΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

Α/Α 
 

ΠΑΡΑΒΑΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΠΡΟΣΙΜΟ (€) 

1 Ακακάριςτοσ δθμόςιοσ ι δθμοτικόσ 
χϊροσ κατά τθ διάρκεια εκδθλϊςεων 

Άρκρο 7, παρ. 
7.3.1. 

150 ευρϊ 

2 Ακακάριςτοσ δθμόςιοσ ι δθμοτικόσ 
χϊροσ μετά το πζρασ εκδθλϊςεων 

Άρκρο 7, παρ. 
7.3.1. 

200 ευρϊ 

3 Ακακάριςτοσ δθμόςιοσ ι δθμοτικόσ 
χϊροσ κατά τθ διάρκεια μεγάλων 
ακλθτικϊν γεγονότων 

Άρκρο 7, παρ. 
7.4. 

Διπλάςιο ωσ πενταπλάςιο 
του (1) 

4 Ακακάριςτοσ δθμόςιοσ ι δθμοτικόσ 
χϊροσ μετά το πζρασ μεγάλων 
ακλθτικϊν γεγονότων 

Άρκρο 7, παρ. 
7.4. 

Διπλάςιο ωσ πενταπλάςιο 
του (2) 

5 φπανςθ μνθμείων, αγαλμάτων, 
αρχαιολογικϊν χϊρων, δθμόςιων 
χϊρων και κτιρίων 

Άρκρο 7, παρ. 
7.5.1. 

500 ευρϊ  ςυν τθ δαπάνθ 
κακαριςμοφ και 
αποκατάςταςθσ 

6 φπανςθ ςτοιχείων αςτικοφ 
εξοπλιςμοφ 

Άρκρο 7, παρ. 
7.5.2. και άρκρο 
31 

Διπλάςια τθσ δαπάνθσ 
κακαριςμοφ και 
αποκατάςταςθσ 

7 Θ παρεμπόδιςθ τοποκζτθςθσ, 
καταςκευισ εςοχϊν, τοποκζτθςθσ 
προςτατευτικϊν μζςων, θ μετακίνθςθ 
των κάδων μθχανικισ αποκομιδισ και 
λοιπϊν μζςων προςωρινισ 
αποκικευςθσ απορριμμάτων και 
μικροαπορριμμάτων και θ αυκαίρετθ 
αφαίρεςθ προςτατευτικϊν «Ρ», 
κακϊσ και θ εςκεμμζνθ φκορά των 
ανωτζρω μζςων. 

Άρκρο 8, παρ. 
8.3.1. 

   
 
150 ευρϊ 

8 Θ μερικι ι ολικι καταςτροφι κάδων 
ι άλλων μζςων προςωρινισ 
αποκικευςθσ απορριμμάτων, 
ςυνζπεια πρόςκρουςθσ ι 
βανδαλιςμοφ, κακϊσ και μερικι ι 
ολικι βλάβθ ςτουσ ανυψωτικοφσ 
μθχανιςμοφσ των απορριμματοφόρων 

Άρκρο 8, παρ. 
8.3.2. 

150 ευρϊ  ςυν τθ δαπάνθ  
αποκατάςταςθσ 

9 Θ επικόλλθςθ αυτοκόλλθτων, 
διαφθμιςτικϊν αφιςϊν και θ 
αναγραφι ςυνκθμάτων ςε κάδουσ ι 
άλλα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ 
απορριμμάτων 

Άρκρο 8, παρ. 
8.3.3. 

50 ευρϊ   ςυν τθ δαπάνθ 
κακαριςμοφ 

10 Θ τοποκζτθςθ ςάκων ςκουπιδιϊν ζξω 
από τουσ κάδουσ μθχανικισ 
αποκομιδισ και τα λοιπά μζςα 
προςωρινισ αποκικευςθσ 

Άρκρο 8, παρ. 
8.4. 

100 ευρϊ   και ζγκλθςθ 
ςφμφωνα με το άρ.459 
του Ρ.Κ. 

11 Θ μθ τοποκζτθςθ των απορριμμάτων 
μζςα ςε καλά κλειςμζνουσ ςάκουσ, 
διαρροι του περιεχομζνου επί τθσ 
οδοφ ι του πεηοδρομίου 

Άρκρο 8, παρ. 
8.5. 

100 ευρϊ    και ζγκλθςθ 
ςφμφωνα με το άρ.459 
του Ρ.Κ. 

12 Θ τοποκζτθςθ απορριμμάτων ζξω Άρκρο 8, παρ. 150 ευρϊ   και ζγκλθςθ 
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από ξζνθ ιδιοκτθςία, το κρζμαςμά 
τουσ ςε δζντρα, κολϊνεσ ι 
οπουδιποτε αλλοφ, κακϊσ και θ ρίψθ 
τουσ ςτο δρόμο ι το πεηοδρόμιο από 
οποιοδιποτε φψοσ. 

8.5. ςφμφωνα με το άρ.459 
του Ρ.Κ. 

13 Μθ ελαχιςτοποίθςθ του όγκου 
απορριμμάτων των οποίων είναι 
δυνατι θ ςυμπίεςθ από τουσ 
υπεφκυνουσ καταςτθμάτων 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, 
χονδρεμπορικϊν επιχειριςεων, super 
market κλπ, που παράγουν μεγάλο 
όγκο ςτερεϊν αποβλιτων, πριν τθν 
εναπόκεςθ ςτα μζςα μθχανικισ 
αποκομιδισ 

Άρκρο 8, παρ. 
8.6. 

100 ευρϊ    και ςε 
περίπτωςθ δεφτερθσ 
υποτροπισ ανάκλθςθ τθσ 
άδειασ λειτουργίασ 

14 Εναπόκεςθ απορριμμάτων ι 
ςυςκευαςιϊν ζξω από τουσ κάδουσ ι 
τα άλλα μζςα προςωρινισ 
αποκικευςθσ  

Άρκρο 8, παρ. 
8.7. 

100 ευρϊ    ανά 
αντικείμενο ι ςακοφλα 
και ςε περίπτωςθ 
δεφτερθσ υποτροπισ 
αφαίρεςθ τθσ άδειασ 
τοποκζτθςθσ 
τραπεηοκακιςμάτων 

15 Ευπακι και δφςοςμα απόβλθτα 
αςυςκεφαςτα ι ζξω από τουσ κάδουσ 
ι τα άλλα μζςα προςωρινισ 
αποκικευςθσ 

Άρκρο 8, παρ. 
8.7. 

Διπλάςιο του (14) 

16 Ακάκαρτα μζςα προςωρινισ 
αποκικευςθσ απορριμμάτων ιδιωτϊν 
ι επιχειριςεων ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ ι ςε ακάλυπτουσ ιδιωτικοφσ 
χϊρουσ 

Άρκρο 8, παρ. 
8.9.1. 

Από 100 ωσ 300 ευρϊ 
ανάλογα με τθν ζκταςθ 
τθσ ρφπανςθσ 

17 Ακάκαρτοσ περιβάλλον χϊροσ 
καταςτθμάτων από απορρίμματα από 
τθν κατανάλωςθ των προςφερόμενων 
ειδϊν 

Άρκρο 8, παρ. 
8.9.2., 8.9.3. και 
8.9.4. 

100 ευρϊ   και 
διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ 

18 Ακάκαρτο και επικίνδυνο πεηοδρόμιο Άρκρο 8, παρ. 
8.10. και άρκρο 
24, παρ. 24.2., 
24.3. 

100 ευρϊ    

19 Ππου εφαρμόηεται πρόγραμμα 
ανακφκλωςθσ, θ μθ τοποκζτθςθ 
ξεχωριςτϊν μζςων αποκικευςθσ για 
κάκε είδοσ από τουσ υπεφκυνουσ 
καταςτθμάτων υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ, χονδρεμπορικϊν 
επιχειριςεων, super market κλπ, που 
παράγουν μεγάλο όγκο ςτερεϊν 
αποβλιτων 

Άρκρο 8, παρ. 
8.11.1. 

Ομοίωσ με (13) 

20 Θ τοποκζτθςθ ςτα πεηοδρόμια και τα 
καταςτρϊματα του δρόμου μπροςτά 
ι γφρω από τα καταςτιματα, 

Άρκρο 8, παρ. 
8.12. 

100 ευρϊ 
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αντικειμζνων ςχετικϊν με το εμπόριό 
τουσ (π.χ. καφάςια φροφτων ι 
λαχανικϊν, κιβϊτια αεριοφχων ποτϊν, 
άδεια κουτιά κλπ.) 

21 Θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν 
πινακίδων επί του πεηοδρομίου 

Άρκρο 8, παρ. 
8.12. 

100 ευρϊ 

22 Ακάκαρτοσ δθμόςιοσ ι δθμοτικόσ 
χϊροσ που χρθςιμοποιείται από 
επιχειριςεισ όπωσ καφενεία, 
ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια, 
αναψυκτιρια και ςυναφι 
καταςτιματα 

Άρκρο 8, παρ. 
8.13. 

100 ευρϊ   και ςε 
περίπτωςθ δεφτερθσ 
υποτροπισ αφαίρεςθ τθσ 
άδειασ τοποκζτθςθσ 
τραπεηοκακιςμάτων 

23 Εγκατάλειψθ ογκωδϊν απορριμμάτων 
ςε δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο 

Άρκρο 9, παρ. 
9.1. 

100 ευρϊ    και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ 

24 Εγκατάλειψθ ογκωδϊν ςυςκευαςιϊν 
ςε δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο, εκτόσ 
μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ, 
χωρίσ ελαχιςτοποίθςθ του όγκου τουσ 

Άρκρο 9, παρ. 
9.2., άρκρο 10, 
παρ. 10.1. και 
άρκρο 15, παρ. 
15.4.2. 

100 ευρϊ     και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ. Διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ 

25 Εγκατάλειψθ αποβλιτων περιποίθςθσ 
κιπων ςε δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο 
χωρίσ ςυςκευαςία (όπωσ ςε 
ανκεκτικοφσ ςάκουσ, δεμάτια) 

Άρκρο 9, παρ. 
9.3.1. και 9.3.2. 

200 ευρϊ  και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ. Διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ 

26 Θ ανάμειξθ υπολοίπων χϊματοσ και 
κοπροχϊματοσ με οικιακά 
απορρίμματα 

Άρκρο 9, παρ. 
9.3.3. 

100 ευρϊ  και 
διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ 

27 Εγκατάλειψθ ειδικϊν απορριμμάτων 
ςε δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο 

Άρκρο 10, παρ. 
10.2. 

Ομοίωσ με (23) 

28 Εγκατάλειψθ ειδικϊν απορριμμάτων 
ςε δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο, εκτόσ 
μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ, 
χωρίσ ελαχιςτοποίθςθ του όγκου τουσ 

Άρκρο 10, παρ. 
10.3. 

Ομοίωσ με (24) 

29 Εγκατάλειψθ αποβλιτων 
νοςοκομείων και κεραπευτθρίων ςε 
δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο 

Άρκρο 10, παρ. 
10.4. 

100 ευρϊ   

30 Εγκατάλειψθ επί του πεηοδρομίου, 
οδοςτρϊματοσ ι άλλου κοινόχρθςτου 
χϊρου κάκε είδουσ υλικϊν  

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.α),  άρκρο 
12, παρ. 12.1., 
12.2., άρκρο 13, 
παρ. 13.2. και 
άρκρο 25 

100 ευρϊ  και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ.  

31 Εγκατάλειψθ κάκε είδουσ υλικϊν ςε 
ακάλυπτουσ χϊρουσ όπωσ οικόπεδα, 
ρζματα, πάρκα, άλςθ, δαςικζσ 
εκτάςεισ εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου 
πόλεωσ 

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.β), άρκρο 
12, παρ. 12.3. και 
άρκρο 13, παρ. 
13.2. 

100 ευρϊ  και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ. Ζωσ και 
πενταπλάςιο πρόςτιμο 
ανάλογα με το μζγεκοσ 
και τθ ςοβαρότθτα τθσ 
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ρφπανςθσ και ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ. 
Ροινζσ κατά το άρκρο 119 
Ν. 1892/1990. 

32 ίψθ μπάηων ι άλλων ογκωδϊν 
αντικειμζνων ςτουσ κάδουσ 
απορριμμάτων ι ανακυκλϊςιμων 
ςυςκευαςιϊν 

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.γ), άρκρο 
12, παρ. 12.2. και 
άρκρο 13, παρ. 
13.2. 

 
 
100 ευρϊ   

33 φπανςθ πεηοδρομίων με χρϊματα, 
λάδια κλπ. 

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.γ), άρκρο 
12, παρ. 12.1. και 
άρκρο 13, παρ. 
13.2. 

 
 
100 ευρϊ   

34 Εγκατάλειψθ επί του πεηοδρομίου, 
οδοςτρϊματοσ ι άλλου κοινόχρθςτου 
χϊρου αντικειμζνων, μπάηων, 
πλεοναηόντων ςκυροδεμάτων, 
απόνερων πλφςθσ ςκυροδζματοσ, 
λαδιϊν από επαγγελματικά 
αυτοκίνθτα εργολάβων ι 
μεταφορικϊν εταιριϊν 

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.γ)  άρκρο 12, 
παρ. 12.1., 12.2. 
και άρκρο 13, 
παρ. 13.2. 

 
 
100 ευρϊ   

35 Κατάλθψθ κοινοχριςτων (δθμοτικϊν 
ι δθμοςίων) χϊρων για τθν 
τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων (ςκάφεσ, 
containers κ.τ.λ.) ςτουσ οποίουσ 
ρίπτονται μπάηα ι κάκε μορφισ 
αδρανι υλικά χωρίσ άδεια 

Άρκρο 10, παρ. 
10.5.δ)  άρκρο 
12, παρ. 12.1., 
12.2. και άρκρο 
13, παρ. 13.2. 

Τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ ςυν τθ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ 

36 Εγκατάλειψθ ειδικϊν και επικίνδυνων 
απορριμμάτων ςτο πεηοδρόμιο, ςτο 
οδόςτρωμα ι άλλουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ 

Άρκρο 11, παρ. 
11.2. 

100 ευρϊ  και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ. 

37 Ανάμειξθ ειδικϊν και επικίνδυνων 
απορριμμάτων με τα οικιακά και 
τοποκζτθςι τουσ ςε κάδουσ ι άλλα 
μζςα αποκομιδισ. 

Άρκρο 11, παρ. 
11.3. 

 
100 ευρϊ   

38 Κατά τισ οικοδομικζσ εργαςίεσ: 
Μπάηα επί κοινόχρθςτων χϊρων, που 
παραμζνουν πλζον του διθμζρου 

Άρκρο 12, παρ. 
12.1. 

100 ευρϊ  και επιπλζον 
τζλοσ κατάλθψθσ 
δθμοτικοφ χϊρου άνευ 
αδείασ ςυν τθ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ 

39 Αφαίρεςθ, μεταφορά και διαχείριςθ 
των αποβλιτων αμιάντου από τουσ 
μθ ζχοντεσ νόμιμθ άδεια ςχετικισ 
αφαίρεςθσ αμιάντου, κατάλλθλθ 
τεχνογνωςία, μεκόδουσ και εξοπλιςμό 

Άρκρο 12, παρ. 
12.4. 

 
 
100 ευρϊ   

40 Τοποκζτθςθ κοινϊν (ςφμμικτων) 
απορριμμάτων ςε κάδο ανακφκλωςθσ 
με ειδικι ςιμανςθ (μπλε κάδο) 

Άρκρο 15, παρ. 
15.2.2. 

 
100 ευρϊ   

41 Τοποκζτθςθ άλλων απορριμμάτων ςε 
κάδο ανακφκλωςθσ γυαλιοφ με ειδικι 

Άρκρο 15, παρ. 
15.5. 

Ομοίωσ με (40) 
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ςιμανςθ (μπλε κάδο τφπου 
καμπάνασ) 

42 Εγκατάλειψθ αποβλιτων θλεκτρικοφ 
και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςε 
δθμοτικό ι δθμόςιο χϊρο 

Άρκρο 16, παρ. 
16.1. 

Ομοίωσ με (23) 

43 Απόρριψθ θλεκτρικϊν ςτθλϊν 
(μπαταριϊν) μαηί με οικιακά 
απόβλθτα 

Άρκρο 16, παρ. 
16.2. 

Ομοίωσ με (40) 

44 Εγκατάλειψθ χρθςιμοποιθμζνων 
ελαςτικϊν ςε κάδουσ ι ςε δθμόςιουσ 
ι δθμοτικοφσ χϊρουσ 

Άρκρο 16, παρ. 
16.3. 

Ομοίωσ με (23) 

45 Απόρριψθ χρθςιμοποιθμζνων 
ορυκτελαίων ςτο αποχετευτικό 
ςφςτθμα  

Άρκρο 16, παρ. 
16.4. 

150 ευρϊ 

46 Απόρριψθ χρθςιμοποιθμζνων 
μαγειρικϊν ελαίων ςτο αποχετευτικό 
ςφςτθμα 

Άρκρο 16, παρ. 
16.5. 

150 ευρϊ 

47 Τοποκζτθςθ εντόσ των κάδων, 
μαγειρικϊν ι μθχανικϊν ελαίων, 
κακϊσ και θ ρίψθ μαγειρικϊν ι 
μθχανικϊν ελαίων επί του 
οδοςτρϊματοσ, των πεηοδρομίων και 
των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων 

Άρκρο 16, παρ. 
16.5. 

 
150 ευρϊ 

48 Θ μετακίνθςθ κάδων ι απομάκρυνςι 
τουσ χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
υπθρεςίασ κακαριότθτασ 

Άρκρο 18, παρ. Γ) 100 ευρϊ 

49 Ραρακϊλυςθ με οποιονδιποτε τρόπο 
τθσ πρόςβαςθσ του 
απορριμματοφόρου ι των εργατϊν 
ςτουσ κάδουσ (π.χ. παρκαριςμζνα 
οχιματα ζμπροςκεν κάδων ι ςε 
γωνίεσ οδϊν κλπ.). 

Άρκρο 18, παρ. Δ) Κατά τισ διατάξεισ του 
Κ.Ο.Κ. για παράνομθ 
ςτάκμευςθ  

50 Εγκατάλειψθ οχιματοσ ςε 
κοινόχρθςτο χϊρο 

Άρκρο 20  300 ευρϊ  ςυν τθ δαπάνθ 
μεταφοράσ ςε κζντρο 
ανακφκλωςθσ 

51 Καταςτροφι ι αποκόλλθςθ του 
ειδικοφ ςιματοσ επί εγκαταλειμμζνου 
οχιματοσ 

Άρκρο 20, παρ. Γ)  100 ευρϊ   

52 Ραρκαριςμζνα οχιματα ςε δρόμο 
που ζχει προγραμματιςτεί ςάρωςθ ι 
πλφςθ  

Άρκρο 21 Κατά τισ διατάξεισ του 
Κ.Ο.Κ. για παράνομθ 
ςτάκμευςθ 

53 Ακακαρςίεσ από κατοικίδια ςε 
πεηοδρόμια, δρόμουσ ι άλλουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ  

Άρκρο 22 100  και διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ παιδικισ 
χαράσ ι άλλο κοινόχρθςτο 
χϊρο που φιλοξενεί 
παιδιά, ςε αυλζσ ι 
ειςόδουσ ςχολείων, ςε 
προαφλια εκκλθςιϊν, 
δθμόςια ι δθμοτικά 
κτίρια και αρχαιολογικοφσ 
χϊρουσ 
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54 Ακάκαρτοι χϊροι πϊλθςθσ, 
αςυςκεφαςτα απορρίμματα γφρω από 
τουσ πάγκουσ πϊλθςθσ των λαϊκϊν 
αγορϊν 

Άρκρο 23, παρ. 
23.2.3 

100 ευρϊ   και 
καταλογιςμόσ τθσ 
δαπάνθσ κακαριςμοφ. 
Ανάκλθςθ άδειασ 
λειτουργίασ εάν θ 
παράβαςθ επαναλθφκεί 
για τρίτθ ςυνεχόμενθ 
φορά 

55 Ραρακϊλυςθ με οποιονδιποτε τρόπο 
τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ κατά τθν 
αποκομιδι των απορριμμάτων και το 
γενικό κακαριςμό των λαϊκϊν 
αγορϊν. 

Άρκρο 23, παρ. 
23.2.5 

Ομοίωσ με (54) 

56 Ακάκαρτοι χϊροι πϊλθςθσ, 
αςυςκεφαςτα απορρίμματα από 
πωλθτζσ νωπϊν ψαριϊν και άλλων 
αλιευμάτων, κακαριςμόσ ψαριϊν ςτο 
χϊρο τθσ λαϊκισ αγοράσ 

Άρκρο 23, παρ. 
23.2.9 

Διπλάςιο του (54) 

57 Ακάκαρτοι χϊροι πϊλθςθσ, 
αςυςκεφαςτα απορρίμματα γφρω από 
τουσ πάγκουσ πϊλθςθσ υπαίκριου 
εμπορίου, από καντίνεσ ι περίπτερα 

Άρκρο 23, παρ. 
23.4.1, 23.4.2., 
23.4.3. 

100 ευρϊ  και 
καταλογιςμόσ τθσ 
δαπάνθσ κακαριςμοφ. 
Διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ. 
Ανάκλθςθ άδειασ 
κατάλθψθσ κοινόχρθςτου 
χϊρου ςε περίπτωςθ 
επανάλθψθσ για τρίτθ 
φορά 

58 Κλειςμζνα ρείκρα με τςιμεντοποίθςθ Άρκρο 24, παρ. 
24.4. 

100 ευρϊ  ςυν το κόςτοσ 
απομάκρυνςθσ των 
υλικϊν 

59 Ρρόκλθςθ φκορϊν επί των 
πεηοδρομίων, πεηόδρομων, πλατειϊν, 
οδοςτρωμάτων κλπ 

Άρκρο 24, παρ. 
24.6. 

100 ευρϊ   ςυν τθ δαπάνθ 
αποκατάςταςθσ 

60 Απόρριψθ μικροαντικειμζνων ςε 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ από πεηοφσ ι 
εποχοφμενουσ 

Άρκρο 24, παρ. 
24.7. 

100 ευρϊ    

61 Εμπορικι διαφιμιςθ εκτόσ των 
ειδικϊν πλαιςίων και κακοριςμζνων 
κζςεων, ρφπανςθ με εμπορικζσ 
αφίςεσ, φζιγ-βολάν, φυλλάδια, 
εναζριεσ επιγραφζσ και ςυνκιματα 
και άλλα διαφθμιςτικά μζςα 

Άρκρο 26, παρ. 
26.1. 

100 ευρϊ   ςυν τθ δαπάνθ 
κακαριςμοφ 

62 Εγκατάλειψθ υπολειμμάτων 
διαφθμιςτικϊν πινακίδων και 
γιγαντοαφιςϊν ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ, τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν 
ταμπλό. 

Άρκρο 26, παρ. 
26.2. 

150 ευρϊ  ςυν τθ δαπάνθ 
κακαριςμοφ 

63 Τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πλαιςίων 
και καταχωριςεων ςε δθμοτικοφσ, 
κοινοτικοφσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, 

Άρκρο 26, παρ. 
26.3. 

150 ευρϊ  ςυν τθ δαπάνθ 
κακαριςμοφ 
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που δεν ζχουν κακοριςτεί για τθν 
προβολι υπαίκριασ διαφιμιςθσ 

64 Ακακάριςτα οικόπεδα ι ακάλυπτοι 
ιδιωτικοί χϊροι 

Άρκρο 27, παρ. 
27.1. 

500 ευρϊ. ευρϊ για 
οικόπεδα μζχρι 1 
ςτρζμμα, με προςαφξθςθ  
500 ευρϊ για κάκε 
επιπλζον ςτρζμμα ςυν τθ 
δαπάνθ κακαριςμοφ 

65 Οικόπεδα και λοιποί ακάλυπτοι χϊροι 
που δεν ζχουν αποψιλωκεί από ξερά 
χόρτα 

Άρκρο 27, παρ. 
27.2. 

0,50 €/τμ ςυν τθ δαπάνθ 
κακαριςμοφ 

66 Ακάκαρτοσ ιδιωτικόσ χϊροσ, 
επικίνδυνοσ για τθ δθμόςια υγεία 

Άρκρο 28, παρ. 
28.2. 

300 ευρϊ  ςυν τθ δαπάνθ 
κακαριςμοφ. 
Διπλαςιαςμόσ ςε 
περίπτωςθ υποτροπισ ι 
ανάλογα με το μζγεκοσ 
τθσ ρφπανςθσ 

Άρκρο 34: Ενςτάςεισ 

 
Οι παραβάτεσ ςτουσ οποίουσ ζχει υποβλθκεί κφρωςθ ζχουν τθν δυνατότθτα να προςφφγουν εντόσ 
δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα επιβολισ τθσ κφρωςθσ, με ζγγραφθ αιτιολογθμζνθ αίτθςι τουσ 
ςτο αρμόδιο όργανο για τθν επίλυςθ διαφορϊν. Θ αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία κα κατατίκεται ςτο 
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ του Διμου που βεβαίωςε τθν παράβαςθ. Αίτθςθ που κα κατατίκεται 
διαφορετικά δεν κα γίνεται δεκτι. 
Αρμόδιο όργανο για τθν επίλυςθ διαφορϊν ςτα πλαίςια του παρόντοσ Κανονιςμοφ ορίηεται θ 
Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ, θ οποία αποφαςίηει κατόπιν ειςιγθςθσ του Αντιδθμάρχου 
Κακαριότθτασ. Στθν εξζταςθ του αιτιματοσ μπορεί να παρευρίςκεται ο ενδιαφερόμενοσ ι 
εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ του για να εκκζςει τθν υπόκεςι του, ςε περίπτωςθ δε απουςίασ 
του, θ υπόκεςθ εξετάηεται εριμθν. 
Θ Επιτροπι δφναται να προβεί ςτθν μείωςθ του επιβλθκζντοσ προςτίμου μζχρι και τθν 
ολοκλθρωτικι απαλοιφι του.  

Βαςικό νομικό πλαίςιο αναφορικά με τον παρόντα κανονιςμό 

 Άρκρα 75, 77-79 του Ν. 3463/2006 Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων  

 Άρκρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψθ πεηοδρομίων), με τισ τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ 
του  

 Άρκρο 119 του Ν 1892/90 (για εναπόκεςθ αδρανϊν υλικϊν)  

 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Αϋ160/Β6) « για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ»  

 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ 

 Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Ά 179/2001) «Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν 
και άλλων προϊόντων, ίδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικι Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και 
άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.)»  

 Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Αϋ191/03) «ηϊα ςυντροφιάσ, αδζςποτα ηϊα ςυντροφιάσ και άλλεσ 
διατάξεισ»  

 Άρκρο 81 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Αϋ 167/23.07.2013) (Κατάργθςθ κζςεων κλάδου Δθμοτικισ 
Αςτυνομίασ) 

 Ρ.Δ. 82/2004 «Απόβλθτα, λιπαντικά, ζλαια»  

 Ρ.Δ. 109/2004 «Μεταχειριςμζνα ελαςτικά οχθμάτων»  

 Ρ.Δ. 115/2004 «Χρθςιμοποιθμζνεσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ»  
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 Ρ.Δ. 116/2004 «Οχιματα Τζλουσ Κφκλου Ηωισ»  

 Ρ.Δ. 117/2004 «Θλεκτριςμόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ»  

 ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ Βϋ1016/97) «Κατάρτιςθ πλαιςίου προδιαγραφϊν και γενικϊν 
προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» 

 Κ.Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Βϋ604/97) «μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων 
αποβλιτων».  

 Κ.Υ.Α. Θ.Ρ. 37591/2031/2003 « μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων από 
υγειονομικζσ μονάδεσ».  

 Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Βϋ1909/22.12.2003) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ των 
ςτερεϊν αποβλιτων. Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ»  

ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ Βϋ383) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων». 
 
Η απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό  35/2015. 
Aφοφ αναγνϊςκθκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ. 

 
ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
(Ακολουκοφν υπογραφζσ) 

 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ                                              Ακριβζσ  Αντίγραφο                   
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