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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού 

Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που αποκτού-

νται με τη συνεχή συνεργασία των πολιτών - κατοίκων και του Δήμου και προστατεύονται από δια-

τάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο: 

• Την τήρηση της καθαριότητας στο Δήμο και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

• Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομι-

δή, ανακύκλωση, διάθεση). 

• Τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις. 

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν 

είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κα-

νονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

Υπόχρεοι για την τήρηση και την εφαρμογή του Κανονισμού είναι: 

Οι υπηρεσίες καθαριότητας & πρασίνου, η Δημοτική Αστυνομία και οι αρμόδιες Αστυνομικές Αρ-

χές. 

Επίσης οι κάτοικοι και οι κοινωνικοί φορείς του Δήμου μας, οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες 

για την πιο αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της αποστολής. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Προσδιορισμός και ταξινόμηση απορριμμάτων 

Ως απορρίμματα - στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, 

που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους 

διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και χώρους αστικού περιβάλλοντος, από τα οποία ο 

κάτοχός τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί. 

Τα απορρίμματα ταξινομούνται σε: 

ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΕΡΑ. 

 

Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) εσωτερικά απορρίμματα μη ογκώδη (όπως πχ υπολείμματα τροφών και άχρηστα είδη, δηλαδή 

υλικά συσκευασίας, άδειες κονσέρβες, σακούλες, κουρέλια σε μικρή ποσότητα, άχρηστα χαρτιά, 

κ.λπ.) που προέρχονται από τη συνήθη καθαριότητα ή από τα υπολείμματα κουζίνας (και όχι από την 

κύρια συνήθη παραγωγική δραστηριότητα) οικιών, καταστημάτων, γραφείων και γενικά όλων των 

χώρων όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.  
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β) εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη είναι τα απορρίμματα που προέρχονται από τους παραπάνω χώ-

ρους αλλά είναι ογκώδη (όπως π.χ άχρηστες οικιακές συσκευές-ανακυκλώσιμες , παλιά έπιπλα, 

στρώματα, κ.λ.π).  

γ) εξωτερικά απορρίμματα οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που εγκαταλείπονται σε οδούς, 

κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα καθώς και αυτά που προέρχονται από τα τμήματα εκείνα 

των επαρχιακών οδών που εκτείνονται μόνο μέσα σε κατοικημένες περιοχές. 

δ) προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π). 

ε) επικίνδυνα απορρίμματα όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες, συσκευασίες εντομοκτόνων κ.λ.π. 

 

Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

α) στερεά απόβλητα που προέρχονται από την κύρια παραγωγική δραστηριότητα βιομηχανιών, βιο-

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

κουρέλια, σάπια φρούτα, υπολείμματα τροφών κ.λ.π) και δεν μοιάζουν με τα αστικά λόγω όγκου, 

ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. 

β) στερεά απόβλητα κέντρων υγείας, νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικά εκτός εκείνων που 

προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομία, μικροβιολογικά, αι-

ματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά σε 

καύση από ειδικούς κλιβάνους. 

γ) απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού των χώρων των νεκροταφείων. 

δ) προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. 

ε) απορρίμματα και απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους απο-

κομιδής και οχήματα.  

στ) αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα ανακυκλώσιμα γενικώς καθώς και μέρη τους, ά-

χρηστα ή εγκαταλειμμένα. 

 

Ως τοξικά - επικίνδυνα απορρίμματα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύ-

νους για την υγεία και το περιβάλλον και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με 

τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Συγκεκριμένα: 

α) γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π. 

β) απορρίμματα κέντρων υγείας, νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων γενικά, που προέρχο-

νται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά, μικροβιολογικά, αιματολο-

γικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π. 

 

Στερεά απόβλητα θεωρούνται όσα περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΑ και 

ΙΒ΄ του άρθρου 24 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69728/824 (ΦΕΚ Β 358/1996). 

Οικιακά απόβλητα θεωρούνται όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών, τον οδοκαθαρισμό 

ή άλλα απόβλητα, που μπορούν από τη φύση ή την σύνθεση τους να εξομοιωθούν με τα οικιακά. 
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Δημοτικά απόβλητα είναι όσα περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΒ΄ του άρθρου 21 της 

ίδιας ως άνω Κ.Υ.Α. με ονοματολογία αναφοράς 20.00.00. Εξαιρούνται όσα απόβλητα της ίδιας 

ονοματολογίας περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί με 

την απόφαση 94/904 Ε.Κ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

Υποχρεώσεις του Δήμου 

 

Υποχρεώσεις του Δήμου είναι: 

α) Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμά-

των. Η περισυλλογή γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διασπορά απορριμμάτων κατά τη φόρ-

τωση και κατά τη μεταφορά στον τόπο ταφής. Η αποκομιδή γίνεται βάση προγράμματος της Υπηρε-

σίας Καθαριότητας σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. Τα απορρίμματα μεταφέρονται σε χώ-

ρους υγειονομικής απορριμμάτων, σε κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών ή όπου αλλού ορίζει 

η Δημοτική Αρχή. 

β) Η αποκομιδή, η μεταφορά και διάθεση των ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων 

(παλιά έπιπλα, στρώματα, προϊόντα κηπουρικών εργασιών κ.λ.π) ,θα γίνεται μετά από τηλεφωνική 

συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας, κατά την οποία θα ορίζονται η μέρα και η ώρα που θα 

περάσει ειδικό αυτοκίνητο του Δήμου για την περισυλλογή τους. Ως προϋπόθεση της αποκομιδής 

αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να 

μην είναι μεγάλος και ειδικότερα να καταλαμβάνει χώρο που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της χωρητι-

κότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού ενός (1) τόνου 

γ) Η αποκομιδή, η μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 3 γίνεται από τους ίδιους τους υπευθύνους με δικά τους μέσα και ευθύνη, παρουσία υπαλλή-

λου του Δήμου, εφόσον έχουν καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο. 

δ) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης 

σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους κ.λ.π. Οι 

μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από το Δήμο ανάλογα με τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τα διαθέ-

σιμα μέσα. Ο Δήμος τοποθετεί ειδικά δοχεία μικροαπορριμμάτων, τα οποία πρέπει να τα διατηρεί 

καθαρά αδειάζοντας το περιεχόμενο κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

ε) Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα ανακύκλωσης απορριμμάτων, π.χ των συσκευ-

ασιών (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό), μπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

παλαιών ελαστικών, ορυκτελαίων και μαγειρικών λαδιών, καθώς και για τα δρομολόγια των οχημά-

των αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και τα δρομολόγια των μηχανι-

κών σαρώθρων. 
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στ) Η εφαρμογή του Ν. 2939/2001 στο Δήμο μας για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών  

και άλλων προϊόντων» καθώς και άλλων Προεδρικών Διαταγμάτων για την εναλλακτική  

διαχείριση ξεχωριστά όλων των υλικών.  

ζ) Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της περιοχής του Δήμου, όταν αυτό απαιτείται 

λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.  

η) Η λήψη μέτρων για την αποτροπή παραγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης τοξικών - επικίνδυ-

νων απορριμμάτων.  

θ) Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού όπως αυτό προβλέπει το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 

3463 (ΦΕΚ 114 Α708-06-2006) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύει . 

ι) Η προστασία της υγείας των εργαζομένων. 

κ) Η διατήρηση της δημόσιας υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 Εξαίρεση από τον παρόντα Κανονισμό και ειδικές διατάξεις 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από: 

• ραδιενεργά απόβλητα. 

• εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες. 

• απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων 

• γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμά-

κων, εντομοκτόνων κ.λ.π. 

• ιδιωτικούς φορείς (εγκαίνια, εκδηλώσεις, κ.τ.λ.) σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους. 

• βιοτεχνικά και βιομηχανικά απορρίμματα. 

 

Γενικά τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ου-

σίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, 

εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λ.π.), όπως αυτά ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 

19396/1546/1977 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» 

(ΦΕΚ Β΄604), η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται με τρόπους, μεθόδους 

και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. 

 Όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69728/824 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι 

για την διαχείριση στερεών αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. Β 358/1996) «ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημο-

τικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν - λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας τους - 

δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεση τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατό-

τητες των υπηρεσιών καθαριότητας». 

 Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην αποκομιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων, όταν αυτά 

παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να μην είναι σε θέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες του να 

ανταποκριθεί στις εργασίες αποκομιδής ή διάθεσης ή όταν αυτά παράγονται σε χώρους απρόσιτους 
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και απομακρυσμένους , όπως μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασί-

ων και βιοτεχνιών που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. 

 Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που εκχύνονται σε δίκτυα 

αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπο-

νται στην ατμόσφαιρα. 

 Ο Δήμος δεν υποχρεούται στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών, που ανή-

κουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. 

 Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι 

οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς απαλλασσό-

μενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών.Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι 

φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκμετάλλευση τα ακίνητά τους σε υπόχρεους καταβολής τελών 

ιδιώτες, ο Δήμος δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των ενοικιαστών ή 

χρηστών του χώρου. 

 Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους 

φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να δια-

τηρούν τους παραχωρούμενους χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και μετά το 

πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος α-

ναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συ-

νεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλε-

πόμενου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κά-

θε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής 

ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που υποδεικνύει η 

αρμόδια Διεύθυνση. 

 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής 

λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ο Δήμος, μετά από σχετική ενημέρωση 

των δημοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και διακόπτει μερικά ή συνολικά τα προγράμματα αποκο-

μιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περι-

πτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της 

υγείας των πολιτών. 

 Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, τα μνημεία και κάθε χώρος ή 

αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την 

ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή με οποιοδήποτε τρόπο 

και μέσο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρί-

ων, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό 

πρόστιμο ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης , που διπλασιάζεται σε κάθε πε-

ρίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπά-
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νες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

 Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων 

λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, 

πινακίδες κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του 

και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση ή καταστρο-

φή των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού της πόλης αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του 

παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε 

περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δα-

πάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 6 Υποχρεώσεις των κατοίκων  

Ορισμός και ταξινόμηση χώρων παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης καθαριό-

τητας και των διατάξεων του Κανονισμού. 

α) «Κατοικία» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος μόνιμης ή πρόσκαιρης διαβίωσης ατόμων ή οικογε-

νειών, δηλαδή η μονοκατοικία, το διαμέρισμα σε πολυκατοικία ή άλλου τύπου ακίνητα όπως π.χ η 

τροχοβίλα ή το τροχόσπιτο. 

Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι για τις οικογένειες οι δύο σύζυγοι και για τους κοινόχρη-

στους χώρους των πολυκατοικιών, ο διαχειριστής. Για τις ακατοίκητες κατοικίες υπεύθυνοι είναι οι 

ιδιοκτήτες. 

β) «Επιχειρήσεις-Καταστήματα» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος όπου ασκείται εμπορική δραστη-

ριότητα από πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή πρόσκαιρα, είτε ο χώρος αυτός είναι 

ισόγειος ή υπόγειος, είτε βρίσκεται σε όροφο ή στοά ή στο βάθος οικοπέδων. Στην έννοια των κατα-

στημάτων υπάγονται τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια, στεγασμένες 

ή υπαίθριες αποθήκες, θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών, κέντρα ψυχαγωγίας και δια-

σκέδασης, ξενοδοχεία, χώροι εκτροφής -αναπαραγωγής ζώων, βουστάσια, πτηνοτροφία, νοσοκομεί-

α, κλινικές, σχολεία (ιδιωτικά - δημόσια), βρεφονηπιακοί σταθμοί και γενικά όλοι οι χώροι που δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κατοικίες ή γραφεία. 

Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά 

περίπτωση είναι: 

 

 Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. 
 Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και 

Γενικός Διευθυντής. 
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 Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, 
ο διαχειριστής. 

 Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. 
 Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προ-

σώπων που τις αποτελούν. 
 Για διάφορα Νοσοκομεία, ιδρύματα κ.λ.π υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή ελλείψει αυτού, ο 

αντίστοιχος Διευθυντής. 
 

γ) «Γραφείο» θεωρείται ο αυτοτελής χώρος που είναι έδρα φυσικού ή νομικού προσώπου για την 

άσκηση, μόνιμα ή πρόσκαιρα οποιουδήποτε επαγγέλματος που έχει σχέση κυρίως με την παροχή υ-

πηρεσιών. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνητα ή χώροι όπου λειτουργούν δημόσιες 

υπηρεσίες ή υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ, οργανισμών κοινής ωφελείας και Ν.Π.Ι.Δ ή Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών. Για τα γραφεία υπεύθυνοι είναι τα πρόσωπα που αναφέρο-

νται στην προηγούμενη παράγραφο, για τις δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ κ.λ.π υπεύθυνος 

είναι ο Διευθυντής Διοικητικού ή ο Προϊστάμενος Διοικητικού εκεί όπου δεν υπάρχει Διευθυντής. 

δ) «Οικόπεδο» θεωρείται ο ακάλυπτος χώρος περιφραγμένος ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως 

(αγροτεμάχιο). 

 Για τα «οικόπεδα» υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας του.  

ε) «Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαί-

θριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική 

δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα 

και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης 

της μονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο 

πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας. 

στ) Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες, 

καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά κάθε προστηθείς από τους προ-

αναφερόμενους επαγγελματίες 

ζ) Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λ.π. υπεύθυνος είναι 

το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο όνομα των οποίων έχει 

εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια. 

η) Για τα κάθε είδους οχήματα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του 

παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, 

στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε είδους 

οχήματα του Δημοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην περί-

πτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία είναι χρε-

ωμένο το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης. 

θ) Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων παραγράφων του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισμού μπο-

ρούν να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο, που συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και 
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αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμογή των διατά-

ξεων του παρόντος Κανονισμού. Για να ισχύει η παραπάνω μεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο 

εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριμένης υπευθυ-

νότητας, να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρμοδίου Δημοτικού υπαλλήλου της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρμο-

δίως η ημεροχρονολογία και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογρα-

φών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και με ευ-

θύνη του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας. 

ι) Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον 

τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση 

και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. 

κ) Κάθε οικοδομή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανικής αποκομιδής σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο , ώστε να είναι προσβάσιμη η μεταφορά του από και προς το α-

πορριμματοφόρο. Για οικοδομές με συνολική δόμηση μέχρι 500 τ.μ. , ο χώρος πρέπει να υποδέχεται 

κάδο 250 λίτρων. Για οικοδομές από 500 – 1.500 τ.μ. να δέχεται κάδο 1.100 λίτρων , από 1.500 – 

3.000 τ.μ. να δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων και αναλογικά θα ισχύσει το ίδιο ανά1.500 τ.μ. επί 

πλέον δόμησης. 

 Για τις νέες οικοδομές ο σχεδιασμός του χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την 

έκδοση οικοδομικής άδειας. 

λ) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής κάθε οικοδομής οφείλει να τηρεί καθαρό το τμήμα του πεζοδρομίου 

που αντιστοιχεί στα όρια της, ιδιαίτερα δε κατά τους χειμερινούς μήνες (π.χ χιονοπτωση,παγετό) 

,υποχρεούται να διατηρεί τα πεζοδρόμια ασφαλή και προσβάσιμα (αποχιονισμός και ρίψη άλατος) 

κατά τις ώρες 8:00 π.μ έως 8:00 μ.μ 

μ) Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από την πόλη μας, καθώς και όλοι οι φορείς του 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), 

είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Δημοτικό Κανονισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για μνημεία, αγάλματα, αστικό εξοπλισμό 

α) Η ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων ή λοιπών δημοτικών ή δημοσίων χώρων 

και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επιβάλλει πρόστιμα ανάλογα με την έκταση της παράβασης και 

τις δαπάνες αποκατάστασης.  

β) Η ρύπανση και η καταστροφή του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάγκελα, στάσεις λεωφορείων, 

κάδοι απορριμμάτων, καλάθια για μικροαπορρίμματα, πινακίδες,καθρέπτες, φωτεινοί σηματοδό-

τες,κολώνες ηλεκτροφωτισμού κ.τ.λ) προσβάλει την αισθητική εικόνα του Δήμου και αποτελεί πα-

ράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και επισύρει ποινές ανάλογα με την περίπτωση.  
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ΑΡΘΡΟ 8 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα 

Τα εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα πρέπει να συσκευάζονται και να τοποθετούνται προς αποκο-

μιδή από τους κατοίκους, με αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και προστασίας του περιβάλλο-

ντος. Συγκεκριμένα: 

α) Οι κάτοικοι οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς 

σάκους (κατά προτίμηση μαύρου χρώματος από αδιαφανές υλικό), τους οποίους πρέπει από το πρωί, 

πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, να έχουν αποθέσει στα καλάθια ή στους κάδους 

που έχει τοποθετήσει ο Δήμος στο δρόμο τους. Αν δεν υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων, οι δημότες 

οφείλουν να τοποθετήσουν τους πλαστικούς σάκους με τα απορρίμματα μπροστά στο σπίτι τους και 

πουθενά αλλού, χρησιμοποιώντας όμως ειδικά πλαστικά δοχεία που θα κλείνουν ερμητικά με ανάλο-

γο καπάκι και τα οποία θα διατηρούνται καθαρά εσωτερικά και εξωτερικά με ευθύνη των ιδιοκτητών 

τους, θα είναι δε λειτουργικά και εύχρηστα για τους εργάτες αποκομιδής. 

β) Τα απορρίμματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από υγρά απόβλητα για να μην δημιουργούν ρύ-

πανση, δυσοσμία και μόλυνση. 

γ) Απορρίμματα που δεν είναι δυνατή η παραλαβή τους λόγω δυσκολίας προσέγγισης του απορριμ-

ματοφόρου (στενός δρόμος, αδιέξοδο), με ευθύνη των κατόχων τους, μεταφέρονται και τοποθετού-

νται στον πλησιέστερο από το Δήμο σημείο προσιτό στα απορριμματοφόρα. Σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία δεν είναι δυνατή η αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά από προφορική ή 

γραπτή ενημέρωση των πολιτών, τα απορρίμματα παραμένουν μέσα στην ιδιοκτησία τους με ευθύνη 

των κατόχων τους. 

δ) Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση απορριμμάτων σε νησίδες, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμους, 

οικόπεδα, άλση, έξω από ξένη ιδιοκτησία, στις κολόνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους 

στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Στους παραβάτες επιβάλλεται το αντίστοιχο 

πρόστιμο.  

ε) Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων. 

1. Σε κάθε καινούργια άδεια κατοικίας που εκδίδεται, θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς ο 

χώρος στον οποίο θα τοποθετείται ο κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων και οπωσδήποτε 

πριν την σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ΔΕΗ & Ύδρευσης – Αποχέτευσης να πιστοποιείται με 

αυτοψία από τις υπηρεσίες, η ύπαρξη αυτού του χώρου. Στη συνέχεια η Υπηρεσία Καθαριότητας του 

Δήμου θα τοποθετεί στο σημείο αυτό κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, εκτός και αν οι 

κάτοικοι του κτιρίου επιθυμούν να τοποθετήσουν οι ίδιοι δικό τους κάδο μηχανικής αποκομιδής α-

πορριμμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως θα είναι κατάλληλος για αποκομιδή από τα ειδικά απορριμ-

ματοφόρα οχήματα του Δήμου. 

2. Για τις ήδη υπάρχουσες κατοικίες, θα τοποθετηθούν, όπου δεν υπάρχουν, κάδοι απορριμμάτων 

σε σημεία της πόλης και των οικισμών, κατόπιν εισηγήσεως της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία του οικοδομικού τετραγώνου. 
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3. Οι θέσεις τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους( πλατείες, οδούς, κ.τ.λ) 

θα καθορίζονται με εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

4. Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων και η ε-

σκεμμένη φθορά, αποτελεί παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο.  

5) Η μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) κάδων απορριμμάτων θα πραγματοποιεί-

ται μόνο από τις δημοτικές υπηρεσίες, ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιμο. 

6) Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 

από βανδαλισμούς, αναμμένα τσιγάρα κ.τ.λ επισύρει πρόστιμο.  

7) Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους, 

επισύρει πρόστιμο.  

8) Η στάση και στάθμευση Ι.Χ. αυτοκινήτων μπροστά σε κάδους απορριμμάτων που προκαλεί κυ-

κλοφοριακό πρόβλημα και παρεμπόδιση της υπηρεσίας καθαριότητας για την αποκομιδή των απορ-

ριμμάτων, επιβάλλει πρόστιμο.  
 

ζ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους απορριμμάτων, γιατί εγκυμονεί 

κινδύνους για την δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική του Δήμου. 

Στους παραβάτες ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά για κάθε σακούλα ή αντικείμενο καθώς και για 

σκουπίδια μη συσκευασμένα καταλλήλως , αντίστοιχα πρόστιμα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα 

Συσκευασία - εναπόθεση αστικών απορριμμάτων. 

Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία 

των υπευθύνων με το αρμόδιο γραφείο της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να υποδειχτεί το 

προβλεπόμενο σημείο απόθεσης, με ανώτατο όριο τις πέντε (5) σακούλες μπαζών των 10 κιλών έκα-

στη.. Τα απορρίμματα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο που εμποδίζουν την κυκλοφορία πε-

ζών ή οχημάτων. Ειδικότερα: 

α) Μικρές ποσότητες από φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν και λοιπά συ-

σκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα απορρίμματα. Υπόλοιπα κοπής δένδρων, 

θάμνων, κλαδιά και λοιπά συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα. Αν απορριφθούν χύμα θεωρείται ότι 

καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο οπότε καταβάλλεται το σχετικό τέλος. Υπόλοιπα χώματος απομα-

κρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.  

β) Για μεγάλες ποσότητες από κλαδιά, υπόλοιπα κοπής δέντρων κ.τ.λ οι υπεύθυνοι υποχρεούνται 

στην ενοικίαση σχετικών κάδων για την περισυλλογή τους και την μεταφορά τους σε νόμιμο χώρο 

διαχείρισης απορριμμάτων.  
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γ) Τα πάσης φύσεως υλικά συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, ξύλινα κιβώτια κ.λ.π) των γραφείων και κα-

ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τοποθετούνται προς αποκομιδή, αφού προηγουμένως έχει 

ελαχιστοποιηθεί ο όγκος με πίεση, περίδεση κ.λ.π.  

δ) Τα ογκώδη απορρίμματα τοποθετούνται σε σημεία (που θα ορίσει η υπηρεσία καθαριότητας μετά 

από τηλεφωνική επικοινωνία) που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και οπωσδή-

ποτε όχι εντός των οικιακών και δημοτικών κάδων.  

ε) Για όσους παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής ή 

σε περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, παρεμπόδισης της κυκλοφορίας πεζών ή 

οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων 

α) Ειδικά για τα απόβλητα από βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες όπως αυτές καθορίζονται 

στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, ενότητα ειδικών απορριμμάτων, παράγραφος α, ο Δήμος δεν 

έχει τη δυνατότητα περισυλλογής. Οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνερ-

γείων κ.λ.π, πρέπει να τα απομακρύνουν με δικά τους μέσα. Υποχρεούνται όμως μέχρι την ημέρα της 

αποκομιδής, να κρατούν τα απορρίμματά τους ειδικά συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσε-

ων και να μη τα βγάζουν στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου συλλέγει μόνο τα αστικά απόβλητα των βιομηχανιών εκτός της παραγωγι-

κής τους διαδικασίας και έως δύο σακούλες τη φορά. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται το προβλεπό-

μενο πρόστιμο . 

β) Ειδικά για τα απόβλητα των νοσοκομείων και θεραπευτηρίων, με εξαίρεση όσων περιγράφονται 

στο άρθρο 3 ενότητα ειδικών απορριμμάτων παράγραφος β, οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι να 

φροντίσουν: 

• Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους 

• Για το χαρακτηρισμό τους ως «νοσοκομειακά απορρίμματα, μη επικίνδυνα, μη τοξικά» με 

αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα πάνω στους κάδους και τις, με αυτόματη πίεση, πρέσες. 

γ) Τα απορρίμματα των χώρων των κοιμητηρίων, τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των 

διαφόρων χώρων, επειδή μοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά ογκώδη και μη ογκώδη, φυλάσσονται 

προσωρινά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.  

δ1) Τα μπάζα και άλλα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις 

οικοδομών κ.λ.π, μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών, σε ειδικό χώρο 

υποδοχής μπαζών. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χω-

ρίς τη λήψη των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και 

την αποφυγή ρύπανσης από τη διαρροή των υλικών. Στην περίπτωση που παραμένουν στο πεζοδρό-

μιο, οδόστρωμα ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο Δημοτικό 
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χώρο. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο και θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοι-

νόχρηστο χώρο χωρίς άδεια. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν από την έ-

κταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται προβλήματα στην δη-

μόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευταξία του Δήμου.  

δ2) Απαγορεύεται η απόρριψη μπαζών σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση 

κ.λ.π εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, γιατί οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο 

περιβάλλον, δημιουργώντας εστίες ρύπανσης. 

Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του νόμου 

1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε περί-

πτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος προστίμου 

ανάλογα με το μέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης.  

δ3) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, containers) χωρίς την άδεια κατάληψης 

κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων χώρων). Η άδεια αυτή χορηγείται από το τμήμα προσόδων 

του Δήμου και πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρό-

στιμο για κάθε ημέρα παραμονής του ειδικού κάδου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παρα-

μονής του ειδικού κάδου χωρίς άδεια πέρα των τριών ημερών, ο ειδικός κάδος απομακρύνεται από 

την υπηρεσία χρεώνοντας τους υπευθύνους τα έξοδα απομάκρυνσης.  

δ4) Δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκί-

νητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Στους παρα-

βάτες επιβάλλεται πρόστιμο.  

δ5) Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα οχήματα που 

προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Υποχρεώσεις υπευθύνων τοξικών - επικίνδυνων απορριμμάτων. 

α) Τα απορρίμματα που περιγράφονται ως γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π, φυλάσ-

σονται, αποκομίζονται και διατίθενται με αποκλειστική ευθύνη των υπόχρεων. Οι υπεύθυνοι υπο-

χρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχει-

ρήσεων, να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο και η απομάκρυνση τους να γίνει με δικά τους μέσα. 

β) Τα απορρίμματα των κέντρων υγείας, νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων γενικά, που 

προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά -μικροβιολογικά - 

αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π., καθώς και φάρμακα, γάζες, σύριγ-

γες: 

• Τοποθετούνται σε κόκκινου χρώματος πλαστικές ανθεκτικές στεγανές σακούλες με την εμφανή 

επιγραφή «Νοσοκομειακά απορρίμματα επικίνδυνα - μολυσματικά» 

οι οποίες θα κλείνονται καλά και μόνιμα στο πάνω μέρος τους. Τα απορρίμματα αυτά θα τοποθετού-

νται σε κάδους, ειδικού χρώματος, διαφορετικού από αυτό των κάδων που χρησιμοποιεί για τα αστι-
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κά απορρίμματα ο Δήμος Ωραιοκάστρου, με ανάλογες επιγραφές, που θα κλειδώνουν με ευθύνη των 

υπόχρεων ή εναλλακτικά θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικούς χώρους μέσα στα προαναφερθέντα 

ιδρύματα (σύμφωνα με όλους τους κανόνες υγιεινής), μέχρι την ειδική αποκομιδή τους. 

• Η αποκομιδή τους θα πραγματοποιείται με ευθύνη των υπόχρεων, οι οποίοι σύμφωνα με την κοινή 

υπουργική απόφαση Η.Π.37591/2031/ ΦΕΚ 1419 Β/1.10.2003 πρέπει να φροντίζουν για την συλ-

λογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση.  

Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση 

Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης με συνεχώς αυξανόμενες αρνητικές επι-

πτώσεις στο περιβάλλον, δημιουργώντας μία αδικαιολόγητη σπατάλη των φυσικών πόρων. 

Στην Ελλάδα για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ισχύει ο Νό-

μος 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλ-

λων προϊόντων - ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων ( ΕΟΕΔΣΑΠ)», σύμφωνα με τον οποίο οι Ο.Τ.Α υποχρεούνται μόνοι ή σε συνεργασία με 

άλλους φορείς να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμ-

μάτων. Μετέπειτα εκδόθηκαν Προεδρικά Διατάγματα για την εναλλακτική διαχείριση όλων των 

ειδών αποβλήτων. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου εκτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχεί-

ρισης απορριμμάτων σε συνεργασία με όλα τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, ο Δήμος επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασίας με τους 

επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής, τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, τις οικολο-

γικές κινήσεις, τις μαθητικές και εκπαιδευτικές κοινότητες και άλλους φορείς. 

Ειδικότερα ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει επιλέξει τα εξής: 

• Στους μεταλλικούς και πράσινους κάδους συλλέγονται τα οικιακά οργανικά απόβλητα (απο-

φάγια, φύλλα, μικρά κλαδιά, κ.τ.λ.) 

• Στους μπλε κάδους συλλέγονται οι συσκευασίες από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, σίδερο, 

χωρίς υπολείμματα. 

• Σε ειδικούς κάδους (containers) που βρίσκονται στα δημοτικά αμαξοστάσια συλλέγονται τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρονικοί υπο-

λογιστές, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, φωτιστικά , λαμπτήρες, θερμοστάτες κ.τ.λ) 

• Στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών (στήλες) που βρίσκονται στα δημοτικά κτί-

ρια και σχολεία συλλέγονται οι μεταχειρισμένες μπαταρίες. 

• Τα μεταχειρισμένα μαγειρικά έλαια θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και από εκεί θα 

οδηγούνται σε Εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης. 

• Τα ελαστικά και τα λάδια μηχανών θα συγκεντρώνονται στα συνεργεία επισκευής ελαστικών 

και οχημάτων από εκεί θα οδηγούνται στο εγκεκριμένο σύστημα. 
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• Τα παλαιά αυτοκίνητα τα οποία είναι άχρηστα προς κυκλοφορία οδηγούνται από τους ιδιο-

κτήτες στο εγκεκριμένο σύστημα και παίρνουν πιστοποιητικό καταστροφής. 

• Για μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στην 

υπηρεσία καθαριότητας. 

Όλοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον ανωτέρω τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, ειδάλ-

λως επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο ανάλογα με την παράβαση.  
 

α) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ. 

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την υπ' αριθμόν 10645/ 20.2.2003 υπουργική του απόφαση (ΦΕΚ 391/2003), 

εγκρίνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (ΣΣΕΔ-

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), που οργανώνει η Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) και 

αφορά τη συλλογή, τη μεταφορά, την επαναχρησιμοποίηση και την αξιοποίηση των αποβλήτων των 

συσκευασιών. 

• Οι συσκευασίες από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, σίδερο, χωρίς υπολείμματα, καθώς και 

έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία) πρέπει να ρίχνονται στον ειδικό μπλε κάδο ανακύκλωσης 

συσκευασιών. 

• Ειδικότερα οι επιχειρήσεις που ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλος, πρέπει να 

ελαχιστοποιούν τον όγκο τους, πριν οδηγηθούν προς ανακύκλωση. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να δεμα-

τοποιούνται, μεγάλες ποσότητες από πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια να συσκευάζονται μαζί και να 

τοποθετούνται στο μπλε κάδο ανακύκλωσης ή κατόπιν συνεννοήσεως σε ειδικό χώρο του καταστή-

ματός τους. 

• Για μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση με την υπηρε-

σία καθαριότητας 

β) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.117 ΦΕΚ 82 Α/5.3.2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και με 

την υπ' αριθμόν 105134/ ΦΕΚ905/17.6.2004 Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εγκρίθηκε το 

Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-

σμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε». 

• Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κοι-

νούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου, ούτε να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε οικόπεδα και κοινό-

χρηστους χώρους. Το σημείο όπου συλλέγεται ο αποσυρόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός ε-

ξοπλισμός είναι στο δημοτικό αμαξοστάσιο (κάθε μέρα) . 

 

γ) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.115 ΦΕΚ 80Α/5.3.2004 «Διαχείριση των ηλεκτρικών στη-

λών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 
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την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» και με 

την υπ' αριθμόν 106155/ ΦΕΚ 1056/14.7.2004 Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εγκρίθηκε 

το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών στηλών και Συσσωρευτών 

(Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ.) και εν συντομία «Α.Φ.Η.Σ.» 

• Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπα-

ταριών, που υπάρχουν στα δημοτικά κτίρια και τα σχολεία του Δήμου μας. 

• Όποιος δημότης - καταστηματάρχης επιθυμεί στήλη για τη συλλογή μπαταριών μπορεί να απευ-

θύνεται στην υπηρεσία καθαριότητας . 

δ) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ. 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.109 ΦΕΚ 75Α/5.3.2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλα-

κτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείρισή τους.» και με την υπ' αριθμόν 106157/ ΦΕΚ 1145/28.7.2004 Υπουργική Απόφαση του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εγκρίθηκε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Παλαιών Ελαστικών 

ECO - ELASTIKA». 

• Οι ιδιοκτήτες των βουλκανιζατέρ, όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα οχήμα-

τα, καθώς και τα καταστήματα εμπορίας moto, πρέπει να μεριμνούν ώστε να οδηγούνται τα παλαιά 

τους ελαστικά σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

• Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές ελαστικών υποχρεώνονται να διακινούν ελαστικά, τα οποία 

ανήκουν σε κάποιο πιστοποιημένο «σύστημα». 

ε) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.116 ΦΕΚ 81Α/5.3.2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 

ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων» και με την υπ' αριθμόν 

105136/ ΦΕΚ 907 Β/17.6.2004 Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίθηκε το Σύστημα 

Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος « ΕΔΟΕ» 

• Οι ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων που έχουν αποφασίσει να μην τα ξαναχρησιμοποιήσουν και 

επιθυμούν να καταθέσουν μόνιμα τις πινακίδες τους, ώστε να μην επιβαρύνονται άλλο πλέον με τα 

διάφορα κόστη (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια κ.τ.λ) είναι υποχρεωμένοι μόνοι τους να παραδίδουν 

τα οχήματά τους σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και να λαμβάνουν 

βεβαίωση παραλαβής. Η παράδοση των παλαιών αυτοκινήτων ολοκληρώνεται με την έκδοση του 

πιστοποιητικού καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση 

του οχήματος.  

 

στ) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ - ΕΛΑΙΩΝ. 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.82 ΦΕΚ64 Α/2.3.2004 «Καθορισμός μέτρων και όρων για 

τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτι-

κή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» 
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• Οι ιδιοκτήτες των βουλκανιζατέρ, πρατηρίων καυσίμων κ.τ.λ. όπου γίνεται και η αλλαγή των πα-

λαιών λαδιών στα οχήματα, καθώς και αυτών που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, πρέπει να 

μεριμνούν ώστε να οδηγούνται τα λιπαντικά έλαια σε κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης. 

• Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές λιπαντικών λαδιών υποχρεώνονται να διακινούν λιπαντικά 

έλαια, τα οποία είναι ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

• Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια απαγορεύεται να απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστη-

μα ως υγρά απόβλητα, διότι δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στις σωληνώσεις. 

• Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων, fast food, ταβερνών κ.τ.λ θα πρέπει να εναποθέτουν τα χρησιμο-

ποιημένα μαγειρικά έλαια σε ειδικά δοχεία μεριμνώντας ώστε να οδηγούνται τα μαγειρικά έλαια σε 

πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 
 

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου συνεργάζεται με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, με 

γνώμονα πάντα το συμφέρον και το όφελος της περιοχής μας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και συμμετοχή των πολιτών 

Ο Δήμος διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και εκδίδει φυλλάδια με στόχο τη διαμόρφωση οικολο-

γικής συνείδησης στους πολίτες και στους μαθητές. 

 Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τα πανεπιστήμια, τα 

επιστημονικά ινστιτούτα, τις οικολογικές κινήσεις, τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, τα σχολεία 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλους κοινωνικούς φορείς . 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Υποχρεώσεις πεζών, οδηγών, ιδιοκτητών και συνοδών κατοικίδιων ζώων. 

α) Απαγορεύεται η απόρριψη μικροαντικειμένων (άχρηστων χαρτιών, πακέτων, ή άλλων ειδών μι-

κροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης) στους κοινόχρηστους χώρους 

(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις), από περιπατητές , επισκέπτες, κ.τ.λ.. Τα 

παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια απορριμμάτων. Στους παραβά-

τες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο.  

β) Στα καλάθια απορριμμάτων του Δήμου απαγορεύεται η ρίψη αποβλήτων που μπορούν να τα κα-

ταστρέψουν, όπως π.χ. χημικά, εύφλεκτα, εστίες φωτιάς, μπάζα κ.λ.π. Στους παραβάτες της ανωτέρω 

διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο.  
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γ) Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωμένοι να έχουν συνέχεια μαζί τους τα 

απαραίτητα υλικά συλλογής περισυλλογής περιττωμάτων και να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρι-

σμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους, όταν από αυτά ρυπαίνονται κοινόχρη-

στοι και μη χώροι. Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο δι-

πλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ,καθώς επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά 

ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφο-

νηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.  

δ) Απαγορεύεται ο σταυλισμός ή εκτροφή ζώων – πτηνών (π.χ. κότες, κατσίκες, βοοειδή, άλογα 

κ.λ.π.) κοντά σε κατοικημένες περιοχές χωρίς σχετική άδεια. 

ε) Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά την πλύ-

ση πεζοδρομίων, αυλών, βεραντών, οχημάτων, κ.α. όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοι-

νόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης. 

στ) Η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων με μηχανέλαια κάθε 

είδους οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων 

οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση 

διαρροής να μεριμνούν αμέσως για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, 

όπως π.χ. διαρροή μετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχημα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων 

οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Διεύθυνση Καθαριότητας. Στους παραβάτες της παραπάνω 

διάταξης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

ζ) Ο μη αποχιονισμός των τμημάτων των πεζοδρομίων κάθε οικοδομής αποτελεί παράβαση του πα-

ρόντος κανονισμού. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής κάθε οικοδομής οφείλει να φροντίζει για την α-

σφαλή κίνηση των πεζών, μεταξύ 8πμ – 8μμ. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται 

χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 15  

Καθαρισμός και πλύση δημοτικών οδών 

α) Οι υπεύθυνοι των οχημάτων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης υποχρεούνται να απομακρύνουν τα ο-

χήματά τους, την ημέρα και τις ώρες που θα ενημερώνει η υπηρεσία καθαριότητας ότι πρόκειται να 

κάνει καθαριότητα της οδού (πλύσιμο, σάρωση κ.λπ.). Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται από την προη-

γούμενη ημέρα των εργασιών καθαρισμού με ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και με τους εξής 

πιθανούς τρόπους : 

 Ενημερωτικά σημειώματα στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων από την προηγούμενη ημέρα.  

 Ενημέρωση από τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης από την προηγούμενη  

 Ενημερωτικές ταμπέλες στην αρχή και στο τέλος της οδού που θα καθαριστεί (τοποθέτηση από την 

προηγούμενη ημέρα). 
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β) Όσα αυτοκίνητα κατά την ημέρα των εργασιών καθαρισμού βρεθούν σταθμευμένα στους αντί-

στοιχους δρόμους παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα απομακρύνονται με γερανοφόρο όχημα και 

όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους. 

γ) Απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από κάδους και η εμπόδιση της μηχανικής αποκομιδής των 

απορριμμάτων και η παρεμπόδιση δημοτών στην εναπόθεση απορριμμάτων στους κάδους. Στους 

παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο αφαίρεση της πινακίδας και μεταφορά του οχήματος με γερανό. 

Όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους. 

δ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων επί των πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώ-

ρων, παρά μόνο μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας. 

 

 Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής, διπλα-

σιάζεται.  
 

ΑΡΘΡΟ 16 

Υποχρεώσεις υπευθύνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά 

καταστήματα και περίπτερα 

α) Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία παρατηρείται μεγάλη 

παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.τ.λ.) οφείλουν να συ-

σκευάζουν σε πλαστικές ανθεκτικές σακούλες καλά κλεισμένες τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα 

(κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κ.τ.λ.) και να τα τοποθετούν μέσα στους μεταλλικούς 

κάδους απορριμμάτων το πολύ μία ώρα πριν την προγραμματισμένη διέλευση του απορριμματοφό-

ρου. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους 

κάδους. Στις περιοχές που λόγω ειδικών συνθηκών δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή , α-

ποθηκεύονται σε ιδιωτικούς χώρους μέχρι την καθορισμένη ώρα αποκομιδής. Στους παραβάτες της 

ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία.  

β) Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων fast food, super market, ταβερνών κ.τ.λ. πρέπει να εναποθέτουν τα 

χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία και να οδηγούνται : ή σε κάποιο 

πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 82 ΦΕΚ 64 Α / 2.3.2004. Σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανακατεύονται με τα αστικά απόβλητα και να τοποθετούνται στους 

μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων.  

γ) Οι υπεύθυνοι όλων των καταστημάτων που έχουν ως σκοπό την πώληση, μεταξύ άλλων, αναψυ-

κτικών, οινοπνευματωδών ποτών, φαγητών κ.λ.π (όπως snack bar, fast food, εστιατόρια, καφετέριες, 

καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ουζερί), πρέπει να φροντίζουν για την καθαριότητα του κοινόχρηστου 

χώρου που βρίσκεται μπροστά από αυτά και ενός ευρύτερου περιγράμματος που θα απέχει τουλάχι-

στον 10 μέτρα από το περίγραμμα του χώρου που έχουν νοικιάσει για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμά-

των. Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο.  



 

Σελίδα 20 από 34 
 

 

δ) Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποθήκευση και η αυθαίρετη κατάληψη από τους κατα-

στηματάρχες στο πεζοδρόμιο, πεζόδρομο, πλατεία, ή στον κοινόχρηστο χώρο έξω από το κατάστημά 

τους, οποιονδήποτε αντικειμένων ή υλικών ακόμη και σχετικών με την εμπορική τους δραστηριότη-

τα (π.χ καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, μικροπροϊόντα, τραπεζοκαθίσματα, επαγγελματικές ο-

μπρέλες, φιάλες υγραερίου, κ.τ.λ). Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο.  

ε) Οι υπεύθυνοι των εμπορικών καταστημάτων πρέπει τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, αλου-

μίνιο, πλαστικό) να τα τοποθετούν ξεχωριστά μέσα στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης συσκευα-

σιών, αφού πρώτα ελαχιστοποιήσουν τον όγκο τους και τα μη ανακυκλώσιμα υλικά να τα τοποθε-

τούν σε σακούλες απορριμμάτων καλά δεμένες και να τις εναποθέτουν στον μεταλλικό κάδο απορ-

ριμμάτων μία ώρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου. 

στ) Στα περίπτερα, καντίνες στα οποία παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την άμεση κατα-

νάλωση των προσφερομένων ειδών, οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων 

αλλά και να διατηρούν διαρκώς τον χώρο περιμετρικά καθαρό. Στους παραβάτες της ανωτέρω διά-

ταξης επιβάλλεται πρόστιμο.  

 

ΑΡΘΡΟ 17  

Καθαριότητα Λαϊκών - Δημοτικών αγορών 

 

1. Υποχρεώσεις του Δήμου. 

Η Υπηρεσία καθαριότητας έχει την υποχρέωση έναντι των δημοτών να φροντίζει και να διατηρεί 

καθαρούς τους χώρους όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, να προστατεύει τη δημόσια υγεία 

και να αναλαμβάνει τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας τους. 

2. Υποχρεώσεις αδειούχων-παραγωγών - πωλητών και εργαζομένων των λαϊκών -δημοτικών 

αγορών. 

Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών υπεύθυνοι είναι οι 

κατά χώρο αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές 

οργανώσεις), ανεξάρτητα αν είναι αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούν για λογαριασμό τους τρίτα 

πρόσωπα. 

Οι αδειούχοι πωλητές, παραγωγοί και εργαζόμενοι στη λαϊκή αγορά από την έναρξη και μέχρι την 

λήξη της λειτουργίας της, οφείλουν: 

α) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης 

των προϊόντων τους.  

β) Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους , εκτός των ορίων της έκτασης που 

τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους.  

γ) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα 

που παράγουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 
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δ) Να μη ρυπαίνουν με την ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρων ευπαθών ειδών που αλ-

λοιώνονται εύκολα ( λέπια ψαριών, εντόσθια, κόκαλα, φύλλα λαχανικών, σάπια φρούτα, χύμα υπο-

λοίπων προϊόντων κ.τ.λ) καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, τελάρα, κ.τ.λ)  

ε) Μετά τη λήξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς υποχρεούνται να συλλέγουν τα απορρίμματα σε 

πλαστικές ανθεκτικές σακούλες καλά κλεισμένες και να τις εναποθέτουν στον πλησιέστερο κάδο 

απορριμμάτων και όχι εκτός των κάδων. 

Επίσης να αποσύρουν τους πάγκους πώλησης των προϊόντων σε δικό τους αποθηκευτικό χώρο εκτός 

της λαϊκής αγοράς.  

στ) Η παραμονή πάγκων πώλησης λαϊκής αγοράς μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται  

αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του  Κανονι-

σμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων.  

ζ) Να μην εμποδίζουν το έργο της υπηρεσίας καθαριότητας και να συμμορφώνονται με τις  υποδεί-

ξεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας.  

η) Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιονδήποτε στάσιμο ή πλανόδιο μικροπωλητή, παραγωγό και 

καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες), σε οποιοδήποτε σημείο στο Δήμο και αν βρίσκονται και τους 

έχει παραχωρηθεί από το Δήμο χώρος εγκατάστασής τους.  

ΑΡΘΡΟ 18  

Ρύπανση χειμάρρων και ρεμάτων 

Απαγορεύεται η απόρριψη παντός είδους απορριμμάτων, καθώς και η απόρριψη λυμάτων από εργο-

στάσια, εργαστήρια, βιοτεχνίες, καταστήματα και κατοικίες σε χείμαρρους και ρέματα διερχόμενα 

από το Δήμο μας. 

Επίσης απαγορεύεται η ρύπανση των χειμάρρων και των ρεμάτων του Δήμου από τη βοσκή ζώων.  

Ειδικότερα για υγρά και αέρια απόβλητα θα ενημερώνονται οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για 

την επιβολή όλων των περαιτέρω νομικών κυρώσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 

Ρύπανση δημοσίων κτιρίων, ακάλυπτων χώρων, κοινοχρήστων χώρων, δασών και 

προστασία τους 

α) Η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη σε ακάλυπτους χώρους δημόσιους και ιδιωτικούς, ρέματα, δά-

ση και αλλού εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, άχρηστων υλικών (αδρανή υλικά, στερεά απόβλητα, κη-

πευτικά προϊόντα κ.λ.π), με συνέπεια τη σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη δημιουργία ε-

στιών μόλυνσης και την προσβολή της αισθητικής του τοπίου και του οικιστικού περιβάλλοντος, α-

παγορεύεται αυστηρά και διώκεται.  

Τα παραπάνω άχρηστα υλικά πρέπει να μεταφέρονται και να απορρίπτονται με ευθύνη των κατόχων 

τους, μόνο σε κατάλληλους και εγκεκριμένους χώρους υποδομής (χωματερές και αλλού). Ρητά απα-

γορεύεται η απόθεση αυτών των άχρηστων υλικών σε κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόμια. 
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β) Απαγορεύεται αυστηρά η κοπή δένδρων και η καταστροφή του δημοτικού πρασίνου με οποιοδή-

ποτε μέσο από διάφορες δραστηριότητες. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο.  

γ) Απαγορεύεται η ρίψη μέσα στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής όμβριων υδάτων των πε-

ζοδρόμων, λαδιών συνεργείων αυτοκινήτων που προέρχονται από συντηρήσεις και επισκευές μηχα-

νών, λιπών ψητοπωλείων, υγρών μπαταριών και γενικά αποβλήτων που μπορούν να προκαλέσουν 

τοξική επιβάρυνση των αποχετευομένων λυμάτων.  

δ) Απαγορεύεται η ρύπανση των τοίχων των δημοσίων κτιρίων, μνημείων κ.λ.π ιστορικών χώρων, 

δημοτικών και ιδιωτικών χώρων και οικοπέδων. Τα δημοτικά ή δημόσια καταστήματα με ευθύνη 

των προϊσταμένων τους, των αρμοδίων υπαλλήλων ή των ιδιοκτητών τους πρέπει να είναι πάντα κα-

θαρά εξωτερικά και εσωτερικά, όπως επίσης και ο περιβάλλον χώρος. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Ρύπανση από την υπαίθρια αποθήκευση υλικών 

α) Απαγορεύεται η απόρριψη, τοποθέτηση ή κατάληψη πεζοδρομίων ή άλλων ελεύθερων δημοτικών 

και κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, πεζόδρομοι και άλλοι χώροι) με εμπορεύματα και υποπροϊόντα 

παραγωγικής διαδικασίας, στερεά ή υγρά, όπως πρώτες ύλες κι έτοιμα προϊόντα ή υποπροϊόντα, οι-

κοδομικά, ατομικά, μεταλλευτικά και χημικά υλικά, παλαιά είδη σιδήρου, ξυλείας, ελαστικού χάρ-

του, καύσιμα, λιπαντικά, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής, την καταβολή του κα-

θορισμένου τέλους και υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

β) Η υπαίθρια εναπόθεση, αποθήκευση και συγκέντρωση των υλικών αυτών, πρέπει να γίνεται κατά 

τρόπο που να αποκλείει τη διαρροή ή το διασκορπισμό τους στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από 

το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου, για την εναπόθεση ή συγκέ-

ντρωση των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά ν' αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά 

μέτρα (περίφραξη υλικών, κάλυψη με πλαστικό νάιλον και λοιπά) που πρέπει να λάβει ο αιτών. 

γ) Ο Δήμος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου της άδειας με τα παραπάνω ή άλλα προ-

στατευτικά μέτρα που του υποδεικνύονται, ανακαλεί την άδεια και ειδοποιεί την Αστυνομική Αρχή 

για την παράβαση. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προβαίνει στην απομάκρυνσή τους, αυτό γίνε-

ται από τις υπηρεσίες του Δήμου με δαπάνη του παραβάτη και του επιβάλλεται, πέραν των προβλε-

πόμενων άλλων κυρώσεων, το σχετικό τέλος αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου και το πρό-

στιμο σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 1900/1990. 

Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων προκληθεί ρύπανση επιβάλλεται πέραν των 

προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα 

και το μέγεθος της ρύπανσης.  

δ) Γενικά απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη (χωρίς δηλαδή τη χορήγηση της απαιτούμενης από το Νόμο 

σχετικής άδειας) καύση απορριμμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας, φύσης και μορφής. Στους παρα-

βάτες επιβάλλεται πρόστιμο.  
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ΑΡΘΡΟ 21 

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων 

α) Τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου (μπετονιέρες, κ.τ.λ) πρέπει να έχουν το φορτίο τους 

πλήρως προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς και να μην ρυπαίνουν το οδόστρωμα ή 

άλλους κοινόχρηστους χώρους, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα. 

Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλ-

λο κατάλληλο μέσο προστασίας Σε περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα γίνεται από την υπηρεσία 

καθαριότητας του Δήμου και τα έξοδα καθαρισμού, όπως αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά, καταλο-

γίζονται σε βάρος κάθε υπευθύνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, μεταφορέα κ.λ.π.) .  

β) Απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους 

εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας, , ακόμη και αν η 

φύση των εργασιών αυτών δεν είναι συνεχής, με ευθύνη του μεταφορέα και του υπεύθυνου της ε-

ξυπηρετούμενης επιχείρησης. Σε περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες 

του Δήμου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος των υπευθύνων, οι οποίοι επιπροσθέτως 

επιβαρύνονται και με χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

γ) Φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. που συλλαμβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείμενα σε δρόμους , πλα-

τείες , οικόπεδα , ποταμούς , ρέματα εκτός της χωματερής , επιβαρύνονται με μεγάλο χρηματικό 

πρόστιμο εκτός των λοιπών ποινών που επισείοντα από άλλες διατάξεις και σε περίπτωση υποτροπής 

διπλασιάζεται. 
δ) Απαγορεύεται η διέλευση αγροτικών οχημάτων που μεταφέρουν προϊόντα από όλους τους δρό-

μους της πόλης καθ’ όλο το 24ωρο, χωρίς να λαμβάνονται από τους υπευθύνους τα κατάλληλα μέ-

τρα προστασίας για την αποτροπή ρύπανσης του οδοστρώματος από ή με αιτία τα μεταφερόμενα 

προϊόντα τους ή από χώματα και λάσπες που μεταφέρονται από τους τροχούς τους.  

Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης, το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή α-

νάλογα με την έκταση και την σοβαρότητα της ρύπανσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 

Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.α. 

α)Τα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής, τρέιλερ, γεωργικά μηχανήματα, ή 

εξαρτήματα τους τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο από ένα μήνα στο ίδιο σημείο 

θεωρούνται στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως. Σε κάθε πε-

ρίπτωση απαγορεύεται η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο 

δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο ή σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία. Εφόσον διαπιστωθεί η πα-

ράβαση από όργανο της Δημοτικής Αστυνομίας ή της Αστυνομικής Αρχής ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης 

και αν εξακολουθεί τη στάθμευση θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατά-

ξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980. 



 

Σελίδα 24 από 34 
 

 

β)Εάν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο Δήμος επικολλά ειδικό σήμα 

επί του οχήματος ή του μηχανήματος και συντάσσει πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειμμένου 

οχήματος. 

γ)Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί και έχει εξαντλήσει το χρονικό περιθώριο, το 

αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο και με ευθύνη του εγκεκριμένου συστήμα-

τος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος «ΕΔΟΕ» (Υπουργική Απόφαση 105136/ΦΕΚ 

907Β/17.6.2004), αποσύρεται, όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, στο οποίο ανα-

φέρονται τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου και η θέση από την οποία αποσύρθηκε. 

δ)Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο.  
 

ΑΡΘΡΟ 23  

Χωροθέτηση των λειτουργιών του Δήμου 

Με ειδικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και με τήρηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας που 

εκδίδονται μετά από εκπόνηση σχετικής μελέτης χωροθέτησης των λειτουργιών στο Δήμο και των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μπορεί να απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων σε 

κοινόχρηστους ή ελεύθερους χώρους στο Δήμο, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και 

την υγεία των πολιτών. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη) 

α) Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά 

περίπτωση υπευθύνων. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη 

των ιδιοκτησιών τους (περίφραξη ακαλύπτων χώρων, επαρκή ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, φεγγι-

τών, φωταγωγών κ.τ.λ). 

β) Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους μετα-

τρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής με αυτονόητους κινδύ-

νους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση τους υπεύ-

θυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας (15) δέκα πέντε ημερών στον καθαρισμό 

της ιδιοκτησίας τους με δικά τους έξοδα και μέσα.  

γ) Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφω-

θούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήμερη 

προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο 

Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υ-

γειονομικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον 
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καθαρισμό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των 

υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό 

δ) Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, 

πρασιές, αυλές κ.λ.π.) πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε 

πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, κατά τη διαδικα-

σία της διάταξης της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισμού, μπο-

ρεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές 

δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υ-

πευθύνων. 

ε) Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας σε 

κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άμεσος και επικείμενος, ο Δήμος με μόνη την αυτοψία της αρμόδιας 

Υγειονομικής Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει στον κα-

θαρισμό του συγκεκριμένου χώρου ύστερα από (1) μια και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυ-

ροκόλληση και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης. 

ζ) Σε περίπτωση που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδη-

λώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κ.τ.λ) οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν 

μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων 

και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέσα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα 

πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους που γειτονεύουν με την ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπε-

ται η εναπόθεση απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους 

χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων 

που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργα-

νωτές των εκδηλώσεων ή μετά από συνεννόηση της υπηρεσίας καθαριότητας με ειδικά προγράμματα 

και σε χρόνο που ορίζεται από την υπηρεσία. 

Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο  

 

ΑΡΘΡΟ 25  

Καθαριότητα οικοπέδων 

α) Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρί-

τοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα. Γι' αυτό οφείλουν να τα περιφράξουν σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τα-

κτική καθαριότητα και αποψίλωση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρο 1 του 

Π.Δ. της 12.4.1929 («Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»). 

β) Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν ν' αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το 

δικαίωμα, για να εξασφαλίσει τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπε-

δο, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλι-

σης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων. Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλε-
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ται και πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης το πρόστιμο δι-

πλασιάζεται.  

ΑΡΘΡΟ 26 

Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων, που χρησιμοποιούνται από επι-

χειρήσεις. 

 

α) Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, εστια-

τόρια και συναφή καταστήματα, που χρησιμοποιούν κατόπιν σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώ-

ρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν: 

 Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο 

καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. 

 Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της 

επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. 

 Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων εντός των 

ορίων του χώρου που έχει διατεθεί. 

β) Η αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων (π.χ. χώροι 

ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθη-

κών, εργαστηρίων, σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων κ.α.) που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεί-

α, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος 

των παραβατών χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

γ) Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή από τους υπευθύνους των επιχει-

ρήσεων πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. 

δ) Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο 

να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατά-

στημά τους, οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά ακόμη και σχετικά με την εμπορική τους δραστηριό-

τητα, όπως π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια 

ποτών, παλιά σίδερα, μικροπροϊόντα, επισκευαζόμενες μηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα, χαρτο-

κιβώτια κ.λ.π., εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από την Δημοτική Αρχή, μετά την καταβολή του 

σχετικού τέλους, για κατάληψη πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδι-

ορισμένο από την Δημοτική Αρχή χώρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στους παραβάτες 

της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που δι-

πλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για 

τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων. 

ε) Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της Δημο-

τικής Αρχής για χρήση από τον ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη, θα σκουπίζεται και θα καθαρί-

ζεται υποχρεωτικά σε όλη την έκταση και καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης του με έξοδα και ευ-
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θύνη του υπόχρεου αυτού. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να 

αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού των απορριμμάτων αυτών. Στους παραβάτες της διάτα-

ξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται 

σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά 

μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 

στ) Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία 

επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρμολόγησης επί-

πλων ή άλλων ειδών κ.λ.π.) στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων. Εάν διαπιστωθεί παράβαση 

της παραπάνω διάταξης, ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που δι-

πλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

ζ) Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των περι-

πτέρων. Οι υπεύθυνοι περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του περί-

πτερου καθαρό σ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται 

χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

η) Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συ-

νεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γε-

νικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Εάν 

διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη ανάλογα 

με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτρο-

πής. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

Υπαίθρια διαφήμιση 

α) Η αφισοκόλληση, ο διασκορπισμός εντύπων, η αναγραφή συνθημάτων και διαφημιστικών, η α-

νάρτηση ταμπλό, πανό, επιγραφών, σημάτων και λοιπών μπορούν να πραγματοποιούνται μετά από 

σχετική άδεια που θα χορηγείται από το Δήμο κι εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του 

Ν.2946/2001 ( ΦΕΚ 224 Α'/ 8.10.2001) και οι σχετικές αποφάσεις και κανονισμοί του Δημοτι-

κού Συμβουλίου που καθορίζουν τους χώρους και τον τρόπο προβολής. 

β) Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων. Η 

ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήματα και άλλα 

διαφημιστικά μέσα επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε 

κάθε περίπτωση υποτροπής. 

γ) Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε 

κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η αντίθετη με την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πό-

λης τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα 
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με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτρο-

πής. 

δ) Όσα διαφημιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοι-

νόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με 

τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται 

ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν 

τα παραπάνω πλαίσια και διαφημίσεις, καθώς και των διαφημιζομένων, επιβάλλεται ανάλογα με 

την έκτασης της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

ε) Εξαιρούνται ρητά οι πολιτικές οργανώσεις και οι δημοτικές κινήσεις. Για τους φορείς αυτούς τη-

ρούνται οι διατάξεις των Νόμων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 28 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, προσθήκες, επισκευές, 

κατεδαφίσεις) καθώς και κάθε εργασία οργανισμού κοινής ωφελείας, που εκτελούνται σε κοινόχρη-

στους ή ιδιωτικούς χώρους στα διοικητικά όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

Πριν από την έναρξη οποιονδήποτε οικοδομικών εργασιών-ανακαινίσεων οι υπεύθυνοι πρέπει:  

α) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου - οδοστρώματος καταβάλλοντας 

το αντίστοιχο τέλος. (εκπληρώνοντας συγχρόνως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχε-

τική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου). 

 Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου, να υποβάλλουν ανάλογη 

υπεύθυνη δήλωση. 

β) Την προβλεπόμενη από το Νόμο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεώς 

της. 

γ)Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα 

δ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή (το υπόδειγμα της οποίας θα χορηγεί ο Δήμος) 

αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία και θα επιστρέφε-

ται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφ’ όσον δεν προκλήθηκαν 

ζημίες στους Δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέ-

ντα στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, άλλες φθορές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης 

πεζοδρομίου κ.λ.π.). Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή από 

την Δημοτική Αστυνομία. 
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ε)Τέλος οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν μεγακάδους στο χώρο του εργοταξίου-

πεζοδρομίου για την συλλογή των μπάζων τους και άλλων οικοδομικών απορριμμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

α) Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος με περίφραξη 

και προειδοποιητική πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία . Σε περί-

πτωση νόμιμης κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προ-

στασία πεζών, ιδιοκτησιών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο πρέπει 

να περιορίζονται με διάφορα μέσα προστασίας (οριοθέτηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης με 

μαδέρια, τσιμεντόλιθους, λαμαρίνες κ.α) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά, αέρα είτε 

από οποιαδήποτε άλλη αιτία.Τα Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρό-

σκονη, μπάζα κ.λ.π) θα πρέπει να πρέπει να καταβρέχονται συχνά και σκεπάζονται με κατάλληλο 

υλικό, ώστε να μην παρασύρονται από τον άνεμο.  

β) Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τη-

ρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά μέτρα. 

γ) Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά κατε-

δαφίσεων (μπάζα) πλέον του 2/ημέρου, ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη συνέ-

χεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες. 

 δ) Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπαζών στους κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται με χρη-

ματικό πρόστιμο 

 ε) Τα στερεά ή κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, 

πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα 

για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση 

με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης αντανακλαστικής ταινίας ό-

ταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος, η δε σήμανση κατά την νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή. 

 στ) Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά προ ανεγειρομένων οικοδομών 

χορηγείται από το Δήμο για πρώτη φορά με διάρκεια μέχρι και (6) μηνών. Μετά την παρέλευση 

του παραπάνω εξαμήνου οι υπεύθυνοι για την ανέγερση της οικοδομής υποχρεούνται να εναποθέ-

τουν τα κάθε είδους οικοδομικά υλικά εντός του ισογείου της οικοδομής ή στην πυλωτή αυτής και 

να αποδεσμεύσουν τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για τεχνικούς 

λόγους η παραπάνω λύση, ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την άδεια αυτή για χρονικό διάστημα 

ενός ακόμα εξαμήνου και αν χρειασθεί παράταση της συγκεκριμένης άδειας πέραν του έτους, 

γνωματεύει σχετικά τριμελής επιτροπή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Το τέλος χρήσης του κοινό-

χρηστου χώρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση παράτασης 

αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του διπλασίου του προηγουμένου εξαμήνου. 

ζ) Η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου τιμωρείται με 

χρηματικό πρόστιμο βάσει του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80. 
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ΑΡΘΡΟ 31 

Πριν από την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, 

ΔΕΥΑ κ.τ.λ) επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους νόμους περί εκτελέ-

σεων δημοσίων έργων (σημάνσεις κ.τ.λ) καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κα-

νονισμού και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Οι παραπάνω Οργανισμοί υποχρεούνται να λαμβάνουν, πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, 

την προβλεπόμενη «άδεια τομής» από το Δήμο και να γνωστοποιούν στις υπηρεσίες τα πλήρη στοι-

χεία των φυσικών υπευθύνων του έργου. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των έργων οφείλουν να 

τηρούν τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων, πρέπει να αναρτούν πινακίδες με την επωνυμία του Ορ-

γανισμού, τον αριθμό της αδείας του Δήμου και την ημερομηνία έκδοσής τους. Αμέσως μετά την 

αποπεράτωση του έργου θα πρέπει μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήξη της σχετικής άδειας να γίνε-

ται απομάκρυνση όλων των προϊόντων εκσκαφής και των υπόλοιπων άχρηστων υλικών και να επα-

ναφέρονται τα πράγματα στην αρχική τους κατάσταση.  

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση βλάβης, οι Οργανισμοί Κοινής Ωφε-

λείας θα ενεργούν, ενημερώνοντας πλήρως το Δήμο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, με τη 

διαπίστωση κάθε παράβασης των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρ-

θρου του Κανονισμού, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη αντίστοιχο χρηματικό πρόστιμο, 

εφ’ όσον από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση 

(π.χ. κατάπτωση εγγυητικής επιστολής). 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ: Διάθεση υλικών κατεδαφίσεων. 

Για να εξαλειφθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη υλικών κατεδαφίσεως σε δημοτικούς και δημόσιους χώ-

ρους, χείμαρρους και ρέματα, πάρκα κ.λ.π, θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής: 

α) Όταν εκδίδεται μια άδεια κατεδαφίσεως, ο εκ του Νόμου υπόχρεος θα πρέπει με υπεύθυνη δήλω-

σή του προς το Δήμο να προσδιορίζει επακριβώς το σημείο απόθεσης των υλικών κατεδαφίσεως, το 

οποίο απαγορεύεται να είναι δημοτική ή δημόσια έκταση αλλά ιδιωτική, εφόσον στα όρια του Δήμου 

μας δεν υπάρχει οργανωμένος χώρος υποδοχής μπαζών. 

Επίσης θα ειδοποιεί εγγράφως τη Δημοτική Αστυνομία πριν την απόθεση των υλικών, ώστε να μπο-

ρεί να γίνεται αυτοψία από υπάλληλο της Δημοτικής Αστυνομίας ή της Ελληνικής Αστυνομίας για 

την εξακρίβωση των αναγραφόμενων στην υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου. 

Σε περίπτωση που η απόθεση γίνει σε μη προβλεπόμενο χώρο, διαφορετικό από αυτόν που περιγρά-

φεται στην υπεύθυνη δήλωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο.  

β) Αντίστοιχη υποχρέωση θα πρέπει να έχουν και οι ιδιωτικές εταιρείες που νοικιάζουν «containers» 

για συλλογή μπαζών και στη συνέχεια τα απομακρύνουν. Θα πρέπει να γνωστοποιούν εγγράφως τα 
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σημεία απόθεσης των υλικών αυτών. Τα σημεία αυτά απαγορεύεται να είναι δημοτική ή δημόσια 

έκταση αλλά ιδιωτική, εφόσον στα όρια του Δήμου μας δεν υπάρχει οργανωμένος χώρος υποδοχής 

μπαζών. 

Σε περίπτωση που η απόθεση γίνει σε μη προβλεπόμενο χώρο, διαφορετικό από αυτόν που περιγρά-

φεται στην υπεύθυνη δήλωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο.  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 

 ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο της τήρησης του παρόντος Κανονισμού 

• Για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και της ισχύουσας κάθε 

φορά Νομοθεσίας, υπεύθυνοι είναι:  

- Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας & Πρασίνου για το σκέλος της Καθαριότητας  

- Η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών για το σκέλος του Περιβάλλοντος και της χωροθέτησης . 

- Η Δημοτική Αστυνομία και οι αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές που βεβαιώνουν την παράβαση και 

επιβάλουν το πρόστιμο. 

Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού βεβαιώνονται από τους προαναφερόμενους 

υπευθύνους. 

Τα χρηματικά ποσά που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις 

κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ή και με Απόφαση Δημάρ-

χου και εισπράττονται με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). 

Ο παραβάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου Ω-

ραιοκάστρου εντός δέκα (10) ημερών. 

Ο παραβάτης μπορεί, αν επιθυμεί, να εμφανιστεί σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από τη 

σύνταξη της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας για να του υπο-

βάλλει έγγραφες αντιρρήσεις. Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν εμφανιστεί εντός της τριήμερης 

προθεσμίας από τη βεβαίωση της παράβασης, είτε εμφανιστεί και οι αντιρρήσεις του κριθούν αβάσι-

μες, οριστικοποιείται το διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση που έκανε. 

 

Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ 34 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1. Ρύπανση μνημείων , αγαλμάτων , αρχαιολογικών χώρων και λοιπών 
δημοσίων κτιρίων. .....................................................................(σελ 9) 

300,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

2. Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια , κάδοι κ.λ.π.) 
..................................................................................................(σελ 10) 

300,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

3. Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων, προστατευτικών μέσων, αυθαίρετη 
μετακίνηση ή αλλαγής θέσεως κάδων, αυθαίρετη αφαίρεση προστα-
τευτικών «Π» και φθορά των παραπάνω μέσων. .................(σελ 11) 

300,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

4. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, νησίδες, πλατεί-
ες, πάρκα, πεζόδρομους, οικόπεδα, άλση κρέμασμα απορριμμάτων σε 
δέντρα ή ρήψη τους στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο, καθώς και τοποθέ-
τηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων. ........(σελ 11) 

50,00 € 
(ανά σακούλα) 

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

5. Μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής απο-
θήκευσης απορριμμάτων από βανδαλισμούς ,αναμμένα τσιγάρα κτλ. 
...................................................................................................(σελ 11) 

500,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

(επιπλέον επιβάρυνση με τα έξο-
δα αντικατάστασης) 

6. Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιμο συνθημάτων σε κάδους ή άλλα 
μέσα αποθήκευσης απορριμμάτων ...........................................(σελ 11) 

50,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

7. Η στάση και στάθμευση Ι.Χ μπροστά από κάδους απορριμμάτων. 
...................................................................................................(σελ 11) 

100,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

8. Τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους απορριμμάτων καθώς 
και για σκουπίδια μη συσκευασμένα καταλλήλως. ..............(σελ 11) 

50,00 € 
(ανά σακούλα) 

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

9. Παράβαση των όρων του άρθρου 9. .............................(σελ. 11-12) 300,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

10. Παράβαση των όρων του άρθρου 10. ................................( σελ.12) 1.000,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

11. Παράβαση της παραγράφου α, του άρθρου 11. ..................(σελ.13) 3.000,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

12.  Παράβαση της παραγράφου β, του άρθρου 11. ………….....(σελ.13) 1.000,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

13. Παράβαση των τρόπων διαχείρισης των ανακυκλώσιμων απορριμμά-
των ( Άρθρο 12). ...............................................................(σελ 14) 

100,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

14. Παράβαση της παραγράφου α, του άρθρου 14. ..................(σελ.17) 20,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

15. Παράβαση της παραγράφου β, του άρθρου 14. ..................(σελ.17) 30,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

16. Παράβαση των παραγράφων γ, δ, ε, στ, ζ, του άρθρου 14.  
………………………………………………..………..……...(σελ.18) 

50,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

17. Παράβαση των όρων του άρθρου 15. ...........................(σελ. 18-19) 30,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

18. Παράβαση των όρων της παραγράφου α, του άρθρου 16. .......(σελ.19) 50,00 €/σακούλα 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

19. Παράβαση των όρων των παραγράφων β, δ, του άρθρου 16. ..(σελ.20) 300,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 



 

 
 
 

20. Παράβαση των όρων της παραγράφου γ, του άρθρου 16. .......(σελ.19) 100,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

21 Παράβαση των όρων των παραγράφων ε, στ, του άρθρου 16. 
 .........................................................................................(σελ.20) 

50,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

22 Παράβαση των όρων της παραγράφου 2, του άρθρου 17. ......(σελ.20) 100,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

23 Παράβαση των όρων του άρθρου 18. .................................(σελ.21) 500,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

24 Παράβαση των όρων της παραγράφου α , του άρθρου 19. .....(σελ.21) 300,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

25 Παράβαση των όρων των παραγράφων β,γ,δ του άρθρου 19. 
...................................................................................................(σελ.22)

500,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

26 Παράβαση των όρων των παραγράφων α,β,γ του άρθρου 20. 
...................................................................................................(σελ.22)

300,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

27 Παράβαση των όρων της παραγράφου δ , του άρθρου 20. 
...................................................................................................(σελ.22)

500,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

28 Παράβαση των όρων των παραγράφων α και β του άρθρου 21. 
...................................................................................................(σελ.23)

200,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

29 Παράβαση των όρων της παραγράφου γ, του άρθρου 21. 
...................................................................................................(σελ.23)

1000,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

30 Παράβαση των όρων της παραγράφου δ, του άρθρου 21. 
...................................................................................................(σελ.23)

150,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

31 Παράβαση των όρων της παραγράφου α, του άρθρου 22. 
...................................................................................................(σελ.23)

16,00 € 
(ανά ημέρα πέραν του 1 μηνός) 

32 Παράβαση των όρων της παραγράφου δ, του άρθρου 22. 
...................................................................................................(σελ.24)

200,00 € 
 

33 Παράβαση των όρων του άρθρου 24. .................................(σελ.24-25) 200,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

34 Παράβαση των όρων του άρθρου 25. ......................................(σελ.25) 200,00 € 
(για οικ. έως 1 στρέμμα με προ-
σαύξηση 100 € για κάθε επιπλέον 

στρέμμα) 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

35 Παράβαση όρων των παραγράφων α έως ζ, του άρθρου 26. 
.............................................................................................(σελ.26-27) 

150,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

36 Παράβαση των όρων της παραγράφου η, του άρθρου 26. 
..................................................................................................(σελ.27) 

300,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

37 Παράβαση των όρων των παραγράφων α έως γ του άρθρου 27. 
..................................................................................................(σελ.27) 

300,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

38 Παράβαση των όρων της παραγράφου δ, του άρθρου 27. 
..................................................................................................(σελ.28) 

1000,00 € - 10.000,00€ 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

39 Παράβαση των όρων της παραγράφου α, του άρθρου 32. 
..................................................................................................(σελ.30) 

1000,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

40 Παράβαση των όρων της παραγράφου β, του άρθρου 32. 
.............................................................................................(σελ.30-31) 

5000,00 € 
Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 


