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ΑΡΘΡΟ 1 
Αληηθείµελν ηνπ παξόληνο θαλνληζµνύ 

 

 

Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά αγαζά 

θαη απνθηψληαη µε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία πνιηηψλ - θαηνίθσλ θαη ηνπ ∆ήµνπ, 

δηέπνληαη δε απφ δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψµαηα. Ρν θαζαξφ πεξηβάιινλ 

εµπίπηεη άµεζα ζηηο αξµνδηφηεηεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα 

ηε δεµφζηα πγεία, ηε ζέζπηζε ζρεηηθψλ θαλφλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ µέζσλ 

θαζαξηφηεηαο  µε ζηφρν έλαλ θαζαξφ Γήκν, έλα φµνξθν θαη πγηέο πεξηβάιινλ θαη 

µηα ηθαλνπνηεηηθή  πνηφηεηα  δσήο.  Ν  ∆ήµνο  µαο,  ηδηαίηεξα  επαηζζεηνπνηεµέλνο  

ζηα ζέµαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, δίλεη θαζεµεξηλή µάρε γηα λα 

παξαµείλνπλ ζε  πςειφ  επίπεδν  νη  ππεξεζίεο  θαζαξηφηεηαο µε  ελίζρπζε  ηνπ  

µεραλνινγηθνχ εμνπιηζµνχ, δηεχξπλζε ησλ πξνγξαµµάησλ απνθνµηδήο, πξνγξάµµαηα 

αλαθχθισζεο, απνθνµηδή  νγθσδψλ   αληηθεηµέλσλ,  θαζαξηζµφ  νηθνπέδσλ,  

θαζαξηζµφ  ιατθψλ αγνξψλ, απνθνµηδή ρφξησλ - θιαδηψλ θαη θαζαξηζµφ ηνπ Γήκνπ 

µαο απφ θάζε είδνπο αθίζεο θαη δηαθεµηζηηθφ πιηθφ.  

Κε απηή ηε θηινζνθία ζπληάζζνπµε ηνλ θαλνληζµφ Ξεξηβάιινληνο, ν νπνίνο έρεη 

σο αληηθείµελν: 

  ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο  ηνπ Γήκνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δεµφζηαο πγείαο. 

     ηελ  νξζνινγηθή  δηαρείξηζε  ησλ  απνξξηµµάησλ  -  ζηεξεψλ  απνβιήησλ 
 

(ζπζθεπαζία, ζπιινγή, απνθνµηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε). 
 

  ηε γλσζηνπνίεζε θαη ζπµµφξθσζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ζρεηηθέο γεληθέο θαη 

εηδηθέο δεµνηηθέο δηαηάμεηο.
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Κε ηελ εθαξµνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζµνχ επηδηψθεηαη: 
 

     ε απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο θαη ππνβάζµηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, 
 

     ε πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο αηµφζθαηξαο 
 

  ε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ µέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ 

ζηφρσλ 

 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Ννµηθό πιαίζην 

 
Ν παξψλ Θαλνληζµφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/06 

πεξί θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ην θάησζη λνµηθφ  θαη 

ζεζµηθφ πιαίζην: 

      Νδεγίεο 75/422 θαη 91/689 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

     ΖΞ/50910/2727/03 ΘΑ (ΦΔΘ 1909 Β΄/22-12-03) γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα 
 

µε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπµπιεξψζεηο ηεο. 
 

  Λ.   1650/86   (ΦΔΘ   160Α/16-10-1986)   «Γηα   ηελ   πξνζηαζία   ηνπ 

πεξηβάιινληνο» φπσο ηζρχεη µε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπµπιεξψζεηο ηνπ. 

     Λ.  1080/80  θαη  1650/86  (ΦΔΘ  246Α/80)  «Ξεξί  ηξνπνπνηήζεσο  θαη 
 

ζπµπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Νξγαληζµψλ 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ», φπσο ηζρχεη 

ζήµεξα. 

     Λ. 2323/95 (ΦΔΘ 145Α/95) «παίζξην εµπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 

   Λ. 2946/01 (ΦΔΘ 57Α/99) «παίζξηα δηαθήµηζε, ζπµπνιηηείεο δήµσλ θαη 

θνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη µε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη 

ζπµπιεξψζεηο ηνπ. 

     Λ.   2696/23-3/99   (ΦΔΘ   57Α/99)   «Θχξσζε   ηνπ   Θψδηθα   Νδηθήο 
 

Θπθινθνξίαο». 
 

  Λ.  3212/03  (ΦΔΘ  308Α/03)  «Άδεηα  δφµεζεο,  πνιενδνµηθέο  θαη  άιιεο 

δηαηάμεηο ζεµάησλ αξµνδηφηεηαο .ΞΔ.ΣΩ.∆Δ». 

     Λ. 1828/89 (ΦΔΘ2Α/89) «Αλαµφξθσζε θνξνινγίαο εηζνδήµαηνο θαη άιιεο 
 

δηαηάμεηο».
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  Λ. 2939/01 (ΦΔΘ179Α/01) «Ππζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ- Ίδξπζε Δζληθνχ Νξγαληζµνχ 

Δλαιιαθηηθήο ∆ηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Ξξντφλησλ (ΔΝΔ∆ΠΑΞ) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

     Λ. 1892/90 (ΦΔΘ 101Α/90) «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζµφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη 
 

άιιεο δηαηάμεηο». 
 

  Λ. 3731/08 (ΦΔΘ 263Α/08 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεµνηηθήο αζηπλνµίαο θαη 

ξπζµίζεηο ινηπψλ ζεµάησλ αξµνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

     Ξ.∆. 82/04 (ΦΔΘ 64 Α’/2-3-04) Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΘΑ 
 

«Θαζνξηζµφο µέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηµνπνηεµέλσλ 

νξπθηειαίσλ» (Β’40).» Κέηξα, φξνη θαη πξφγξαµµα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ Aπνβιήησλ Ιηπαληηθψλ Διαίσλ». 

     Ξ.∆. 115/04 (ΦΔΘ 80 Α’/5-3-04) : Αληηθαηάζηαζε ηεο 73537/1438/1995 
 

θνηλήο  ππνπξγηθήο απφθαζεο «∆ηαρείξηζε ησλ  ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 

ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζµέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο» (Β΄ 781) θαη 

19817/2000 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Ρξνπνπνίεζε ηεο 73537/1995 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο θ.ι.π.» (Β΄ 963). «Κέηξα, φξνη θαη 

πξφγξαµµα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηµνπνηεµέλσλ 

Ζιεθηξηθψλ Πηειψλ θαη Ππζζσξεπηψλ». 

   Ξ.∆. 116/04 (ΦΔΘ 81 Α’/5-3-04) : Κέηξα, φξνη θαη πξφγξαµµα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεµάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, 

ησλ ρξεζηµνπνηεµέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεµέλσλ 

θαηαιπηηθψλ µεηαηξνπέσλ ζε ζπµµφξθσζε µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 

2000/53/ ΔΘ «γηα ηα νρήµαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ 
 

Ππµβνπιίνπ ηεο 18εο Πεπηεµβξίνπ 2000. 
 

   Ξ.∆. 117/04 (ΦΔΘ 82 Α’/5-3-04 – ∆ηνξζ.Πθαιµ. ζην ΦΔΘ-5 Α/11-1-05) : 

Κέηξα,  φξνη   θαη   πξφγξαµµα  γηα   ηελ   ελαιιαθηηθή  δηαρείξηζε  ησλ 

απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζµνχ, ζε 

ζπµµφξθσζε µε  ηηο  δηαηάμεηο ησλ  Νδεγηψλ 2002/95 "ζρεηηθά µε  ηνλ 

πεξηνξηζµφ ηεο ρξήζεο νξηζµέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε είδε ειεθηξηθνχ 

θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζµνχ" θαη 2002/96 "ζρεηηθά µε ηα απφβιεηα εηδψλ
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ειεθηξηθνχ  θαη  ειεθηξνληθνχ  εμνπιηζµνχ"  ηνπ  Ππµβνπιίνπ  ηεο  27εο 
 

Ηαλνπαξίνπ 2003". 
 

   Λ.  3170/03  (ΦΔΘ  Α  191/29-7-03):  Εψα  ζπληξνθηάο,  αδέζπνηα  δψα 

ζπληξνθηάο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

   69728/824/96 ΘΑ (ΦΔΘ Β' 358) : " Κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε 

ζηεξεψλ απνβιήησλ" 

   Ζ.Ξ.13588/725/06  ΘΑ   (ΦΔΘ   Β   383/28-3-2006):  Κέηξα   φξνη   θαη 

πεξηνξηζµνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ ζε ζπµµφξθσζε µε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΝΘ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ 

Ππµβνπιίνπ ηεο 12εο ∆εθεµβξίνπ 1991 απφθαζε «Κέηξα θαη φξνη γηα ηε 

δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (Β΄604). 

     8668/07   ΚΥΑ   (ΦΕΚ   287   Β/2-3-2007):   Έγκπιζη   Εθνικού 
 

Σσεδιαζµού ∆ιασείπιζηρ Επικίνδςνων Αποβλήηων (ΕΣ∆ΕΑ), 

ζύµθωνα µε ηο άπθπο 5 (παπ. Α) ηηρ ςπ’ απιθµ. 13588/725 κοινή 

ςποςπγική απόθαζη «Μέηπα, όποι και πεπιοπιζµοί για ηη διασεί- 

πιζη επικίνδςνων αποβλήηων κλπ.» (Β΄ 383) και ζε ζςµµόπθωζη 

µε ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7 (παπ. 1) ηηρ ςπ’ απιθµ. 91/156/ΕΚ 
 

οδηγίαρ ηος Σςµβοςλίος ηηρ 18ηρ Μαπηίος 1991. Τποποποίηζη 

ηηρ  ςπ’  απιθµ.  13588/725/2006  κοινή  ςποςπγική  απόθαζη 

«Μέηπα  όποι  και  πεπιοπιζµοί  για  ηην  διασείπιζη  επικινδύνων 
 

αποβλήηων    …    κλπ.»’    (Β΄    383)    και    ηηρ    ςπ’    απιθµ. 
 

24944/1159/206 κοινή ςποςπγική απόθαζη «Έγκπιζη Γενικών 

Τεσνικών Πποδιαγπαθών για ηην διασείπιζη επικίνδςνων 

αποβλήηων … κλπ.» (Β΄ 791). 

   1023/2/37-ια/96 ΚΥΑ (ΦΕΚ 15Β/96) «Μέηπα για ηην ηήπηζη ηηρ 

κοινήρ ηζςσίαρ». 

     Οπγανιζµόρ Εζωηεπικήρ Υπηπεζίαρ ηος ∆ήµος. 
 

     Θάζε άιιε ζρεηηθή µε ην αληηθείµελν δηάηαμε. 
 
 
 

Κε βάζε ην σο άλσ ηζρχνλ ζεζµηθφ πιαίζην θαηαξηίζηεθε ν παξψλ θαλνληζµφο 

πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο δελ ζίγεη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνµνζεζίαο, ηηο 

πγεηνλνµηθέο,  ηηο  αζηπλνµηθέο  θαη  άιιεο  εηδηθέο  δηαηάμεηο  θαη  απνζθνπεί  ζηελ
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νξηνζέηεζε ησλ δηθαησµάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ ζε ζέµαηα 

θαζαξηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Αξµνδηόηεηα γηα ηελ εθαξµνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ θαλνληζµνύ 

 
Ζ  αξµνδηφηεηα γηα  ηελ  εθαξµνγή  ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ  θαλνληζµνχ  αλήθεη  ζηηο 

αξµφδηεο ∆ηεπζχλζεηο ηνπ ∆ήµνπ ζχµθσλα µε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα νξγαληζµφ 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο.  Νη  θνξείο  θαη  νη  θάηνηθνη  ηνπ Γήκνπ µαο,  νθείινπλ  λα 

ζπλδξάµνπλ  ηηο  αξµφδηεο  ππεξεζίεο  γηα  ηελ  φζν  ην  δπλαηφ  απνηειεζµαηηθή 

επηηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. 

 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
Πξνζδηνξηζµόο  θαη ηαμηλόµεζε ηωλ απνξξηµµάηωλ 

 
Ωο απνξξίµµαηα - ζηεξεά απφβιεηα- λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείµελα, θπξίσο 

ζηεξεάο µνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο 

θχθινπο θαη παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο 

θαη  γεληθψο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ  είλαη  εγθαηαιειεηµµέλα ή  πξφθεηηαη λα 

εγθαηαιεηθζνχλ. Απηά, ζχµθσλα µε ηε λνµνζεζία θαη ηηο πξφζθαηεο θνηλνηηθέο 

δηαηάμεηο, ηαμηλνµνχληαη ζε ΑΠΡΗΘΑ, ΔΗ∆ΗΘΑ θαη ΡΝΜΗΘΑ - ΔΞΗΘΗΛ∆ΛΑ. 

 

 

Σα αζηηθά απνξξίµµαηα πεξηιαµβάλνπλ: 
 

    Δζσηεξηθά απνξξίµµαηα νγθψδε θαη µε νγθψδε πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθίεο, 

θαηαζηήµαηα, γξαθεία, βηνµεραληθνχο, βηνηερληθνχο θαη επαγγειµαηηθνχο 

ρψξνπο, λνζνθνµεία, ηδξχµαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά απφ φινπο ηνπο 

ρψξνπο, φπνπ  ,  εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο αλαιφγσο ηνπ 

µεγέζνπο ηνπο. 
 

    Δμσηεξηθά  απνξξίµµαηα  νηαζδήπνηε  θχζεο  θαη  πξνέιεπζεο  πνπ 

εγθαηαιείπνληαη ζε νδνχο, θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θιπ. 

    Ξξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ (θιαξηά, θχιια, ρφξηα θ.ι.π.) 
 

    Δπηθίλδπλα απνξξίµµαηα φπσο µπαηαξίεο, θάξµαθα, ζχξηγγεο θ.ι.π.
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Σα εηδηθά απνξξίµµαηα πεξηιαµβάλνπλ: 
 

    πφινηπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα βηνµεραληψλ, βηνηερληψλ, 

εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, ππεξαγνξψλ, ηξνθίµσλ, θέληξσλ δηαζθέδαζεο θαη 

άιισλ µνλάδσλ παξαγσγήο (µέηαιια, μχιν, ραξηί, πιαζηηθά θιπ) ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη δελ πξνζνµνηάδνπλ µε ηα αζηηθά, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, 

πνηφηεηαο, δπλαηφηεηαο µεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. 

    πφινηπα λνζνθνµείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθψο, εθηφο εθείλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνιφγν- 

αλαηνµηθά  -  µηθξνβηνινγηθά  -  αηµαηνινγηθά  εξγαζηήξηα,  απφ  ηµήµαηα 

ινηµσδψλ λφζσλ θιπ., ηα νπνία νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξνο θαχζε ζε 

εηδηθνχο θιηβάλνπο. 

    Απνξξίµµαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζµνχ λεθξνηαθεηαθψλ ρψξσλ. 
 

    Ξξντφληα θαη  πιηθά  πξνεξρφµελα απφ  εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη  γεληθά 

νηθνδνµηθέο εξγαζίεο. 

    Απφβιεηα µε  δπλάµελα λα  µεηαθεξζνχλ δηα ησλ  ζπλήζσλ µεζφδσλ θαη 

νρεµάησλ. 

    Απηνθίλεηα, νρήµαηα ζην ηέινο θχθινπ δσήο, ζθάθε θαη µεραλήµαηα γεληθψο, 

θαζψο θαη µέξε ηνπο, άρξεζηα ή εγθαηαιεηµµέλα θαηά ηηο θείµελεο δηαηάμεηο. 

 

 

Σνμηθά - επηθίλδπλα ζεσξνχληαη φια φζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπµνλνχλ 

θηλδχλνπο  γηα  ηελ  πγεία  θαη  ην  πεξηβάιινλ  (γεσξγηθά  θάξµαθα,  εθξεθηηθά, 

ξαδηελεξγά  θ.ι.π.)  ησλ  νπνίσλ  ε  ζπιινγή,  απνθνµηδή  θαη  δηάζεζε  γίλεηαη  µε 

ηξφπνπο, µεζφδνπο θαη µεηαθνξηθά µέζα δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπλήζε
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 ΑΡΘΡΟ  5 

Πξνζδηνξηζµόο θαη θύζε ηεο δηαρείξηζεο ηωλ απνξξηµµάηωλ 
 
Ωο δηαρείξηζε απνξξηµµάησλ λνείηαη ε ζπιινγή, ε µεηαθνξά, ε δηαινγή, ε 

απνζήθεπζε, ε ελαπφζεζε, θαζψο θαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπο γηα 

ηελ επαλαρξεζηµνπνίεζε, αλάθηεζε ή αλαθχθισζε πξψησλ πιψλ. 

Ππγθεθξηµέλα νξίδνληαη σο: 
 

«ζπιινγή»:ν ηξφπνο ζπζθεπαζίαο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ 

απνξξηµµάησλ µέρξηο φηνπ πξαγµαηνπνηεζεί ε παξαιαβή ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ ∆ήµνπ. 

«δηαινγή ζηελ πεγή»: φινη νη ηξφπνη θαη µέζνδνη αξρηθήο ζπιινγήο πιηθψλ µε 

ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε, επαλαρξεζηµνπνίεζε ή αλάθηεζε ηνπο. 

«απνθνµηδή»: φιεο νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαιαβή θαη θφξησζε ησλ 

απνξξηµµάησλ απφ ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζηα µέζα µεηαθνξάο 

θαη αθνινχζσο ζηνπο ηφπνπο δηάζεζεο. 

«δηάζεζε»: φιεο νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζηνλ ρψξν ηειηθήο απνθνµηδήο θαη 

ελαπφζεζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαθχιαμε ηεο δεµφζηαο πγείαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο αλαθχθισζεο, επαλαρξεζηµνπνίεζεο, 

αλάθηεζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

«θαζαξηόηεηα  εμωηεξηθώλ  ρώξωλ»:  φιεο  νη  εξγαζίεο  πεξηζπιινγήο  θαη 
 

απνµάθξπλζεο απνξξηµµάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο γεληθψο, αθάιππηα νηθφπεδα θαη εθηάζεηο, θιπ. 

«αλαθύθιωζε»: ζπιινγή πιηθψλ (ραξηηνχ, πάινπ, αινπµηλίνπ θιπ) γηα λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ  σο  πξψηε  χιε  µε  ζηφρν  ηελ  εμνηθνλφµεζε  ελέξγεηαο  θαη 

πξψησλ πιψλ. 



ΑΡΘΡΟ 6 
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Τπνρξεώζεηο ηνπ ∆ήµνπ 
 

  Ν  ∆ήµνο  Κεζζήλεο  είλαη  ππεχζπλνο  θνξέαο  γηα  ηε  δηαρείξηζε  ησλ  

ζηεξεψλ απνβιήησλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ. Αλαιπηηθφηεξα µε 

βάζε ηνλ παξφληα θαλνληζµφ, νη ππνρξεψζεηο ηνπ ∆ήµνπ θαζνξίδνληαη σο 

θαησηέξσ: 

  Ζ πεξηζπιινγή, απνθνµηδή, µεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ µε νγθσδψλ αζηηθψλ 

απνξξηµµάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζµνχ. Ζ απνθνµηδή γίλεηαη µε βάζε ην πελζήµεξν - θπιηφµελεο βάξδηεο 

-  θαζ'  φιν  ην  24σξν,  αξγίεο  θαη  εμαηξέζηµεο  εµέξεο,  ζχµθσλα  µε 

πξνγξάµµαηα πνπ θαηαξηίδεη ε αξµφδηα ∆ηεχζπλζε ηνπ ∆ήµνπ.  

  Ζ απνθνµηδή, µεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηµµάησλ, 

φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο θαλνληζµνχ (παιηά 

έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψµαηα θιπ.) ηελ πξψηε Γεπηέξα 

ηνπ κήλα θαη ηελ Γ επηέξα ηεο ηξίηεο εβδνκάδαο ηνπ κήλα, ή βάζεη θάπνηνπ 

άιινπ εηδηθνχ πξνγξάµµαηνο απνθνµηδήο πνπ θαηαξηίδεη απηή. 

  Ζ θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ. Όιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη 

απνµάθξπλζεο ζθνππηδηψλ θαη απνξξηµµάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, 

πιαηείεο   θαη   θνηλνρξήζηνπο   ρψξνπο.   Ζ   ζπρλφηεηα   θαη   νη   µέζνδνη 

θαζαξηφηεηαο, νξίδνληαη απφ ην ∆ήµν, δεδνµέλσλ ησλ αλαγθψλ, ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ δηαζεζίµσλ µέζσλ.  

     Ζ   εθπφλεζε   θαη   εθαξµνγή   πξνγξάµµαηνο   δηαινγήο   ζηελ   πεγή   γηα 
 

αλαθχθισζε απνξξίµµαηνο, αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηµνπνίεζε πξψησλ πιψλ 

ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ∆ήµνπ ή ζε πξνεπηιεγµέλεο ζπλνηθίεο, πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ν ∆ήµνο νθείιεη µε εηδηθά θπιιάδηα, 

αλαθνηλψζεηο, θαη δηαθεµηζηηθά µελχµαηα λα γλσζηνπνηεί θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήµαηα ζηνπο θαηνίθνπο ηελ χπαξμε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάµµαηνο.
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  Ζ ελεµέξσζε ησλ δεµνηψλ γηα ηα πξνγξάµµαηα θαη δξνµνιφγηα νρεµάησλ 

απνθνµηδήο   απνξξηµµάησλ,   ηηο   ηπρφλ   αιιαγέο,   ηα   πξνγξάµµαηα   θαη 

δξνµνιφγηα ησλ µεραληθψλ ζαξψζξσλ. 

  Ζ γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζµνχ, φπσο πξνβιέπεη 

ην άξζξν 79 ηνπ Λ. 3463/06. 

  Ζ  ιήςε  εθηάθησλ  µέηξσλ  γηα  ηελ  θαζαξηφηεηα  ηνπ Γήκνπ φηαλ  απηφ 

απαηηείηαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. 

     Ν  ∆ήµνο έρεη ππνρξέσζε γηα ηελ πξνµήζεηα Κέζσλ Αηνκηθήο  Ξξνζηαζίαο 
γηα ξηνπο εξγαδφκελνπο. Δπί πιένλ νη εξγαδφµελνη έρνπλ ππνρξέσζε: 
 

o Λα εθαξµφδνπλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, 
 

o Λα ρξεζηµνπνηνχλ ηα αηνµηθά µέζα πξνζηαζίαο, 
 

o Λα δηαηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο µεραληζµνχο αζθάιεηαο, 
 

o Λα  παξαθνινπζνχλ  ηα  ζρεηηθά  ζεµηλάξηα  ζε  ζέµαηα  πγηεηλήο  θαη 

αζθαιείαο.
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ΑΡΘΡΟ 7 
Εηδηθέο δηαηάμεηο 

 
1. Εμαηξέζεηο από ηνλ παξόληα θαλνληζµό 

 

Ν ∆ήµνο δελ ππνρξενχηαη ζηε ζπιινγή θαη απνθνµηδή ησλ απνξξηµµάησλ- 

απνβιήησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά - επηθίλδπλα ή δηέπνληαη απφ εηδηθέο 

πγεηνλνµηθέο δηαηάμεηο φπσο: 

     Οαδηελεξγά απφβιεηα. 
 

     Δθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο., 
 

     Απφβιεηα   πξνεξρφµελα   απφ   εμαγσγή,   επεμεξγαζία   θαη   απνζήθεπζε 
 

µεηαιιεπηηθψλ πφξσλ. 
 

     Απφβιεηα εθµεηάιιεπζεο ιαηνµείσλ. 
 

  Γεσξγηθά απφβιεηα πξνεξρφµελα απφ πεξηηηψµαηα δψσλ ή µεηά απφ ρξήζε 

γεσξγηθψλ θαξµάθσλ, εληνµνθηφλσλ θιπ. 

     γξά απφβιεηα ζε δίθηπα απνρεηεχζεσλ. 
 

     γξά θαηαιπηψλ απηνθηλήησλ. 
 

  Πηελ άξζε θαη µεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεµάησλ ή µεραλεµάησλ 

εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ, πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

  Πηε  ζπληήξεζε  θαη  ηνλ  θαζαξηζµφ  ηνπ  απνρεηεπηηθνχ  δηθηχνπ  θαη  ηνπ 

δηθηχνπ νµβξίσλ γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλε ε Γ.Δ..Α.Κ. 

  Πηνλ θαζαξηζµφ ζηαζµψλ θαη γξαµµψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηεγαζµέλνπο ή 

πεξηθξαγµέλνπο ρψξνπο, νη νπνίνη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα, λνµή ή θαηνρή 

ζε θνξείο µέζσλ µαδηθήο µεηαθνξάο (ΝΠΔ θ.ι.π.) 

  Πηνλ θαζαξηζµφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

ηδησηηθνχο ή δεµφζηνπο θνξείο. 

  Πηελ απνθνµηδή απνξξηµµάησλ, πνπ παξάγνπλ ηδησηηθνί θνξείο, νη νπνίνη 

πξαγµαηνπνηνχλ εθδειψζεηο  ή  µηζζψλνπλ  ρψξνπο,  απφ  θνξείο  νη  νπνίνη 

απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Ν ∆ήµνο µπνξεί εθ’ 

φζνλ δηαπηζησζεί φηη νη θνξείο απηνί παξέρνπλ πξνο  ρξήζε ηα αθίλεηα ηνπο 

ζε ηδηψηεο - ππφρξενπο θαηαβνιήο ηειψλ – λα βεβαηψλεη ηα αληαπνδνηηθά 

ηέιε ζηνπο ελνηθηαζηέο ή ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ. 
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  Ρέινο ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ιήςεο έθηαθησλ µέηξσλ, γηα ιφγνπο 

δεµφζηαο ηάμεο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηµµάησλ 

(Σ..Ρ.Α. Π.Κ.Α. θ.ι.π.), ν ∆ήµνο, µεηά απφ αίηεζε ησλ δεµνηψλ, µπνξεί 

ηνπηθά ή ζπλνιηθά λα ηξνπνπνηεί ή θαη λα δηαθφπηεη ηα πξνγξάµµαηα 

απνθνµηδήο, µέρξηο φηνπ αξζνχλ ηα έθηαθηα µέηξα ή επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη 

ρψξνη δηάζεζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ∆ήµνο, ιαµβάλεη θάζε πξφζθνξν 

µέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζµφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. 
 
 
 

2. Καζαξηόηεηα δεµνζίωλ θαη δεµνηηθώλ ρώξωλ πνπ ρξεζηµνπνηνύληαη γηα 

ηδηωηηθέο εθδειώζεηο. 

Ζ θαζαξηφηεηα ησλ δεµνζίσλ θαη δεµνηηθψλ ρψξσλ, πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη απφ 

δηάθνξνπο θνξείο γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζε εθδειψζεσλ αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο, 

νη νπνίνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη θαζαξνχο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη λα ηνπο απνδίδνπλ ζηε θνηλή ρξήζε, µεηά ην πέξαο 

ησλ εθδειψζεσλ ,ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβαλ. 

Ν  ∆ήµνο  αλαιαµβάλεη  ηελ  απνθνµηδή  ησλ  απνξξηµµάησλ, µεηά  ην  πέξαο  ησλ 

εθδειψζεσλ,  µφλνλ  θαηφπηλ  ζπλελλνήζεσο  ησλ  δηνξγαλσηψλ  µε  ηελ  αξµφδηα 

∆ηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο  θαη θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφµελνπ ηέινπο φπσο απηφ ζα 

θαζνξηζηεί µε λεφηεξε απφθαζε ηνπ ∆εµνηηθνχ Ππµβνπιίνπ. Πε θάζε πεξίπησζε ηα 

απνξξίµµαηα, πξέπεη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε µέζα µεραληθήο απνθνµηδήο, ή 

νη ππεχζπλνη λα ηα ζπζθεπάδνπλ θαηάιιεια θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε ζεµεία πνπ ζα 

ηνπο ππνδείμεη ε αξµφδηα ∆ηεχζπλζε. 

Πηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηµν αλάινγα µε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο απφ 
 

200 έσο 1000 επξψ. 
 

 
 

3. Αγάιµαηα - Μλεµεία - ∆εµόζηα θηίξηα - Αζηηθόο εμνπιηζµόο 
 

Ζ ηζηνξία θαη ε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ηα αγάιµαηα, µλεµεία θαη θάζε 

ρψξνο ή αξρηηεθηνληθφ ζρέδην πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία γηα 

ην θπζηθφ θάινο ή ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά. Ζ ξχπαλζε 

ή θαηαζηξνθή µλεµείσλ, αγαιµάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ινηπψλ δεµφζησλ 

ρψξσλ, θηηξίσλ θαη ζρνιείσλ απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηµν από 200 

έωο 1000 επξψ. Πηνπο παξαβάηεο πέξαλ ηνπ πξνζηίµνπ, θαηαινγίδνληαη επίζεο νη
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δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, φπσο απηέο ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά απφ ηελ αξµφδηα 

δεµνηηθή αξρή. 

Ν Αζηηθφο εμνπιηζµφο (παγθάθηα, θάγθεια, θνιψλεο ειεθηξνθσηηζµνχ, ζηάζεηο 

ιεσθνξείσλ, θάδνη, ζπµπηεζηέο, θαιάζηα θαη ινηπά µέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

απνξξηµµάησλ, πηλαθίδεο θ.ι.π.) πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπ, πνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη λα µελ απνηειεί εζηία µφιπλζεο ή αηζζεηηθήο ππνβάζµηζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ 

ξχπαλζε ή θαηαζηξνθή ησλ ζηνηρείσλ «αζηηθνχ εμνπιηζµνχ» ηνπ Γήκνπ απνηειεί 

παξάβαζε θαη  επηζχξεη θάζε  θνξά  πξφζηηµν από  100  έωο  400  επξψ. Πηνπο 

παξαβάηεο, πέξαλ ηνπ πξνζηίµνπ, θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, φπσο 

απηέο ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά απφ ηελ αξµφδηα δεµνηηθή αξρή. 

 
4. Απαγνξεύζεηο 

 
1. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ ∆ήµνπ απαγνξεχεηαη: 

 

α. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία µνλάδσλ πνπ εθπέµπνπλ, παξάγνπλ ή θαηαιείπνπλ 

πξντφληα θαη απφβιεηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά θαη επηθίλδπλα απφ 

ειιεληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο θαη λφµνπο. 

β. Ζ θαχζε απνξξηµµάησλ νηαζδήπνηε µνξθήο θαη ζχζηαζεο ζε αλνηθηνχο, έζησ θαη 

ηδηφθηεηνπο ρψξνπο. 

2. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ ∆ήµνπ θαη µεηά απφ ζχµθσλε απφθαζε ηνπ ∆εµνηηθνχ 

Ππµβνπιίνπ δχλαηαη λα επηηξαπεί ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ 

εµπνξίαο µεηαρεηξηζµέλσλ νηθνδνµηθψλ πιηθψλ, απηνθηλήησλ, µεραλεµάησλ θιπ. 

3.  Ν  ∆ήµνο  µπνξεί λα  πξνβεί  ζηε  ιήςε µέηξσλ θαη  µεζφδσλ απνθνµηδήο θαη 
 

µεηαθνξάο ησλ  απνξξηµµάησλ, δηαθνξεηηθψλ ησλ  ζπλήζσλ, ιφγσ αλαγθψλ θαη 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ, θαη εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε δεµφζηα πγεία θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.
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4. Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ ∆ήµνπ απαγνξεχεηαη ε δηαµφξθσζε ρψξσλ σο ρσµαηεξή 

νηαζδήπνηε  µνξθήο  θαζψο  θαη   ε   ρξήζε   θνηλφρξεζησλ  ρψξσλ  σο   ζεµείν 

µεηαθφξησζεο ρσξίο  άδεηα  ηνπ  ∆ήµνπ.  Πε  δηαθνξεηηθή πεξίπησζε  επηβάιιεηαη 

πξφζηηµν από 400 έωο 1500 επξψ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
Υώξνη απνξξηµµάηωλ θαη ππεύζπλνη ηήξεζεο ηωλ δηαηάμεωλ 

 
Νη ρξεζηµνπνηνχµελνη φξνη γηα ηελ εθαξµνγή ησλ επνµέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

θαλνληζµνχ έρνπλ ηηο εμήο έλλνηεο: 

«Καηνηθίεο» ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ θαηνηθνχλ άηνµα ή νηθνγέλεηεο, 

θαη ππεχζπλνη είλαη γηα µελ ηηο νηθνγέλεηεο (µε ή ρσξίο ηέθλα) νη δπν ζχδπγνη, γηα δε 

ηνπο θνηλνρξήζηνπο  ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ ν δηαρεηξηζηήο. 

«Καηαζηήµαηα» ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ ιεηηνπξγνχλ θάζε θχζεσο 

εµπνξηθέο  επηρεηξήζεηο  θαζψο  θαη  ηα  θάζε  είδνπο  εξγαζηήξηα  θαη  βηνηερλίεο. 

πεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ζην φλνµα ησλ 

νπνίσλ αζθείηαη ε επηρείξεζε ή ν δηεπζπληήο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο θαηαζηήµαηα. 

«Γξαθεία» ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ αζθνχληαη νπνηαδήπνηε 

επαγγέιµαηα µφληµα ή πξφζθαηξα. 

πεχζπλνη είλαη: 
 

  Γηα ηα γξαθεία, ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ζην φλνµα ησλ νπνίσλ αζθείηαη 

ην επάγγειµα 

     Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ΔΞΔ ν δηαρεηξηζηήο 
 

     Γηα ηηο αλψλπµεο εηαηξίεο ν εθπξφζσπνο θαηά ην θαηαζηαηηθφ 
 

     Γηα ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ν πξντζηάµελνο δηνηθεηηθνχ. 
 

  Γηα ηηο βηνµεραληθέο ελ γέλεη µνλάδεο, θαζψο θαη ηηο ππεξαγνξέο ηξνθίµσλ θαη 

θέληξα δηαζθέδαζεο, ππεχζπλνο ζα είλαη ζπγθεθξηµέλν πξφζσπν, νξηδφµελν 

εθάζηνηε απφ ηελ δηεχζπλζε ηεο µνλάδαο θαη γλσζηνπνηνχµελν ζην ∆ήµν. 

«Οηθόπεδα» ζεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγµέλνη ή µε, εληφο ή εθηφο 

ζρεδίνπ θαη ππεχζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν λνµέαο απηνχ. 

Ωο ππεχζπλνη γεληθά νηθνδνµηθψλ εξγαζηψλ» πξνζδηνξίδνληαη νη ηδηνθηήηεο ή νη 

λνµείο ησλ αθηλήησλ. 
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Ωο ππεχζπλνη έξγσλ δεµνζίσλ νξγαληζµψλ πξνζδηνξίδνληαη νη αληίζηνηρνη εξγνιάβνη 

ηνπ έξγνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά µε νγθώδε αζηηθά 
απνξξίµµαηα 

 
1. Νη ππεχζπλνη γηα ηα απνξξίµµαηα απηά, έηζη φπσο ραξαθηεξίδνληαη ζην άξζξν 8 

ηνπ παξφληνο θαλνληζµνχ, ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ην πξφγξαµµα απνθνµηδήο 

απνξξηµµάησλ, πνπ  ν  ∆ήµνο  έρεη  θαηαξηίζεη  γηα  ηε  γεηηνληά  ηνπο.  Ρελ  εµέξα 

δηέιεπζεο   ηνπ   απνξξηµµαηνθφξνπ   νθείινπλ   λα   έρνπλ   ζπζθεπαζµέλα   ηα 

απνξξίµµαηα ηνπο ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη πξηλ ηελ 

ψξα  δηέιεπζεο ηνπ  απνξξηµµαηνθφξνπ λα  έρνπλ  ηνπνζεηήζεη µέζα  ζηνλ  θάδν 

µεραληθήο απνθνµηδήο, πνπ ν ∆ήµνο έρεη ηνπνζεηήζεη ζην δξφµν ηνπο. 
 

2.  Θάζε  θηίξην  πξέπεη  λα  δηαζέηεη  θαηάιιειν  ρψξν  γηα  ηε  ζπγθέληξσζε  θαη 

πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ απνξξηµµάησλ ηνπ θηηξίνπ µέρξη ηελ απνθνµηδή ηνπο 

απφ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο. Πε πεξίπησζε χπαξμεο πξνθεπίνπ ή ηνπνζέηεζεο 

ηεο πξφζνςεο ηνπ θηηξίνπ εζσηεξηθά ηεο νηθνδνµηθήο γξαµµήο, ν ρψξνο απηφο 

µπνξεί λα γίλεη ην πξνθήπην ή ν παξφδηνο αθάιππηνο ρψξνο (άξζξν 376 Ξ∆ 27/99 

πεξί θψδηθα βαζηθήο πνιενδνµηθήο λνµνζεζίαο). 

3. Νη θάδνη µεραληθήο απνθνµηδήο, νη ζπµπηεζηέο θαη θάζε άιιν µέζν πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο  απνξξηµµάησλ,  ηνπνζεηνχληαη  ζε  ζπγθεθξηµέλεο  ζέζεηο  θαηφπηλ 

µειέηεο ηεο ∆ηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο ηνπ ∆ήµνπ, ε νπνία είλαη θαη ε µφλε αξµφδηα 

γηα ηελ επηινγή ησλ ζέζεσλ, ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη ηελ µεηαθίλεζε ή 

αιιαγή ζέζεσο (µφληµεο ή πξνζσξηλήο). 

Ζ παξεµπφδηζε ηνπνζέηεζεο, θαηαζθεπήο εζνρψλ, ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ 
 

µέζσλ, ε απζαίξεηε αθαίξεζε πξνζηαηεπηηθψλ «π» θαζψο θαη ε εζθεµµέλε θζνξά 

ησλ αλσηέξσ µέζσλ, απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη θάζε θνξά πξφζηηµν από 

200 έωο 500 επξψ. 
 

Πε µεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ µέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

απνξξηµµάησλ, ζπλέπεηα πξφζθξνπζεο νρήµαηνο θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο, ζχµθσλα µε ηελ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο.
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Πε µεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ µέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

απνξξηµµάησλ, ζπλέπεηα βαλδαιηζµνχ επηζχξεη θάζε θνξά πξφζηηµν από 200 έωο 

500 επξψ θαη θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ζχµθσλα µε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ ηκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο. 

Ζ  ηνπνζέηεζε  ησλ  θάδσλ,  δηέπεηαη  απφ  ηηο  θάησζη  πεξηπηψζεηο,  νη  νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ή ηδηνµνξθίεο: 

α.    Πηξνθή ή ζηάζε ιεσθνξείνπ 
 

β.    Πεµεία πνπ δελ µπνξεί λα αζθαιηζηεί ν θάδνο (αλεθφξεο, θαηεθφξεο) 
 

γ.    Πηελφηεηα δξφµνπ 

δ.    Φξεάηηα φµβξησλ 

ε.     Φσηεηλνί ζεµαηνδφηεο 
 

ζη.   Δηδηθέο ζέζεηο παξθαξίζµαηνο (αλαπεξηθέο) 
 

δ.     ∆ηειεχζεηο ΑµεΑ 
 

ε.    Πρνιηθέο µνλάδεο 
 

Πε πεξίπησζε πνπ ν θάδνο, νη ζπµπηεζηέο θαη θάζε άιιν µέζν πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο απνξξηµµάησλ µεηαθηλεζνχλ απζαηξέησο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο 

αξµφδηαο πεξεζίαο απφ νπνηνλδήπνηε, ν παξαβάηεο ηηµσξείηαη µε πξφζηηµν απφ 

100 έωο 400 επξψ. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη ππφηξνπνο εθαξµφδνληαη νη 

πξνβιεπφµελεο απφ ηνλ Ξνηληθφ Θψδηθα δηαηάμεηο θαη ην πξφζηηµν δηπιαζηάδεηαη. 

4. ∆ελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ ηνπο θαζνξηζµέλνπο θάδνπο 
 

µεραληθήο απνθνµηδήο γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αηζζεηηθήηνπ Γήκνπ θαη ηε 

δεµφζηα πγεία. Πηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηµν από 50 έωο 100 επξψ. 
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Άξζξν 10 
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά νγθώδε αζηηθά 
απνξξίµµαηα 

 
1. Ρα σο άλσ απνξξίµµαηα δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε αιιά παξαιαµβάλνληαη 

απφ ην ∆ήµν, θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζχλσλ µε ηελ πεξεζία 

Θαζαξηφηεηαο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη: 
 

Λα µε βγάδνπλ ηα νγθψδε απνξξίµµαηα ζην πεδνδξφµην απφ πξηλ, αιιά µφλν ην 

πξσηλφ ηεο εµέξαο, πνπ ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη ζα πεξάζεη ην εηδηθφ 

απνξξηµµαηνθφξν.   Λα ηα ηνπνζεηνχλ δε ζε ζεµείν, πνπ δελ εµπνδίδεηαη ε 

θπθινθνξία πεδψλ ή νρεµάησλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηβάιιεηαη πξφζηηµν 

από 50 έωο 150 επξψ. 

2. Δηδηθφηεξα γηα ηα θαηαζηήµαηα, γξαθεία θιπ., νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηα 

πάζεο θχζεσο απνξξίµµαηα ζπζθεπαζίαο, πνπ ηνπνζεηνχλ πξνο απνθνµηδή 

(ραξηνθηβψηηα, μπινθηβψηηα θιπ.) λα έρνπλ πξνεγνπµέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν 

ηνπο δηα πηέζεσο, πεξηδέζεσο θιπ. Πηνπο µε ζπµµνξθνπµέλνπο µε ηε δηάηαμε απηή 

ν ∆ήµνο επηβάιιεη πξφζηηµν από  50  έωο  200  επξψ, δηπιαζηαδφµελν ζε  θάζε 

ππνηξνπή . 

3. Όζνλ αθνξά ηα πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ (θχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα 

θαζαξηζµνχ θήπσλ, γθαδφλ, θιπ.) πξνηείλεηαη ε δηαρείξεζε  απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ηδηνθηεηεο  εθηφο εμαηξεηηθσλ πεξηπησζεσλ  ζηηο νπνίεο αθνχ νη ηδηνθηεηεο  έξρνληαη  

ζε ζπλελλφεζε κε ηελ  αξκνδηα ππεξεζηα θαη γίλεη απνδεθην ην αίηεκά ηνπο,ηα 

παξαπάλσ πξνηφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο 

ζάθνπο, φπσο ηα νηθηαθά απνξξίµµαηα. Πε πεξίπησζε, πνπ ξηθζνχλ ρχµα ζην 

πεδνδξφµην επηβάιιεηαη πξφζηηµν από 50 έωο 100 επξψ θαη ζε ππνηξνπή 

δηπιαζηάδεηαη.  

πφινηπα θνπήο δέλδξσλ, ζάµλσλ, θιαξηά θιπ.: πξνηείλεηαη ε δηαρείξεζε  απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ηδηνθηεηεο  εθηφο εμαηξεηηθσλ πεξηπησζεσλ  ζηηο νπνίεο αθνχ νη ηδηνθηεηεο  

έξρνληαη  ζε ζπλελλφεζε κε ηελ  αξκνδηα ππεξεζηα θαη γίλεη απνδεθην ην αίηεκά ηνπο  

ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δεµάηηα, δεµέλα µε αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξµα γηα ηελ 

εχθνιε θφξησζε ηνπο. ∆ε βγαίλνπλ απφ πξηλ ζην πεδνδξφµην παξά µφλν θαηφπηλ 

εηδνπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο. Πε πεξίπησζε πνπ 
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ξηθζνχλ ρχµα ζην πεδνδξφµην επηβάιιεηαη πξφζηηµν από 50 έωο 100 επξψ θαη ζε 

θάζε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εηδηθώλ απνξξηµµάηωλ 
 
1. Πηελ πεξίπησζε, πνπ ν ∆ήµνο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα απνθνµηδήο, µεηαθνξάο θαη 

δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ απνξξηµµάησλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4, νθείιεη, 

πξνθεηµέλνπ πεξί νιηθήο αδπλαµίαο λα ελεµεξψλεη εγγξάθσο ηνπο ππεπζχλνπο εληφο 

ηνπ ηξίηνπ δεθαεµέξνπ ηνπ ∆εθεµβξίνπ θάζε έηνπο. Ξξνθεηµέλνπ δε πεξί µεξηθήο 

αδπλαµίαο ην ιηγφηεξν δχν µέξεο πξηλ. Κεηά ηελ έγγξαθε απηή εηδνπνίεζε θαη 

µφλνλ, νη ππεχζπλνη βηνµεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θιπ., 

ππνρξενχληαη λα απνµαθξχλνπλ ηα απνξξίµµαηα µε δηθά ηνπο µέζα. Δπίζεο 

ππνρξενχληαη µέρξη ηελ εµέξα ηεο απνθνµηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζµέλα ζηα 

πξναχιηα  ησλ  επηρεηξήζεσλ  θαη  λα  µελ  ηα  βγάδνπλ  ζην  πεδνδξφµην.  Πηνπο 

παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηµν από 50 έωο 150 επξψ (άξζξν 10 παξ.1 ηνπ 

παξφληνο). 

2. Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα λνζνθνµείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθψο νη ππεχζπλνη 

είλαη ππνρξεσµέλνη: 

  Λα ηεξνχλ ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπφζεζε ζε εηδηθνχο θάδνπο ή 

απηνπηεδφµελεο θιεηζηέο πξέζεο. 

  Λα  ηεξνχλ  ην  ραξαθηεξηζµφ  ηνπο  σο  «απνξξίµµαηα  λνζνθνµεηαθά,  µε 

επηθίλδπλα, µε ηνμηθά» εµθαλψο, µε απηνθφιιεηε εηηθέηα, ζθξαγίδα ή 

θαξηέια, πάλσ ζηνπο θάδνπο, ζηνπο ζάθνπο θαη ηηο απηνπηεδφµελεο πξέζεο. 

     Λα ηεξνχλ ηελ µεηαθνξά ησλ λνζνθνµεηαθψλ απνξξηµµάησλ µε επζχλε ησλ 
 

ζεξαπεπηεξίσλ   ζηνλ   «Απνηεθξσηήξα   Λνζνθνµεηαθψλ   απνξξηµµάησλ» 
 

ζχµθσλα πξνο ην ΦΔΘ 1419/1-10-2003. 
 

3. Όζνλ αθνξά ηα απνξξίµµαηα ηνπ λεθξνηαθεηαθνχ ρψξνπ ηζρχνπλ ηα θάησζη: 
 

  Ρα πξνεξρφµελα απφ εξγαζίεο θαζαξηζµνχ ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ ηνπ, ηα 

νπνία πξνζνµνηάδνπλ µε ηα εζσηεξηθά αζηηθά ζπιιέγνληαη θαη µεηαθέξνληαη 

θαηά ην ζπλήζε ηξφπν. 

     Ρα  πξνεξρφµελα απφ  εθηαθέο  ζεσξνχληαη επηθίλδπλα, ζπζθεπάδνληαη θαη 
 

µεηαθέξνληαη µε εηδηθφ ηξφπν. 
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4. Γηα ηα απνξξίµµαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο 

θαη γεληθά νηθνδνµηθέο εξγαζίεο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Mεηαθέξνληαη µε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεπζχλνπ εξγαζηψλ ζηηο Κνλάδεο 

Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Θαηαζθεπψλ Θαηεδαθίζεσλ (Α.Δ.Θ.Θ). Νη 

δεµφηεο είλαη ππνρξεσµέλνη λα δηαηεξνχλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπο θαζαξφ (πεδνδξφµηα θαη ξείζξα). 

Πηελ πεξίπησζε, πνπ παξαµείλνπλ επί ηνπ πεδνδξνµίνπ ή ηνπ δξφµνπ γηα δηάζηεµα 

µεγαιχηεξν ησλ δχν εµεξψλ, ν ∆ήµνο επηβάιιεη πξφζηηµν απφ 100 έωο 500 επξψ 

αλάινγα µε ηε ζνβαξφηεηα θαη ην µέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ απηά επηξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο µε ζπλέπεηα λα 

γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξχπαλζεο, πξνθαιψληαο ηδηαίηεξε ππνβάζµηζε ζην 

πεξηβάιινλ, εθηφο απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Λ. 1892/90 θαη ηηο 

πξνβιεπφµελεο άιιεο θπξψζεηο, επηβάιιεηαη πξφζηηµν ζε νηθφπεδα εληφο ή εθηφο 

ζρεδίνπ από 100 έωο 500 επξψ, ζε ξέµαηα, άιζε θαη δάζε από 200 έωο 1000 

επξψ θαη ππνρξέσζε επαλαθνξάο ησλ ρψξσλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά 

επηβάιιεηαη ην αλαινγνχλ θφζηνο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
Τπνρξεώζεηο  ππεπζύλωλ  εηδηθώλ  θαη  ηνμηθώλ  απνξξηµµάηωλ 
πνπ δελ µεηαθέξνληαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ 

 
Ρα   εηδηθά   θαζψο   θαη   ηνμηθά   απνξξίµµαηα   ζπιιέγνληαη,   απνθνµίδνληαη   θαη 

 

µεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην 

άξζξν 8 ηνπ παξφληνο θαλνληζµνχ. Νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη µέρξη ηελ εµέξα ηεο 

απνθνµηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζµέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα 

µελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξφµην νχηε λα ηα ξίρλνπλ ζηνπο θάδνπο απνξξηµµάησλ. 

Πηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηµν από 200 έωο 400 επξψ γηα ηα εηδηθά 

απνξξίµµαηα, από 400 έωο 1000 επξψ γηα ηα ηνμηθά-επηθίλδπλα απνξξίµµαηα θαη 

από 2000 έωο 6000 επξψ γηα µνιπζµέλα λνζνθνµεηαθά απνξξίµµαηα.
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ΑΡΘΡΟ 13 
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ζρεηηθά µε ηελ αλαθύθιωζε 

 
1. Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ, ζπζθεπαζηψλ θαη 

άιισλ πξντφλησλ ζηνρεχεη: 

  Πηελ πξφιεςε ηεο δεµηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ηε µείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

φγθνπ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε. 

  Πηελ    επαλαρξεζηµνπνίεζε   ησλ    ζπζθεπαζηψλ   θαη    ηελ    ελζάξξπλζε 

ζπζηεµάησλ αλαθχθισζεο -αμηνπνίεζεο. 

  Πηελ αλάιεςε επζπλψλ απφ ηνπο νηθνλνµηθνχο παξάγνληεο (δεµφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο) 

  Πηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ σο βαζηθψλ 

παξαγφλησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 

2. Νη Ν.Ρ.Α. ζχµθσλα µε ην ππάξρνλ ζεζµηθφ πιαίζην, ππνρξενχληαη µφλνη ή µε 

ζπλεξγαζία µε  άιινπο  θνξείο,  λα  θαηαξηίδνπλ θαη  λα  πινπνηνχλ  πξνγξάµµαηα 

ζπζηεµάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, δηαινγήο ζηελ πεγή θαη αλαθχθισζεο. 

3. Ν ∆ήµνο Κεζζήλεο πξνσζεί πξνγξάµµαηα αλαθχθισζεο θαη δηαινγήο ζηελ 

πεγή γηα ηελ αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε πξψησλ πιψλ, ελεµέξσζεο, 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. Νη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο θαη 

γεληθά φινη νη θάηνηθνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπµβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε 

πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πξνγξαµµάησλ. 

4. Ππγθεθξηµέλα νη ππεχζπλνη, µεηά ηελ ελεµέξσζή ηνπο θαη ηελ έλαξμε εθαξµνγήο 
 

ησλ  πξνγξαµµάησλ ζηελ  πεξηνρή  ηνπο,  νθείινπλ  λα  ηεξνχλ ηηο  δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζµνχ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ ηξφπν 

ζπιινγήο ησλ πξνο αλαθχθισζε απνξξηµµάησλ. 

5. Ν ∆ήµνο Κεζζήλεο εθαξκφδεη αλαθχθισζε νηθηαθψλ κπαηαξηψλ ελψ 

ζρεδηάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ θαζψο θαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο βηναπνβιήησλ. 

6. Πε φζνπο ξίρλνπλ µε αλαθπθιψζηµα πιηθά ζε θάδνπο αλαθχθισζεο επηβάιιεηαη 

πξφζηηµν από  50  έωο  100  επξψ θαη ζε  πεξίπησζε ππνηξνπήο   ην πξφζηηµν 

δηπιαζηάδεηαη.
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7. Ν ∆ήµνο πξνο ελίζρπζε ησλ πξνγξαµµάησλ αλαθχθισζεο, δχλαηαη µε απνθάζεηο 

ηνπ ∆εµνηηθνχ Ππµβνπιίνπ, λα ζεζπίδεη θίλεηξα θαη επηβξαβεχζεηο ζε φζνπο 

ζπµβάιινπλ µε νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηηπρία ησλ πξνγξαµµάησλ (ζρνιεία, 

νξγαλψζεηο, πνιίηεο, γεηηνληέο, εηαηξείεο θ.ι.π.) 

8. Ρα απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ νρήµαηα (ειαζηηθά, θαηαιχηεο απηνθηλήησλ, 

ρξεζηµνπνηεµέλα νξπθηέιαηα, ειεθηξηθέο ζηήιεο, ζπζζσξεπηέο θιπ) απαγνξεχεηαη 

λα ξίπηνληαη ζε δεµνηηθνχο θάδνπο θαη θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ 

λα µεξηµλνχλ γηα ηε ζπιινγή, µεηαθνξά θαη αλαθχθισζή ηνπο, φπσο ξπζµίδεηαη µε 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξφζηηµν από 200 έωο 

600 επξψ αλάινγα µε ηε ζνβαξφηεηα θαη ην µέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. 
 

Δθφζνλ ζην ∆ήµν ιεηηνπξγεί πξφγξαµµα δηαινγήο ζηελ πεγή γηα ηελ αλαθχθισζε 

θαη αλάθηεζε πξψησλ πιψλ, νη ππεχζπλνη θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη νθείινπλ λα 

ζπµβάιινπλ θαη λα ζπµµνξθψλνληαη µε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη 

ελαπφξξηςεο ησλ πξνο αλαθχθισζε απνξξηµµάησλ. 

Ρέινο νθείινπλ λα µελ αλαµεηγλχνπλ µε ηα ζπλήζε απνξξίµµαηα εθείλα ησλ 

απνξξηµµάησλ πνπ είλαη θαηαζθεπαζµέλα εμ νινθιήξνπ απφ γπαιί, ραξηί θαη 

αινπµίλην, αιιά λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην ∆ήµν ζχµθσλα µε ην 

πξφγξαµµα πεξηζπιινγήο, πνπ ν ηειεπηαίνο έρεη θαζηεξψζεη γηα ηε γεηηνληά ηνπο. 

Πηηο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο νη παξαγφµελεο πνζφηεηεο αλαθπθινχµελσλ 

απνξξηµµάησλ είλαη  ζρεηηθά  µεγάιεο,  νη  ππεχζπλνη  νθείινπλ  λα  ηα  ζπιιέγνπλ 

μερσξηζηά απφ ηα απνξξίµµαηα θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην ∆ήµν, ζχµθσλα µε ην 

ζρεηηθφ πξφγξαµµα πεξηζπιινγήο. 
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ΑΡΘΡΟ 14 
Τπνρξεώζεηο πεδώλ- νδεγώλ-ηδηνθηεηώλ ή ζπλνδώλ δώωλ 

 
Ζ απφξξηςε απφ πεδνχο ή επνρνχµελνπο θαζ' νδψλ, άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή 

άιισλ εηδψλ µηθξνζπζθεπαζίαο, µηθξναληηθεηµέλσλ θαη εηδψλ αηνµηθήο ρξήζεο δελ 

επηηξέπεηαη. Ρν ίδην θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ ∆ήµνπ 

(πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.) απφ πεξηπαηεηέο, ζαµψλεο 

θιπ.  Ρα  ελ  ιφγσ  αληηθείµελα  πξέπεη  λα  ξίπηνληαη  ζηα  ππάξρνληα  θαιάζηα 

µηθξναπνξξηµµάησλ ή ζηνπο θάδνπο απνξξηµµάησλ. 
 

Ζ   απφξξηςε   αλαµµέλσλ   ηζηγάξσλ,   εχθιεθησλ   πιηθψλ,   ρεµηθψλ   ή   άιισλ 

αληηθεηµέλσλ   πνπ   µπνξνχλ   λα   πξνθαιέζνπλ   θαηαζηξνθέο   ζηα   θαιάζηα 

µηθξναπνξξηµµάησλ    θαη ζηνπο θάδνπο απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο 

θαλνληζµνχ. 

Πε φζνπο ζπιιαµβάλνληαη λα παξαβηάδνπλ ηα σο άλσ επηβάιιεηαη πξφζηηµν από 50 

έωο 100 επξψ 

Νη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ ππνρξενχληαη λα µεξηµλνχλ γηα ηνλ άµεζν 

θαζαξηζµφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψµαηα ησλ δψσλ ηνπο (θαξάζη θαη 

ζαθνχια απνξξηµµάησλ). Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία θαηνηθίδησλ δψσλ ζηνπο 

δξφκνπο, πιαηείεο, θαη γεληθά θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ρσξίο ηε ζπλνδεία θαη 

επηηήξεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ δψνπ. Απαγνξεχεηαη φκσο απζηεξά ε βφιηα ησλ δψσλ 

απηψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, αθφκα θαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

πξνυπνζέζεηο, γηα λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε ησλ ρψξσλ απηψλ απφ ηα πγξά 

απφβιεηά ηνπο ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπιιερζνχλ θαη λα επηδησρζεί έηζη ε 

δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 

Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ν ηδηνθηήηεο ή ν ζπλνδφο ηνπ ζθχινπ ππνρξενχηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηπάηνπ λα θξαηάεη ην ζθχιν ηνπ δεκέλν θαη λα βξίζθεηαη ζε 

κηθξή απφζηαζε απφ απηφλ θαη λα παίξλνπλ θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα είλαη αδχλαηε 

ε ειεχζεξε έμνδνο ησλ ζθχισλ απφ ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο.  

Πε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξφζηηµν έσο 200 επξψ. 

Δπηζεµαίλεηαη φηη ν ∆ήµνο εθαξκφδεη πξφγξακκα δηαρεηξηζεο αδέζπνησλ δψσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 15 
Τπνρξεώζεηο θαηαζηεµάηωλ πγεηνλνµηθνύ ελδηαθέξνληνο 

 
Ρα θάζε είδνπο θαηαζηήµαηα πγεηνλνµηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία παξαηεξείηαη 

 

µεγάιε παξαγσγή θάζε µνξθήο απνξξηµµάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ 

θ.ι.π.)  νθείινπλ  λα  ζπζθεπάδνπλ ζε  εηδηθνχο  ζάθνπο  ηα  εππαζή  θαη  δχζνζµα 

απφβιεηα (θξέαηα, θφθαια, ςάξηα, ππνιείµµαηα ηξνθψλ θ.ι.π.), λα θιείλνπλ θαιά 

ηηο ζαθνχιεο θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ µέζα ζηα µέζα µεραληθήο απνθνµηδήο ην πνιχ 

10 ψξεο πξηλ  απφ  ηελ  πξνγξαµµαηηζµέλε  απνθνµηδή.   
 
 
 

Πε θαµία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε απνξξηµµάησλ ή ζπζθεπαζηψλ έμσ 

απφ ηνπο θάδνπο ή ηα άιια µέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ηδηαηηέξσο ησλ 

εππαζψλ θαη φζσλ αιινηψλνληαη εχθνια. Πηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη θάζε θνξά 

πξφζηηµν από 50 έωο 200 επξψ θαη ζε θάζε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη. 

Αλ  ν  φγθνο  ησλ  απνξξηµµάησλ, πνπ  παξάγνληαη  απφ  θαηάζηεµα  πγεηνλνµηθνχ 

ελδηαθέξνληνο είλαη µεγάινο θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηα ππάξρνληα µέζα µεραληθήο 

απνθνµηδήο, νη ππεχζπλνη νθείινπλ, ζηα πάζεο θχζεσο απνξξίµµαηα θαη πιηθά 

ζπζθεπαζίαο πνπ ηνπνζεηνχλ πξνο απνθνµηδή, λα έρνπλ πξνεγνπµέλσο 

ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν ηνπο δηα ζπµπηέζεσο ή άιινπ πξφζθνξνπ ηξφπνπ. Δπίζεο 

νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ελεµεξψλνπλ ηελ αξµφδηα πεξεζία Θαζαξηφηεηαο θαη λα 

ππνβάιινπλ αίηεµα πξνζζήθεο µέζσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

επηρείξεζήο ηνπο. Ρα πξφζζεηα µέζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζε ρψξν πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ∆ηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο θαη εληφο ησλ νξίσλ ηδηνθηεζίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Πηα θαηαζηήµαηα, πεξίπηεξα, θαληίλεο, ζηα νπνία παξάγνληαη θάζε µνξθήο 

απνξξίµµαηα απφ ηελ άµεζε θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξφµελσλ εηδψλ (αλαςπθηηθά, 

πξφρεηξν   θαγεηφ,   θ.ι.π.)   νθείινπλ   νη   ππεχζπλνη   λα   ηνπνζεηνχλ   δνρεία 

απνξξηµµάησλ αιιά θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ηνλ έµπξνζζελ ρψξν θαη 

πεξίγπξν. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε µηθξψλ θαιαίζζεησλ θάδσλ θαη θαιαζηψλ γηα 

µηθξναπνξξίµµαηα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο θαηάιεςεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα µέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο 

απνξξηµµάησλ δελ ζα θέξνπλ δηαθήµηζε, ν αξηζµφο θαη ε ζέζε ηνπο ζα 
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πεξηιαµβάλεηαη ζηελ ρνξεγνχµελε άδεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζα είλαη µέζα ζην 

πιαίζην ησλ πξνδηαγξαθψλ αζηηθνχ εμνπιηζµνχ θαζαξηφηεηαο πνπ έρεη ζεζπίζεη ν 

∆ήµνο. Νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ιάβνπλ γλψζε επηθνηλσλψληαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
 

µε ην ηκήκα Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο. Πηνπο µε ζπµµνξθνχµελνπο µε ηελ 

δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη  θάζε  θνξά  πξφζηηµν  από  100  έωο  200  επξψ.  Ρν  

πξφζηηµν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή εθ’ φζνλ ην θαηάζηεµα δελ 

δηαζέηεη εηδηθφ απνξξηµµαηνδνρείν, ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηαηηζέµελα 

απνξξηµµαηνδνρεία είλαη πιήξε ή αθάζαξηα. 
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ΑΡΘΡΟ 16 
Καζαξηόηεηα δεµνηηθώλ ρώξωλ ρξεζηµνπνηνπµέλωλ από 
επηρεηξήζεηο 

 
Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηµνπνηνχλ θαηφπηλ αδείαο, δεµνηηθνχο θαη θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο φπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή, 

νθείινπλ: 

  Λα δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο µε δηθά ηνπο µέζα αλεμάξηεηα 

απφ ην ρξφλν θαζαξηζµνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ ∆ήµνπ. 

  Λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηµµάησλ ζε 

εζσηεξηθφ  ρψξν  ηεο  επηρείξεζεο θαη  λα  µεξηµλνχλ γηα  ηελ  ηήξεζε  ησλ 

πγεηνλνµηθψλ δηαηάμεσλ. 

  Λα θαζαξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε φιε ηελ έθηαζε θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο ν ρψξνο, πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα θαηάιεςε θαη γηα ηνλ νπνίν 

ρνξεγείηαη άδεηα ηνπ ∆ήµνπ. 

Πηνπο µε ζπµµνξθνπµέλνπο µε ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηµν 100 έσο 300 

επξψ.  Δάλ  ε  παξάβαζε  απηή  δηαπηζησζεί  γηα  ηξίηε  θνξά,  ν  ∆ήµνο  δεηά  ηελ 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα 30 εµέξεο έσο θαη νξηζηηθά. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΜΕΗΝΗ 
  
ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΚΘΕΣΩΝ:  

1. Νη έκπνξνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ππνρξενχληαη λα 

δηαηεξνχλ θαζαξφ ηνλ ρψξν εληφο θαη πέξημ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηά ηεο. Ρα απνξξίκκαηα ζα ζπιιέγνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνπο εκπφξνπο εληφο  ζάθσλ θαη ζα ελαπνηίζεληαη ζε θάδνπο 

πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο γηα λα είλαη δπλαηή ε 

ηαθηηθή θαη απξφζθνπηε ζπγθέληξσζή ηνπο απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα 

απηνθίλεηα ηνπ Γήκνπ. 

2. Ν θαζνξηζκφο ησλ ζέζεσλ θαη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

εθζεκάησλ θάζε εκπφξνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Θαλνληζκφ Ξαλεγπξηνχ ηνπ 

Γήκνπ καο. 
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3. Λα µελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ µε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηµµάησλ θαη 

ηδίσο εππαζψλ ή εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια θαζψο θαη εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο (ραξηφθνπηα, ηειάξα, πιαζηηθά θιπ). 

4.  Λα µελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείµµαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο ρψξνπο 

γχξσ απφ ηνπο πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηνπ παλεγπξηνχ 

εθηφο θάδσλ ή ζάθσλ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ κε ηελ θαζαξηφηεηα 

ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ ηε ζέζε πψιεζεο πνπ έρνπλ αγνξάζεη  

5.  Λα  µελ  παξαθσιχνπλ  αιιά  λα  δηεπθνιχλνπλ  ην  έξγν  ηεο  πεξεζίαο 

Θαζαξηφηεηαο ζηελ απνθνµηδή ησλ απνξξηµµάησλ θαη ην γεληθφ θαζαξηζµφ 

ησλ ρψξσλ ηνπ Ξαλεγπξηνχ 

6. Λα απνµαθξχλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο 

θαη  ηα  πξντφληα  ηνπο,  ηεξψληαο  ηνπο  θαλφλεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ 

παλεγπξηνχ. 

Πηνπο µε ζπµµνξθνπµέλνπο µε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε επηβάιιεηαη 

πξφζηηµν απφ 200 έσο 1.000 επξψ.   

 
 
ΑΡΘΡΟ 18 
Καζαξηόηεηα ιαϊθώλ αγνξώλ θαη ππαηζξίνπ εµπνξίνπ 

 
Ν ∆ήµνο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηε δεµφζηα πγεία θαη λα δηαηεξεί θαζαξνχο ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φπνπ πξαγµαηνπνηνχληαη ιατθέο αγνξέο, αλαιαµβάλνληαο 

ηνλ θαζαξηζµφ ηνπο µεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ππεχζπλνη είλαη νη 

θαηά ρψξν αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγειµαηίεο θαη παξαγσγνί, θπζηθά πξφζσπα ή 

ζπλεηαηξηζηηθέο   νξγαλψζεηο)   αλεμάξηεηα   αλ   είλαη   απηναπαζρνινχµελνη   ή 

απαζρνινχλ γηα ινγαξηαζµφ ηνπο ηξίηα πξφζσπα. 
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Δηδηθφηεξα νη αδεηνχρνη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ νθείινπλ: 
 

  Λα ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιαµβάλνπλ 

νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

  Λα µελ θαηαιαµβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο θαζ΄ ππέξβαζε 

ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί ζχµθσλα µε ηελ άδεηά ηνπο. 

  Λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ηα απνξξίµµαηα πνπ 

παξάγνπλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ιεηηνπξγίαο  ηεο  ιατθήο  αγνξάο  ζε  θαιά 

θιεηζµέλνπο θαη αλζεθηηθνχο ζάθνπο θαη λα ηνπο µεηαθέξνπλ ζε εηδηθνχο 

ππνδνρείο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν ∆ήµνο, ή ζε εηδηθή ζέζε πνπ ηνπο έρεη 

ππνδεηρζεί απφ ην ∆ήµν. 

  Λα µελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ µε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηµµάησλ θαη 

ηδίσο εππαζψλ ή εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, 

θχιια ιαραληθψλ θιπ) θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηφθνπηα, ηειάξα, 

πιαζηηθά θιπ). 

  Λα µελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείµµαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο ρψξνπο 

γχξσ απφ ηνπο πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο 

εθηφο θάδσλ ή ζάθσλ. 

 Λα  µελ  παξαθσιχνπλ  αιιά  λα  δηεπθνιχλνπλ  ην  έξγν  ηεο  πεξεζίαο 

Θαζαξηφηεηαο ζηελ απνθνµηδή ησλ απνξξηµµάησλ θαη ην γεληθφ θαζαξηζµφ 

ησλ ιατθψλ αγνξψλ. 

  Λα απνµαθξχλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο 

θαη  ηα  πξντφληα  πνπ  δελ  έρνπλ  πσιεζεί,  ηεξψληαο  ην  πξνθαζνξηζµέλν 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. 

Πε  πεξίπησζε  πνπ  δελ  ηεξνχληαη  ηα  αλαθεξφµελα  ζηελ  ελ  ιφγσ  δηάηαμε 

επηβάιιεηαη πξφζηηµν από 50 έωο 200 επξψ. Δάλ ε παξάβαζε απηή δηαπηζησζεί γηα 

ηξίηε θνξά, ν ∆ήµνο δεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα 30 εµέξεο έσο 

θαη νξηζηηθά. 

Ρα σο άλσ ηζρχνπλ νµνίσο θαη ζε πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο αγνξψλ (ζηεγαζµέλσλ ή 
 

µε), πιαλνδίσλ µηθξνπσιεηψλ, ππεχζπλσλ ππαίζξηνπ εµπνξίνπ (ζηάζηµνπ ή 

πιαλφδηνπ). 

Ξεξαηηέξσ φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ εµπνξίνπ επηζεµαίλνληαη ηα θάησζη: 

Πχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3377/2005 (ΦΔΘ 202 Α΄) θαη ηεο πνπξγηθήο
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Απφθαζεο µε  αξ.Θ1-188/2006 (ΦΔΘ 66  Β΄)  ηα  θάζε  είδνπο εµπνξεχµαηα, πνπ 

δηαθηλνχληαη ζην ππαίζξην εµπφξην µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ρσξίο απηφο πνπ ηα 

δηαζέηεη λα θαηέρεη ηελ απαηηνχµελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία άδεηα ππαίζξηνπ 

πσιεηή ή ζπληζηνχλ παξάλνµε απνµίµεζε πξντφλησλ ηα νπνία θπθινθνξνχλ λφµηµα 

ζηελ αγνξά ή θπθινθνξνχλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ, φπσο απηφο ηζρχεη, δειαδή ρσξίο ηα λφµηµα παξαζηαηηθά ζηνηρεία 

(ηηµνιφγηα, απνδείμεηο θ.ι.π.), θαηάζρνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη ή δηαηίζεληαη ζε 

λνµηθά πξφζσπα, πνπ εθπιεξψλνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο θαη ζε επαγή ηδξχµαηα. Ρα 

ειεγθηηθά φξγαλα, φηαλ δηαπηζηψλνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο παξαβάζεηο, 

ζπµπιεξψλνπλ ην  εηδηθφ  πξσηφθνιιν θαηάζρεζεο, ζην  νπνίν  αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξαβάηε πσιεηή θαη θαηαγξάθνληαη ηα είδε πνπ θαηάζρνληαη θαη ε 

αμία απηψλ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ ζρεηηθά ζηνηρεία. Πηε ζπλέρεηα ηα 

θαηαζρεµέλα είδε µε θξνληίδα ηνπ ∆ήµνπ µεηαθέξνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ, 

πξνθεηµέλνπ λα θαηαζηξαθνχλ ή λα δηαηεζνχλ ζε επαγή θαη ινηπά ηδξχµαηα. 

Ζ εηδηθή επηηξνπή εθηίµεζεο αμίαο θαηαζρεµέλσλ πξντφλησλ, πνπ ζπγθξνηείηαη µε 

απφθαζε ηνπ ∆εµάξρνπ ζχµθσλα µε ην άξζξν 11 Λ. 3377/2005, πξνβαίλεη ζηελ 

ζχληαμε έθζεζεο εθηίµεζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα θαηαζρεµέλα είδε θαη ε αμία 

ηνπο. Κε βάζε ηελ έθζεζε εθηίµεζεο ν ∆ήµαξρνο µε απφθαζή ηνπ επηβάιιεη ζηνλ 

παξαβάηε, ηέινο ίζν µε ην δεθαπιάζην ηεο αμίαο ησλ θαηαζρεµέλσλ πξντφλησλ, ην 

νπνίν απνηειεί πφξν ηνπ νηθείνπ ∆ήµνπ. 



 

ελίδα | 30 
 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 19 
Καζαξηόηεηα ηδηωηηθώλ ρώξωλ  θαη νηθνπέδωλ 

 
Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεµέλεο ή µε νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο µε επζχλε 

ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ. 

Νη ζηεγαζµέλνη ή µε θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηαζίσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, πξαζηέο, απιέο θιπ), πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί µε ηε 

θξνληίδα  ησλ  ππεπζχλσλ  θαη  µε  θάζε  πξφζθνξν  µέζν,  αθφµε  θαη  αλ  ηα 

απνξξίµµαηα πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. 

Νη ηδηνθηήηεο ή λνµείο νηθνπέδσλ νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ 

απνξξίµµαηα, εγθαηαιειεηµµέλα  νρήµαηα θ.ι.π. αθφµε θαη φηαλ πξνέξρνληαη απφ 

ηξίηνπο. Ξξνο ηνχην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάζζνπλ ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Γ.Ν.Θ. θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε, ηδηαίηεξα ηνπο 

θαινθαηξηλνχο µήλεο, φπνπ ν θίλδπλνο ππξθαγηάο είλαη απμεµέλνο. Πε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο ν ∆ήµνο ζα δεηά ηελ πνηληθή ηνπο δίσμε. 

Αλ νη ππεχζπλνη εμαθνινπζνχλ λα αδηαθνξνχλ θαη µεηά ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο, ν 
 

∆ήµνο έρεη ην δηθαίσµα λα παξέµβεη ζε ζρεηηθφ θαζαξηζµφ αθνχ πξνεγνπµέλσο έρεη 
 

µεξηµλήζεη  γηα  ηε  δηεμαγσγή  ζρεηηθήο  απηνςίαο  ηεο  αξµφδηαο  γεηνλνµηθήο 

πεξεζίαο θαη ηελ παξνρή ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ αξµφδηνπ Δηζαγγειέα θαζαξίδνληαο ην 

ζπγθεθξηµέλν ηδησηηθφ ρψξν θαη θαηαινγίδνληαο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαζαξηζµνχ, 

απνιχµαλζεο, πεξίθξαμεο θιπ ζηνπο ππεπζχλνπο. 

Eπίζεο, δελ επηηξέπεηαη λα εμέρνπλ απφ ηδησηηθά νηθφπεδα θαη θηήκαηα θιαδηά 

δέληξσλ θ.ι.π. είδε ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη 

νρεκάησλ. Νη ηδηνθηήηεο ηνπο νθείινπλ λα ηα θιαδεχνπλ έγθαηξα, δηαθνξεηηθά ηα 

θιαδεχεη ν Γήκνο ρξεψληνληαο ηνπο ηε δαπαλε θαη ην ζρεηηθφ πξφζηηκν. 

Ρν  πξφζηηµν  πνπ  πξνβιέπεηαη  γηα  φζνπο  παξαβαίλνπλ  ηελ  ελ  ιφγσ  δηάηαμε        

αλέξρεηαη από 400 έωο 2000 επξψ. 

Δπηπιένλ απαγνξεχεηαη ζε νηθφπεδα εληφο θαηνηθεµέλσλ πεξηνρψλ λα ιεηηνπξγνχλ 

σο ρψξνη ζηάζµεπζεο θνξηεγψλ άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ, ιεσθνξείσλ, µεραλεµάησλ 

έξγσλ, ξπµνπιθνχµελσλ, ηξνρφζπηησλ θαη ζθαθψλ. Πηνπο  παξαβάηεο επηβάιιεηαη 

πξφζηηµν 300  επξψ  θαηά  φρεµα  θαη  αλ  εμαθνινπζεί ε  ζηάζµεπζε 150  επξψ 

εµεξεζίσο.
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ΑΡΘΡΟ 20 
Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξηωζε αληηθεηµέλωλ 

 
Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα µεηαθνξηθά µέζα μεξνχ ή πγξνχ θνξηίνπ 

πξέπεη λα είλαη απφιπηα πξνζηαηεπµέλν απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο. Ρα 

αλνηθηά θνξηεγά πξέπεη λα µεηαθέξνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπµµέλν µε 

µνπζαµά ή άιιν θαηάιιειν µέζν πξνζηαζίαο. 
 

Ρα απνξξίµµαηα νηαζδήπνηε µνξθήο, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε 

εµπνξεπµάησλ πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη αµέζσο µεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο. 

Πηελ πεξίπησζε αµέιεηαο ε θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ θαη ηα 

έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν, µε βάζε ηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο αξµφδηαο 

ππεξεζίαο. 

Δηδηθφηεξα ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα µεηαθνξηθά µέζα πγξνχ θνξηίνπ 

δελ πξέπεη λα ξππαίλνπλ, ηφζν ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ ∆ήµνπ, φζν θαη ηνπο 

ηδησηηθνχο (ζηεγαζµέλνπο ή µε). 

Πε  φζνπο  δελ  ζπµµνξθψλνληαη µε  ηηο  πην  πάλσ  δηαηάμεηο,  ν  ∆ήµνο  επηβάιιεη 

πξφζηηµν από 300 έσο 1000 επξψ. 

 

 

ΑΡΘΡ0 21 
Εγθαηαιειεηµµέλα νρήµαηα 

 
Απηνθίλεηα, θνξηεγά έσο 3,5 ηφλνπο µηθηφ βάξνο θαη µνηνζηθιέηεο ρσξίο πηλαθίδεο, 

πνπ είλαη ζηαζµεπµέλα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζεσξνχληαη εγθαηαιειεηµµέλα θαη 

ν ∆ήµνο πξνβαίλεη ζηελ απνµάθξπλζή ηνπο µε  βάζε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία. 

Απηνθίλεηα, θνξηεγά έσο 3,5 ηφλνπο µηθηφ βάξνο θαη µνηνζηθιέηεο, µε πηλαθίδεο, 

πνπ είλαη ζηαζµεπµέλα ζε ρψξν φπνπ επηηξέπεηαη ε ζηάζµεπζε,  πεξηζζφηεξν απφ 

ηξεηο (3) µήλεο θαη ζε ρψξν φπνπ δελ επηηξέπεηαη ε ζηάζµεπζε πεξηζζφηεξν απφ έλα 

(1) µήλα, ζεσξνχληαη εγθαηαιειεηµµέλα θαη ν ∆ήµνο πξνβαίλεη ζηελ απνµάθξπλζή 

ηνπο µε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία. 

Πε  θνξηεγά  άλσ  ησλ  3,5  ηφλσλ  µηθηφ  βάξνο,  αγξνηηθά-ζθαπηηθά µεραλήµαηα, 
 

ζθάθε, ηξνρφζπηηα, ηξέηιεξ, ξπµνπιθνχµελα θαη γεληθψο µεραλήµαηα θαζψο θαη ηα 
 

µέξε  ηνπο,  πνπ  είλαη  εγθαηαιειεηµµέλα ζε  θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο  (πεδνδξφµηα, 

πάξθα, άιζε θιπ) πεξηζζφηεξν απφ µία (1) εµέξα, εηδνπνηείηαη ζρεηηθά ν ηδηνθηήηεο
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ηνπο θαη αλ εμαθνινπζεί ε ζηάζµεπζε επηβάιιεηαη πξφζηηµν από 300 έωο 1500 
 

επξψ µεληαίσο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
Φζνξά ηνπ δεµνηηθνύ πξαζίλνπ 
 

Απαγνξεχεηαη ε θνπή, ε αθαίξεζε, ε θαηαζηξνθή, ε κεηαθχηεπζε, ην θιάδεκα, ε 

θζνξά ή ξχπαλζε θάζε θπηηθνχ νξγαληζκνχ (δέληξα, ζάκλνη, ριννηάπεηα, θ.α.) ζε 

νπνηνδήπνηε  θνηλφρξεζην δεκνηηθφ ρψξν θαη αλ βξίζθεηαη ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο. Φζνξά ή θαηαζηξνθή ζεσξνχληαη θαη νη βιάβεο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ησλ δέλδξσλ.  

Πηνπο παξαβάηεο ηεο σο άλσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηµν ζε πεξίπησζε 

θιαδέµαηνο από 50 έωο 300 επξψ αλά θπηηθφ νξγαληζκφ θαη ζε πεξίπησζε θνπήο 

πξφζηηµν από 300 έωο 1000 επξψ  αλά θπηηθφ νξγαληζκφ. Ξέξαλ δε ηνπ 

πξνζηίµνπ, θαηαινγίδνληαη θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο µε ίζνπ µεγέζνπο θαη 

είδνπο θπηηθνχ νξγαληζκνχ, φπσο απηέο ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά απφ ηελ 

αξµφδηα  πεξεζία ηνπ ∆ήµνπ. 

 

Δπί πιένλ απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε θαη ε βιάβε ηνπ δεµνηηθνχ πξαζίλνπ µε 

νπνηνδήπνηε µέζν απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο δηφηη θαηαζηξέθνπλ, ππνβαζµίδνπλ 

θαη αιινηψλνπλ ην πεξηβάιινλ, βιάπηνπλ νηθνλνµηθά ην ∆ήµν θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηε δεµφζηα πγεία. Πηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηµν απφ  200 έσο 1000 επξψ 

αλάινγα µε ην µέγεζνο ηεο βιάβεο. 



 

ελίδα | 33 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
Ρύπαλζε από ηε ππαίζξηα δηαθήµηζε 

 
1. Απαγνξεχεηαη ε αθηζνθφιιεζε, ε αλαγξαθή ζπλζεµάησλ θαη δηαθεµίζεσλ, ε 

αλάξηεζε ηαµπιφ, αεξνπαλφ δηαθεµίζεσλ θαη επηγξαθψλ (ζε ηνίρνπο, θνιψλεο, 

ζηχινπο θαη ππνζηαζµνχο θνηλήο σθέιεηαο, ζεµαηνδφηεο, θάδνπο απνξξηµµάησλ, 

δέλδξα, παξαδνζηαθά θηίξηα, θηίξηα ηνπ ∆εµνζίνπ θ.ι.π.), ν δηαζθνξπηζµφο εληχπσλ, 

πνπ απνηεινχλ µηα ζεµαληηθή πεγή ξχπαλζεο θαη ππνβάζµηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Απηέο νη ελέξγεηεο µπνξνχλ λα πξαγµαηνπνηνχληαη µφλν µεηά απφ ζρεηηθή άδεηα πνπ 

ζα ρνξεγείηαη απφ ην ∆ήµν, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ, αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε ηα ήζε, ηα έζηµα, ε θαζαξηφηεηα θαη ην δεµφζην ζπµθέξνληνπ Γήκνπ 

µαο. Θάζε είδνπο εµπνξηθή δηαθήµηζε (επηγξαθέο θαη βηηξίλεο, ηνηρνγξαθίεο θιπ.) 

πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2946/01 γίλεηαη χζηεξα απφ άδεηα 

απνθιεηζηηθά ηνπ ∆ήµνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήµηζεο φπσο νξίδεηαη 

απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο  ησλ  Νξγαληζµψλ Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο θαη  πάληνηε  

ζε  ρψξνπο  πνπ θαζνξίδνληαη   απφ   ην   ∆εµνηηθφ   Ππµβνχιην.   Νη   εµπνξηθέο   

δηαθεµίζεηο   πνπ δηελεξγνχληαη ζε θηλεµαηνγξάθνπο ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ηειψλ. Δπίζεο θαηαβάιιεηαη ηέινο δηαθήµηζεο ζε πνζνζηφ 6% επί ηεο 

αμίαο ηνπ ηηµνινγίνπ, γηα δηαθεµίζεηο πνπ δηελεξγνχληαη, είηε ζε θαηαζηήµαηα θ.ι.π. 

µε δηαθεµηζηηθφ πιηθφ (δψξα, εµεξνιφγηα θ.ι.π.) είηε απφ αέξα. Ζ αίηεζε - 

δήισζε ππνβάιιεηαη εληφο 

µελφο απφ ηεο έθδνζεο ηνπ ηηµνινγίνπ. 
 

Πηνπο µε ζπµµνξθνπµέλνπο µε ηε δηάηαμε απηή ππνβάιιεηαη πξφζηηµν, εθφζνλ 

εληφο µίαο (1) εµέξαο δελ απνθαηαζηήζνπλ ηελ ξχπαλζε: 

  δηαζθνξπηζµφο  εληχπσλ   θαη   αλαγξαθή   ζπλζεµάησλ  θαη   δηαθεµίζεσλ, 

πξφζηηµν απφ 50 έσο 500 επξψ, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη. 

  δηαθεµηζηηθέο  αθίζεο,  πξφζηηµν  25   επξψ  αλά  αθίζα,  ζε  πεξίπησζε 

ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη. 

  δηαθεµηζηηθά απηνθφιιεηα - αθίζεο, φπσο επίζεο θαη ζε ππνιείµµαηα απηψλ 

έπεηηα απφ ηελ απνθφιιεζή ηνπο (θφιιεο, ζρηζµέλεο αθίζεο θιπ): πξφζηηµν 

από 200 έωο 2000 

  αεξνπαλφ δηαθήµηζεο: από 50 έωο 200 επξψ αλά ηεµάρην, ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη. 
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     µεηαιιηθέο δηαθεµηζηηθέο πηλαθίδεο ή θαηεπζπληήξηεο πηλαθίδεο: από 50 έωο 
 

200 επξψ αλά πηλαθίδα, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη. 
 

2.  α)  Δηδηθά  γηα  ηηο  αλαγγειίεο  ζαλάηνπ  θαη  µλεµφζπλσλ,  επηηξέπεηαη  λα 

επηθνιινχληαη ζηελ εθθιεζία, ζηελ νηθία ηνπ ζαλφληνο, ζηνπο δηαθεµηζηηθνχο 

θψλνπο ηνπ δήµνπ θαη ζε εηδηθά ηαµπιφ πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν δήµνο ζε πιαηείεο 

θαη θεληξηθνχο δξφµνπο. 

β) Απαγνξεχεηαη λα επηθνιινχληαη ζε θσηηζηηθά ζψµαηα, θνιψλεο θνηλήο 

σθέιεηαο, θάδνπο απνξξηµµάησλ θιπ. Πε πεξίπησζε πνπ επηθνιιεζνχλ ζηα 

αλσηέξσ, ην γξαθείν ηειεηψλ ή φπνηνο άιινο ηα επηθνιιήζεη, ππνρξενχηαη λα ηα 

απνµαθξχλεη ηελ επνµέλε ηνπ γεγνλφηνο. ∆ηαθνξεηηθά επηβάιιεηαη πξφζηηµν 25 

επξψ γηα θάζε αλαγγειία ζαλάηνπ ή µλεµφζπλνπ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

δηπιαζηάδεηαη. 

3. Αλάινγα µε ην µέγεζνο ηεο ξχπαλζεο, ηελ δπζθνιία θαζαξηζµνχ, απνθφιιεζεο, 
 

θιπ ησλ δηαθεµηζηηθψλ αθηζψλ -  εληχπσλ - πηλαθίδσλ ην ∆εµνηηθφ Ππµβνχιην 
 

µπνξεί λα επηβάιιεη πνηλή έσο θαη δεθαπιάζηα απφ ηελ πξνβιεπφµελε. 
 

Ν ∆ήµνο έρεη ηνπνζεηήζεη ζε θεληξηθνχο δξφµνπο, ζε πιαηείεο, έμσ απφ ζρνιεία 

εηδηθά θπιηλδξηθά ηαµπιφ, ζηα νπνία θαη µφλν επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε αλαγγειηψλ, 

ελνηθηαζηεξίσλ-πσιεηεξίσλ, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, αθηζψλ θιπ. 

Δπηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε αλάξηεζε αεξνπαλφ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ, 

θαζψο ε αλάξηεζή ηνπο απηή έρεη ζαλ µφλν ζθνπφ ηελ ελεµέξσζε φισλ ησλ 

πνιηηψλ ηνπ ∆ήµνπ θαη µε, γηα ηηο παξερφµελεο απφ απηφλ ππεξεζίεο, πθηζηάµελεο, 

ηξέρνπζεο, ππφ ζχζηαζε, µέιινπζεο ή αθφµε θαη παξειζνληηθέο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 
Ηρνξύπαλζε 

 
Νη επηβιαβείο ζφξπβνη (ερνξχπαλζε) πνπ δεµηνπξγνχληαη είηε απφ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα (ερεηηθά µελχµαηα θιπ) είηε απφ µεηαθνξηθά µέζα (Η.Σ.Δ., Η.Σ.Φ., 

θιπ) θαη ππεξβαίλνπλ ηα ειάρηζηα φξηα ζνξχβνπ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία, επηζχξνπλ πνηλή µέρξη 500 επξψ. 
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ΑΡΘΡΟ 25 
Ρύπαλζε µε ιάδηα 

 
Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε µε ιάδηα θάζε είδνπο θαζψο θαη ε δηαξξνή πεηξειαηνεηδψλ 

ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο µε ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πξφζηηµνπ έσο 1000 επξψ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 
Καζαξηόηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνµηθώλ εξγαζηώλ 

 
Ρν  παξφλ  άξζξν  αθνξά  θάζε  είδνπο  νηθνδνµηθέο  εξγαζίεο  (αλέγεξζε  λέσλ 

νηθνδνµψλ, πξνζζήθεο, επηζθεπέο,   αλαθαηλίζεηο, θαηεδαθίζεηο, ινηπέο νηθνδνµηθέο 

εξγαζίεο),  πνπ  εθηεινχληαη ζε  θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο  ζηα  δηνηθεηηθά  φξηα  ηνπ 

∆ήµνπ.   Ξξηλ   απφ   ηελ   έλαξμε   νηθνδνµηθψλ   εξγαζηψλ,   νη   ηδηνθηήηεο   ή   νη 
 

θαηαζθεπαζηέο ή νη ππφρξενη αλάινγα, πξέπεη λα εθνδηάδνληαη απφ ην ∆ήµν µε άδεηα 

θαηάιεςεο πεδνδξνµίνπ-νδνζηξψµαηνο εθπιεξψλνληαο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο. 

1. Πε θάζε πεξίπησζε νη ππεχζπλνη ησλ έξγσλ νθείινπλ λα ηεξνχλ φια  ηα µέηξα 

πγηεηλήο θαη  αζθάιεηαο ησλ  εξγαδνµέλσλ θαη  δηεξρνµέλσλ θαζψο θαη  ηα  µέηξα 

αζθαιείαο ησλ νρεµάησλ, λα µελ παξαθσιχνπλ ηελ θπθινθνξία, λα µελ 

δεµηνπξγνχλ πξνβιήµαηα ζηελ ιεηηνπξγίαηνπ Γήκνπ θαη λα ιαµβάλνπλ φια ηα 

απαξαίηεηα µέηξα απνθπγήο θηλδχλνπ δηαζπνξάο ή δηαθπγήο ζηνλ πεξηβάιινλ 

δνµηθψλ  θαη  αδξαλψλ  πιηθψλ     θαη  θάζε  είδνπο  αρξήζησλ  αληηθεηµέλσλ  θαη 

απνβιήησλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ν ππεχζπλνο νθείιεη, ζηελ πεξίπησζε, πέξαλ ηεο µίαο εµέξαο 

ελαπφζεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζε πεδνδξφµην ή θνηλφρξεζην 

ρψξν λα ιαµβάλεη φια ηα αλαγθαία µέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεµφζηαο πγείαο 

θαη ηελ απνθπγή ζσµαηηθψλ βιαβψλ ησλ δεµνηψλ θαη ησλ δηεξρνµέλσλ πνιηηψλ, 

ηνπνζεηψληαο θσζθνξνχρνπο αλαιάµπνληεο, θσζθνξνχρα πιαζηηθά πιέγµαηα, 

πεξηθξάμεηο νξπγµάησλ θαη φγθσλ ρσµάησλ άµµνπ θαη άιισλ θσζθνξνχρσλ 

αληαλαθιαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πηλαθίδσλ ζήµαλζεο. 

Αλ απφ ηελ πιεµµειή εθαξµνγή ησλ παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθψλ µέηξσλ πξνθιεζεί 
 

ξχπαλζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ν ∆ήµνο πέξαλ ησλ πξνβιεπφµελσλ άιισλ 

θπξψζεσλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία επηβάιιεη θαηά ησλ ππεπζχλσλ πξφζηηµν 

από 100 έωο 500 επξψ αλάινγα µε ηε ζνβαξφηεηα θαη ην µέγεζνο ηεο ξχπαλζεο.
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Πε πεξίπησζε θαηάιεςεο πεδνδξνµίνπ  µε πιηθά, ρσξίο πξνεγνπµέλε άδεηα, ν ∆ήµνο 

επηβάιιεη πξφζηηµν από 100 έωο 400 επξψ θαη ζε θάζε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη. 

2. Πε θάζε νηθνδνµηθή εξγαζία πνπ γίλεηαη ζα πξέπεη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ λα 

ππάξρεη: 

α) αληίγξαθν ηεο ζεσξεµέλεο απφ ηελ Αζηπλνµία νηθνδνµηθήο άδεηαο 
 

β) πηλαθίδα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Λφµν µε ηνλ αξηζµφ αδείαο θαη ηελ εµεξνµελία 

εθδφζεσο ηεο 

γ) άδεηα θαηαιήςεσο πεδνδξνµίνπ - νδνζηξψµαηνο ρνξεγεµέλε απφ ην ∆ήµν. 
 

δ) ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ µέηξσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεµφζηαο πγείαο θαη 

ηελ απνθπγή ζσµαηηθψλ βιαβψλ ησλ δεµνηψλ θαη ησλ δηεξρνµέλσλ πνιηηψλ σο 

αλαιπηηθά αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

3.  Ν  ρψξνο  πνπ  ζα  εθηεινχληαη  νη  νηθνδνµηθέο  εξγαζίεο  ζα  πξέπεη  λα  είλαη 
 

πεξηθξαγµέλνο. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη πηλαθίδα πνπ λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν 

ζηνπο µε έρνληεο εξγαζία θαη ζε πεξίπησζε θαηαιήςεσο πεδνδξνµίνπ ή 

νδνζηξψµαηνο πξέπεη λα ιαµβάλνληαη µέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεδψλ θαη ησλ 

νρεµάησλ. Ρα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ πεδνδξνµίνπ πξέπεη λα 

εγθηβσηίδνληαη µε µέζα πξνζηαζίαο (µαδέξηα, ηζηµεληφιηζνπο, θ.ι.π.) γηα ηελ 

απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπο απφ ηνλ αέξα (άµµνο, µαξµαξφζθνλε, µπάδα, θ.ι.π.). 

ζα πξέπεη λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά, ψζηε λα µελ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα. Ρν 

ίδην ηζρχεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ. 

4. Ρα ζηεξεά θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνµηθψλ 
 

εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη θαηά ηξφπν αζθαιή ζηεξεσµέλα γηα ηελ πξφιεςε 

αηπρήµαηνο, ηα δε  πεξηθξάγµαηα γηα ηνλ ίδην ιφγν πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη 

αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο επηβάιιεηαη ε ζήµαλζε µε ζρεηηθέο αλαθιαζηηθέο 

πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε αζπξνθφθθηλεο ηαηλίαο. Όηαλ θαηαιαµβάλεηαη µέξνο 

νδνζηξψµαηνο, ε ζήµαλζε θαηά ηε λχρηα πξέπεη λα είλαη θσηεηλή. 

5. Ρα σο άλσ ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ελαπφζεζεο εµπνξεπµάησλ. 
 

6.  Ζ  µε  ηήξεζε  ηνπ  παξφληνο  άξζξνπ  ζπλεπάγεηαη  πέξα  απφ  ηελ  επηβνιή 

πξνζηίµσλ, ηελ θίλεζε απφ ην ∆ήµν δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ.
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ΑΡΘΡΟ 27 
Εθηέιεζε  εξγαζηώλ  από  ηνπο  Οξγαληζµνύο  Κνηλήο  Ωθέιεηαο 
(ΟΣΕ, ∆ΕΗ, θιπ) 

 
Πε   πεξίπησζε   εθηέιεζεο   εξγαζηψλ   απφ   Νξγαληζµνχο  Θνηλήο   Ωθέιεηαο   γηα 

ζπληήξεζε, επηζθεπή δηθηχνπ ή λέσλ παξνρψλ επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνµνζεζία γηα ηελ εθηέιεζε δεµνζίσλ έξγσλ θαζψο θαη 

ηνπ Γεληθνχ Νηθνδνµηθνχ Θαλνληζµνχ θαζψο θαη ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο. 

Νη παξαπάλσ Νξγαληζµνί ππνρξενχληαη αµέζσο µεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ 
 

εξγαζηψλ θαη φρη πέξαλ ηνπ 4εµέξνπ, λα απνµαθξχλνπλ ηα πξντφληα εθζθαθήο, ηα 

ινηπά άρξεζηα πιηθά. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξφζηηµν 1500 επξψ. 

Δπίζεο, ππνρξενχληαη λα επαλαθέξνπλ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ζηελ πξνηέξα ηνπ 

θαηάζηαζε. Πε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξφζηηµν 500 επξψ γηα ηελ 

πξφθιεζε ηεο θζνξάο θαη επηπιένλ, µεηά απφ εηζήγεζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, 

πξνζηίζεηαη θαη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο. 

Πε εξγαζίεο θάζε θχζεσο πνπ εθηεινχληαη απφ δεµφζηνπο νξγαληζµνχο ή 

εξγνιάβνπο, ρσξίο ηελ πξνεγνχµελε άδεηα ηνπ ∆ήµνπ ή µεηά ηε ιήμε απηήο, φπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ηεξνχληαη ηα µέζα   επηβάιιεηαη πξφζηηµν 

1500 επξψ γηα θάζε εθηεινχµελε εξγαζία. 
 

Πε πεξίπησζε µε ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ µέηξσλ θαη΄ άξζξν 25 ηνπ παξφληνο 

Θαλνληζµνχ, επηβάιιεηαη πξφζηηµν έσο 2.000 επξψ θαη ζε πεξίπησζε µε 

ζπµµφξθσζή ηνπο ή ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 
Απνθαηάζηαζε – θαηαζθεπή πεδνδξνµίωλ νδνζηξώµαηνο 

 
1. Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνµηθψλ εξγαζηψλ νη ηδηνθηήηεο ή νη θαηαζθεπαζηέο 

ζα πξέπεη: 

α) λα ζεσξνχλ ηελ νηθνδνµηθή άδεηα απφ ην Αζηπλνµηθφ Ρµήµα, 
 

β) λα εθνδηάδνληαη απφ ην ∆ήµν µε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνµίνπ νδνζηξψµαηνο 

θαηαβάιινληνο ην αληίζηνηρν ηέινο. 

Ν ∆ήµνο θσηνγξαθίδεη ην πεδνδξφµην - νδφζηξσµα θαη µεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ 

θάλεη επαλέιεγρν. Πε πεξίπησζε πνπ δελ βξίζθεηαη ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε θαη 

ππάξρνπλ  θζνξέο  θαηαινγίδνληαη  νη  δαπάλεο  απνθαηάζηαζεο,  φπσο  απηέο  ζα
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πξνθχπηνπλ θάζε θνξά απφ ηελ αξµφδηα Ρερληθή πεξεζία. 
 

2. Πε φζνπο δξφµνπο δελ  ππάξρνπλ θαηαζθεπαζµέλα πεδνδξφµηα,  εηδνπνηείηαη  ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ-νηθνπέδνπ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία λα ηα θαηαζθεπάζεη, 

ζε πεξίπησζε αδπλαµίαο ηνπ ηα θαηαζθεπάδεη ν δήµνο. Γηα παξεµπφδηζε ησλ 

ζπλεξγείσλ ηνπ  δήµνπ γηα ηελ  θαηαζθεπή πεδνδξνµίσλ απφ  ηνλ  ηδηνθηήηε, ζα 

επηβάιιεηαη πξφζηηµν 100 επξψ ην ηεηξαγσληθφ µέηξν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 
Κεξαίεο θηλεηήο ηειεθωλίαο 

 
Νη ηδηνθηήηεο  θηηξίσλ  δελ επηηξέπεηαη λα  λνηθηάδνπλ ή λα παξαρσξνχλ ρψξνπο γηα 

ηνπνζέηεζε θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, φηαλ απηέο δελ έρνπλ ηελ απαηηνχµελε 

απφ ην λφµν άδεηα. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ,εάλ εληφο πέληε εµεξψλ δελ ηελ 

απνµαθξχλνπλ, επηβάιιεηαη εθάπαμ πξφζηηµν 5.000 επξψ θαη 1500 επξψ µεληαίσο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 
Καηαζθεπή ξάµπαο- ηνπνζέηεζε θνιωλαθίωλ 

 
Ρν γέµηζµα ηνπ θξαζπεδνξείζξνπ µε ηζηµέλην γηα ηε δεµηνπξγία µηθξήο ξάµπαο γηα 

ηελ άλνδν ησλ νρεµάησλ ζην πεδνδξφµην θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε θνισλαθίσλ 

απαγνξεχεηαη απζηεξά. Δίλαη φµσο δπλαηή ε θνπή ηνπ θξαζπέδνπ θαη ε δεµηνπξγία 

µηθξήο εζσηεξηθήο ξάµπαο ή ε ηνπνζέηεζε θνισλαθίσλ µφλν θαηφπηλ άδεηαο ηνπ 
 

∆ήµνπ. Νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ θαηαζθεπψλ εληφο 

δέθα (10) εµεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπο. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε επηβάιιεηαη 

πξφζηηµν έσο 500 επξψ θαη ε απνθαηάζηαζε γίλεηαη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ 

∆ήµνπ. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 31 
Σειηθέο δηαηάμεηο 

 
1.  Ρα  πξναλαθεξζέληα  πξφζηηµα  επηβάιινληαη  µε  απφθαζε  ηνπ  ∆εµνηηθνχ 

 

Ππµβνπιίνπ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινχο Ρκήκαηνο ηεο 
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 

 

2. Θάζε ειεγρφµελνο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ∆εµνηηθήο Αζηπλνµίαο ππνρξενχηαη λα 

παξέρεη ηα αηηνχµελα, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζηνηρεία θαζψο θαη λα επηηξέπεη ηελ
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είζφδν ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη έιεγρνο, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ  Λ.  3731/08,  δηαθνξεηηθά  ππνπίπηεη  ζην  αδίθεµα  ηεο  απείζεηαο,  θαηά  ηα 

νξηδφµελα ζην άξζξν 169 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα. 

3.  Ρν  ∆εµνηηθφ  Ππµβνχιην  δχλαηαη  αλάινγα  µε  ην  µέγεζνο  ηεο  ξχπαλζεο  λα 

επηβάιιεη  πνηλή  έσο  θαη  δεθαπιάζηα  απφ  ηελ  πξνβιεπφµελε  ζηνλ  παξφληα 

θαλνληζµφ. 

4. Νη ηδηνθηήηεο ή νη ελνηθηαζηέο παληφο αθηλήηνπ πνπ έρεη µεηξεηή ηεο ∆ΔΖ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ απμήζεη ή µεηψζεη ην εµβαδφλ ηνπ αθηλήηνπ, ππνρξενχληαη λα 

ην δειψζνπλ ζηελ αξµφδηα ππεξεζία ηνπ ∆ήµνπ, ψζηε λα γίλεηαη ζσζηά ν 

ππνινγηζµφο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο - θσηηζµνχ θαη δεµνηηθνχ θφξνπ, ζχµθσλα 

µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 25/75. 
 

5. Νη ηδηνθηήηεο ή λνµείο νηθνπέδσλ, πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη σο εθζέζεηο θπησξίσλ, 
 

µάληξεο πιηθψλ νηθνδνµψλ, ζπλεξγεία απηνθηλήησλ ή ρψξνη ζηάζµεπζεο πξέπεη λα 

πξνζέιζνπλ ζηελ αξµφδηα ππεξεζία ηνπ ∆ήµνπ πξνθεηµέλνπ λα δειψζνπλ ηνπο 

ρψξνπο απηνχο πξνο απνθπγή επηβνιήο πξνζηίµνπ, θαη΄ άξζξν 19 παξ. 1 ηνπ 

Λ.1080/80. 

6. Ρα πξφζηηµα πνπ πξνβιέπνληαη, αλαπξνζαξµφδνληαη µε απφθαζε ηνπ ∆εµνηηθνχ 

Ππµβνπιίνπ, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπξνζαξµφδεη φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη  ζηα   ρξεµαηηθά  πνζά   πνπ   επηβάιινληαη  ζηνπο   παξαβάηεο,  µε 

µεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο ηνπ. 
 

7.  Γηα θάζε  πεξίπησζε, πνπ  δελ  έρεη  πξνβιεθζεί απφ ηνλ  παξφληα θαλνληζµφ 

απνθαζίδεη ην ∆εµνηηθφ Ππµβνχιην. 

8.  Ζ  θαζαξηφηεηα ηνπ Γήκνπ µαο  πνπ  απνβιέπεη ζε  άλεηεο  θαη  αλζξώπηλεο 

ζπλζήθεο δωήο ζηεξίδεηαη ζηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ ηνπ µε ηηο 

πεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ είλαη ε 

ελεξγφο ζπµµεηνρή ησλ πνιηηψλ αξρήο γελνµέλεο απφ ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηεο θαηνηθίαο ηνπο. 

9. Επηζπλάπηεηαη πίλαθαο επηβαιινµέλωλ πξνζηίµωλ αλά είδνο παξάβαζεο o  
νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ παξόληνο θαλνληζκνπ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΙΜΩΝ 

  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ 

  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΑΡΑΒΑΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΙΜΟ Ε € 

ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑ/ΦΟ  ΑΠΟ ΕΩ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

7 2 
Μη καθαρισµός δηµοσίων και δηµοτικών χώρων που 

χρησιµοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις 
200 € 1.000 €  

7       3 
Ρύπανση ή καταστροφή µνηµείων, αγαλµάτων, 

αρχαιολογικών χώρων, λοιπών δηµόσιων χώρων, κτιρίων και 
σχολείων 

200 € 1.000 € 

ΣΟΤ ΠΑΡΑΒΑΣΕ ΠΕΡΑΝ 
ΣΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟΤ 

ΚΑΣΑΛΟΓΙΖΟΝΣΑΙ ΕΠΙΗ 
ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΠΩ 
ΑΤΣΕ ΘΑ ΠΡΟΚΤΠΟΣΤΝ 

ΚΑΘΕ ΥΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 

ΑΡΦΗ 

7 3 
Ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων αστικού εξοπλισµού του 

Δήμου 
100 € 400 € 

ΣΟΤ ΠΑΡΑΒΑΣΕ ΠΕΡΑΝ 
ΣΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟΤ 

ΚΑΣΑΛΟΓΙΖΟΝΣΑΙ ΕΠΙΗ 
ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΠΩ 
ΑΤΣΕ ΘΑ ΠΡΟΚΤΠΟΣΤΝ 

ΚΑΘΕ ΥΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΡΦΗ 

7 4 Διαμόρφωση χώρων ως χωματερές 400 € 1500 €  

9 3 
Η παρεµπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης 

προστατευτικών µέσων, η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π» 
καθώς και η εσκεµµένη φθορά τους 

200 € 500 €  

      

9
    

   3 
Η µερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων µέσων 

προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, συνέπεια 
βανδαλισµού 

200 € 500 € 
ΚΑΣΑΛΟΓΙΖΟΝΣΑΙ ΕΠΙΗ 

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

9       3 
Αυθαίρετη µετακίνηση κάδου, συµπιεστών και κάθε άλλου 

µέσου προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων 
100 € 400 € 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΤΠΟΣΡΟΠΗ ΣΟ ΠΡΟΣΙΜΟ 

ΔΙΠΛΑΙΑΖΕΣΑΙ 
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   9 3 
Σοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους καθορισµένους κάδους 

µηχανικής αποκοµιδής 
50 € 100 €  

   10,11 1 
Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειµένων ή ειδικών απορριµµάτων χωρίς προηγούµενη 

συννενόηση µε το ∆ήµο 

5

0 
€ 

15

0 € 
 

10 2 
Μη ελαστιχοποίηση του όγκου ογκωδών απορριµµάτων από 

Καταστήµατα, Γραφεία 

5

0 
€ 

200 € 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

ΤΠΟΣΡΟΠΗ ΣΟ 
ΠΡΟΣΙΜΟ 

ΔΙΠΛΑΙΑΖΕΣΑΙ 

10 3 Ρίψη σε πεζοδρόµια προϊόντων κηπευτικών εργασιών 50 € 100 € 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΤΠΟΣΡΟΠΗ ΣΟ ΠΡΟΣΙΜΟ 

ΔΙΠΛΑΙΑΖΕΣΑΙ 

10 3 Τπόλοιπα κοπής δένδρων  κλπ που ριχνονται χύμα στο πεζοδρομιο 50 € 100 € 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΤΠΟΣΡΟΠΗ ΣΟ ΠΡΟΣΙΜΟ 

ΔΙΠΛΑΙΑΖΕΣΑΙ 

11 4 
Παραμονή απορριμάτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις κτλ επί του πεζοδρομίου ή 

του δρόμου για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ημερών 
100 € 500 €  

11 4 
Ριψη απορριμάτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις κτλ σε οικόπεδα εντός ή εκτός 

σχεδίου 
100 € 500 €  

11 4 Ριψη απορριμάτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις κτλ σε ρέματα, άλση και δάση 200 € 1000 €  

12 1 
Ρίψη ειδικών απρριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου 

στους κάδους απορριμμάτων ή στο πεζοδρόμιο 
200 € 400 €  

12 1 
Ρίψη τοξικών απρριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου 

στους κάδους απορριμμάτων ή στο πεζοδρόμιο 
400 € 1000 €  

12 1 
Ρίψη  μολυσμένων νοσοκομειακών απρριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις 

υπηρεσίες του Δήμου στους κάδους απορριμμάτων ή στο πεζοδρόμιο 
2000€ 6000 €  

13 6 Ρίψη μη ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους ανακύκλωσης 50  € 100 €  

13 8 Ρίψη αποβλήτων που προέρχονται από οχήματα σε δημοτικούς κάδους 200 € 600 €  
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14 1 

Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούµενους καθ' οδών, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή 

άλλων ειδών µικροσυσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής === Σο ίδιο 

και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του ∆ήµου (πλατείες, παιδικές 

χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) από περιπατητές, θαµώνες κλπ. 

Η απόρριψη   αναµµένων   τσιγάρων,   εύφλεκτων   υλικών,   χηµικών   ή   άλλων 

αντικειµένων   που   µπορούν   να   προκαλέσουν   καταστροφές   στα   καλάθια 

µικροαπορριµµάτων    και στους κάδους 

50 € 100 €  

14 1 

Μη Μέριμνα από τους συνοδούς για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από 
τα περιττώµατα των ζώων τους (φαράσι και σακούλα απορριµµάτων). Η 

κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πλατείες, και γενικά 
κοινόχρηστους χώρους χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση του ιδιοκτήτη του ζώου. 

Η βόλτα των ζώων αυτών στους χώρους των παιδικών χαρών. 

0 € 200 €  

15 1 
η εναπόθεση απορριµµάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα µέσα 
προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται 

εύκολα από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

50 € 200 € 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΤΠΟΣΡΟΠΗ ΣΟ 

ΠΡΟΣΙΜΟ 
ΔΙΠΛΑΙΑΖΕΣΑΙ 

15 1 
Μη τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων και και μη καθαρισμός του εμπροσθεν 

χώρου και του περίγυορου χώρου των καταστηματων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

100 € 200 € 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
ΤΠΟΣΡΟΠΗ ΣΟ 

ΠΡΟΣΙΜΟ 
ΔΙΠΛΑΙΑΖΕΣΑΙ 

16 1 
Πληµµελής καθαριότητα δηµοτικών χώρων από Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 

κοινόχρηστους χώρους 
100 € 300 € 

ΕΑΝ  Η  ΠΑΡΑΒΑΗ  ΑΤΣΗ  

ΔΙΑΠΙΣΩΘΕΙ  ΓΙΑ  ΣΡΙΣΗ  

ΥΟΡΑ,  Ο  ∆ΗΜΟ  ΖΗΣΑ  

ΣΗΝ ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΗ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑ 

30 ΗµΕΡΕ ΕΩ ΚΑΙ 

ΟΡΙΣΙΚΑ. 

 

17 1 
Μη συμμόρφωση στα αναφερόμενα στο άρθρο 17 σχετικά με το πανηγύρι της 

Μεσσήνης 
200 € 1000 €  

18 1 
Μη διατήρηση καθαρού του χώρου των λαϊκών αγορών από τους πωλητές και 

εµπόρους 
50 € 200 € 

ΕΑΝ  Η  ΠΑΡΑΒΑΗ  ΑΤΣΗ  

ΔΙΑΠΙΣΩΘΕΙ  ΓΙΑ  ΣΡΙΣΗ  

ΥΟΡΑ,  Ο ΔΗΜΟ  ΖΗΣΑ  

ΣΗΝ ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΗ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑ 

30 ΗµΕΡΕ ΕΩ ΚΑΙ 

ΟΡΙΣΙΚΑ. 
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19 1 
Μη εγκαιρος καθαρισμός ιδιωτικών χώρων και οικοπέδων με αποτέλεσμα να 

εξέχουν στους χώρους αυτούς κλαδιά δέντρων κλπ τα οποία εμποδίζουν την 

ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 

400€ 2000 €  

19 1 
Λειτουργία χώρων στάθμευσης σε οικόπεδα εντός κατοικημέων περιοχών 

φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων , μηχανημάτων κτλ 
300€/
όχημα 

 

ΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΕΙ Η 

ΣΑΘΜΕΤΗ ΠΡΟΣΙΜΟ 

150 ΕΤΡΩ/ΗΜΕΡΑ 

20 1 
Ρύπανση από φορτοεκφόρτωση ή ρύπανση από φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά 

µεταφορικά µέσα υγρού φορτίου (µπετόν κλπ.) 
300 € 1.000 €  

21 1 Εγκατάλειψη φορτηγών, σκαφών κ.λπ. σε κοινόχρηστους χώρους πάνω από 1 ηµέρα 300 € 1.500 € ΜΗΝΙΑΊΩ 

22 1 
Σο κλάδεµα δέντρων ή θάµνων σε κοινόχρηστους χώρους 

(πεζοδρόµιο κ.λ.π.) χωρίς την άδεια της Αρμόδιας Τπηρεσίας 
50 € 300 € 

ΑΝΆ ΔΈΝΣΡΟ Ή 
ΘΑΜΝΟ 

22 1 
Η κοπή δέντρων ή θάµνων σε κοινόχρηστους χώρους 

(πεζοδρόµιο κ.λ.π.) χωρίς την άδεια της Αρμόδιας Τπηρεσίας 
300 € 1.000 € 

ΑΝΆ ΔΕΝΣΡΟ Ή 
ΘΆΜΝΟ 

22 1 Η ρύπανση, η βλάβη και η φθορά του δηµοτικού πρασίνου 200 € 1.000 €  

23 1 
Εµπορική ∆ιαφήµιση: διασκορπισµός εντύπων και αναγραφή συνθηµάτων και 

διαφηµίσεων. 
50 € 500 € 

ΔΙΠΛΑΙΑΖΟΜΕΝΟ Ε 
ΚΆΘΕ ΤΠΟΣΡΟΠΉ 

23 1 Εµπορική ∆ιαφήµιση: διαφηµιστικές αφίσες 25 € 
ΔΙΠΛΑΙΑΖΟΜΕΝΟ Ε 

ΚΆΘΕ ΤΠΟΣΡΟΠΉ 

23 1 
Εµπορική ∆ιαφήµιση: διαφηµιστικά αυτοκόλλητα - αφίσες, όπως επίσης και σε 

υπολείµµατα αυτών έπειτα από την αποκόλλησή τους (κόλλες, σχισµένες 
αφίσες κλπ) 

200 € 2000 €  

23 1 Αεροπανό Διαφήμισης 50 € 200 € 
ΔΙΠΛΑΙΑΖΟΜΕΝΟ Ε 

ΚΆΘΕ ΤΠΟΣΡΟΠΉ 

23 1 
Εμπορική Διαφήμιση: Μεταλλικές διαφημιστικές πινακίδες ή κατευθυντήριες 

πινακίδες 
50 € 200 € 

ΔΙΠΛΑΙΑΖΟΜΕΝΟ Ε 
ΚΆΘΕ ΤΠΟΣΡΟΠΉ 

24 1 Ηχορύπανση 
 

Έως 500 € 
 

25 1 
Η ρύπανση µε λάδια κάθε είδους και η διαρροή πετρελαιοειδών σε 

κοινόχρηστους χώρους 
Έως 1.000 €  
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26 1 
Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 

και πλημμελή εφαρμογή των σχετικών προστατευτικών μέσων 
100 € 500 €  

26 1 Κατάληψη πεζοδρομίου με υλικά, χωρίς πορηγούμενη άδεια 100 € 400 €  

27 1 
Μη αποµάκρυνση από Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, µετά την εκτέλεση των 

σχετικών εργασιών και όχι πέραν του 4ηµέρου, των προϊόντων εκσκαφής, και των 
λοιπών άχρηστων υλικών 

1.500 €  

27 1 
Μη επαναφορά από Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας του χώρου στην προτέρα 

κατάσταση 
500 € 

ΠΛΕΟΝ ΚΣΟ 
ΑΠΟΚΑΣΆΣΑΗ 

27 1 
Εκτέλεση εργασιών κάθε φύσεως από δηµόσιους οργανισµούς ή εργολάβους, χωρίς 

την προηγούµενη άδεια του ∆ήµου ή µετά τη λήξη αυτής 
1.500 €  

27 1 
Μη τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόµους περί 

εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων από τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας 
2.000 € 

ΔΙΠΛΑΙΑΖΟΜΕΝΟ Ε 
ΚΆΘΕ ΤΠΟΣΡΟΠΗ 

28 2 
Παρεµπόδιση των συνεργείων του δήµου για την κατασκευή πεζοδροµίων από τον 

ιδιοκτήτη 
100 € ΑΝΆ µ2 

29 1 
Ενοικίαση ή παραχώρηση χώρων για τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας όταν 

αυτές δεν έχουν την απαιτούµενη από το νόµο άδεια 
εφάπαξ 5.000 € 

ΠΛΈΟΝ 1.500€ 
ΜΗΝΙΑΙΩ 

30 1 
∆ηµιουργία µικρής ράµπας ή τοποθέτηση κολωνακίων στο πεζοδρόµιο χωρίς άδεια 

του ∆ήµου 
500 € 
 

 

30 1 
∆ηµιουργία µικρής ράµπας ή τοποθέτηση κολωνακίων στο πεζοδρόµιο χωρίς άδεια 

του ∆ήµου 
500 €  


