
  
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

 
 Ο παξώλ θαλνληζκόο θαζαξηόηεηαο απνηειεί θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ θαλνληζκνύ πνπ ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 229/1999 απόθαζε ηνπ Γ.. 
θαη εθείλσλ πνπ ηνλ ζπκπιήξσζαλ κε ηηο ππ’ αξηζ. 87/2001, 187/2001, 
332/2003 θαη 420/2003 απνθάζεηο ηνπ Γ.. Αθόκε πεξηέρεη ηξνπνπνηήζεηο θαη 
ζπκπιεξώζεηο θαη ζα ηζρύζεη σο εμήο: 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. 
 
 Ο Γήκνο θαη νη πνιίηεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ηήξεζε 
ηεο θαζαξηόηεηαο ηεο πόιεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 
επηηπγράλνληαη κε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη δηέπνληαη από δηαηάμεηο, 
ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα. 
 

1. Ο παξώλ θαλνληζκόο έρεη σο αληηθείκελν: 
 
-ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ηεο πόιεο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο 
πγείαο 
 
-ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ – ζηεξεώλ απνβιήησλ 
(ζπζθεπαζία, ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθύθισζε, δηάζεζε) 
 
-ηελ γλσζηνπνίεζε θαη ζπκκόξθσζε ζηηο ζρεηηθέο δεκνηηθέο δηαηάμεηο 
 

2. Με βάζε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 
θαλνληζκνύ, ππεξηζρύνπλ όηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο γεληθέο 
δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ πγεηνλνκηθνύ 
θαλνληζκνύ, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 
 
Ο παξώλ θαλνληζκόο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006) θαη απνηειεί θαλνληζηηθή θαη 
δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρύ νπζηαζηηθνύ λόκνπ. 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπεξηέρνληαη ξπζκίζεηο: 
-Σνπ Νόκνπ 1080/80 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο δηαηάμεσλ 
ηηλώλ ηεο πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ Ο.Σ.Α. λνκνζεζίαο» θ.η.ι.(άξζξν 3, 19 θαη 
26, ΦΔΚ 246/Α). 
-Σνπ Νόκνπ 807/71 «γηα ειεύζεξνπο ρώξνπο». 
-Σνπ Νόκνπ 1650/86 «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο»(άξζξα 2, 12, 
ΦΔΚ160/Α). 
-Σεο Κ.Τ.Α. 49541/1424/1986 «ζηεξεά απόβιεηα»(ΦΔΚ 444Β). 



-Σεο Κ.Τ.Α 72751/3054/1985 «ηνμηθά θαη επηθίλδπλα απόβιεηα»(ΦΔΚ 665/Β) 
-Σεο Τγεηνλνκηθήο δηάηαμεο ΔΗΒ301/64 «πεξί ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη 
δηαζέζεσο απνξξηκκάησλ»(ΦΔΚ 63/Β). 
-Σνπ Νόκνπ 2939/01 «πεξί αλαθύθισζεο». 
-Σνπ Νόκνπ1144/81 «πεξί ελαπόζεζεο αδξαλώλ πιηθώλ». 
-Σεο νδεγίαο 75/422 ηεο Δ.Ο.Κ., 91/156 Δ.Δ. «απαηηήζεηο θαηάξηηζεο θαη 
εθαξκνγήο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ». 
-Σνπ Π.Γ 434/1982 (ΦΔΚ78/1982 ηεύρνο Α) «ζπγθξόηεζε θαη αξκνδηόηεηεο 
εηδηθήο ππεξεζίαο Ο.Σ.Α.». 
-Σνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114/8.6.2006) Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο. 
-Σνπ Π.Γ. 116/2004(ΦΔΚ 81 Α΄/5-3-04) «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο θύθινπ δσήο ηνπο…». 
-Σεο Κ.Τ.Α. 69728/824/96 (ΦΔΚ 358/1996 ηεύρνο Α) «κέηξα θαη όξνη γηα ηελ 
δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ». 
-Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο(Γ.Ο.Κ.) 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ 
ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. 
 
 Ζ αξκνδηόηεηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ αλήθεη 
ζηελ Γεκνηηθή Αξρή, ζηνπο αξκόδηνπο γηα ηελ θαζαξηόηεηα ππαιιήινπο ηνπ 
Γήκνπ ή ζε άιινπο ππαιιήινπο εμνπζηνδνηεκέλνπο από ηνλ Γήκαξρν 
(ειεγθηέο) θαη ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία, νη νπνίνη είλαη αξκόδηνη γηα ηελ 
ππνβνιή κελύζεσλ, αλαθνξώλ θαη πξνζηίκσλ. Οη θνξείο, νη θάηνηθνη ηεο 
πόιεο καο θαη θάζε άιιε ππεξεζία νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ηηο πην πάλσ 
Αξρέο, γηα ηελ όζν ην δπλαηό απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. 
 Σα πξόζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ 
επηβάιινληαη κε απόθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη είλαη αλεμάξηεηα από 
ηα πξόζηηκα πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 1 παξ. 2 πεξίπησζε δ΄ ηνπ Ν.Γ. 
805/71(πηαηζκαηηθέο παξαβάζεηο). Ο παξαβάηεο κπνξεί , εάλ επηζπκεί , λα 
εκθαληζηεί εληόο ηξηώλ ( 3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο 
εκεξνκελίαο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο , θαηά ηηο ώξεο γξαθείνπ , ελώπηνλ 
ηεο Τπεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην όξγαλν πνπ βεβαίσζε ηελ παξάβαζε θαη 
λα ππνβάιιεη εγγξάθσο έλζηαζε εθζέηνληαο ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ .  
 Σν πξόζηηκν θαηαβάιιεηαη θαηά ην ήκηζπ εληόο δέθα ( 10) εκεξώλ , από ηελ 
εκεξνκελία ηεο παξάβαζεο  ή ζύκθσλα κε ην αξζ 27 παξ. Ε ηνπ Καλνληζκνύ 
Καζαξηόηεηαο , από ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ζηνλ παξαβάηε ηεο 
Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα θαζνξίδεη ην ύςνο ηνπ 
πξνζηίκνπ. Δθόζνλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ δέθα ( 10) εκεξώλ, 
ην πξόζηηκν θαηαβάιιεηαη ρσξίο έθπησζε , εληόο πξνζεζκίαο δύν ( 2) κελώλ 
από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ζην Σακείν ηνπ 
Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ. 



 
 Ωο απνξξίκκαηα – ζηεξεά απόβιεηα λννύληαη όιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, 
θπξίσο ζηεξεάο κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ή 
θπζηθνύο θύθινπο θαη παξάγνληαη ζε ρώξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, 
παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη γεληθώο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ είλαη 
εγθαηαιειεηκκέλα ή πξόθεηηαη λα εγθαηαιεηθζνύλ. Απηά ζύκθσλα κε ηελ 
λνκνζεζία θαη ηηο πξόζθαηεο Αζηηθέο δηαηάμεηο ηαμηλνκνύληαη ζε ΑΣΗΚΑ, 
ΔΗΓΗΚΑ θαη ΣΟΞΗΚΑ –ΒΛΑΒΔΡΑ. 
 
1.Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

α)Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα νγθώδε θαη κε νγθώδε πνπ πξνέξρνληαη από 
νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνύο, βηνηερληθνύο θαη 
επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο, ηδξύκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά από 
όινπο ηνπο ρώξνπο όπνπ εθδειώλνληαη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. 
β)Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θύζεο θαη πξνέιεπζεο πνπ 
θείληαη ζε νδνύο, πεδνδξόκηα, θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, αθάιππηα 
νηθόπεδα, θ.ι.π. 

     γ)Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα όπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζύξηγγεο θ.ι.π. 
 
2.Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

α)Τπόινηπα πνπ πξνέξρνληαη από ηε δξαζηεξηόηεηα βηνκεραληώλ,         
βηνηερληώλ, ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο(κέηαιια, μύιν, 
ραξηί, πιαζηηθά θ.ι.π.) θαη δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά ιόγσ όγθνπ, 
πνζόηεηαο, πνηόηεηαο, δπλαηόηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. 

     β)Τπόινηπα λνζνθνκείσλ, γεξνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθώο. 
     γ)Απνξξίκκαηα θαη ππόινηπα θαζαξηζκνύ λεθξνηαθεηαθώλ ρώξσλ. 

δ)Πξντόληα θαη πιηθά πξνεξρόκελα από εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη                                                                            
γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 
ε)Απόβιεηα κε δπλάκελα λα κεηαθεξζνύλ δηα ησλ ζπλήζσλ κεζόδσλ     
θαη νρεκάησλ. 
ζη)Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθώο, θαζώο θαη ηα 
κέξε ηνπο, άρξεζηα ή εγθαηαιεηκκέλα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

     δ)Εώα πνπ ζαλαηώλνληαη ή πεζαίλνπλ 
 
 
 
3.Σα ηνμηθά – βιαβεξά πεξηιακβάλνπλ: 

α)Απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα    
ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά 
θ.ι.π.) ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη δηάζεζε γίλεηαη κε ηξόπνπο, 
κεζόδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηάθνξα από ηα ζπλήζε. 
β)Απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη από αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ θαη ηνθεηώλ 
από παζνινγναλαηνκηθά – κηθξνβηνινγηθά- αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, από 
ηκήκαηα ινηκσδώλ λόζσλ θ.ι.π. νδεγνύληαη ππνρξεσηηθά πξνο θαύζε ζε 
εηδηθνύο θιηβάλνπο από απηνύο πνπ ηα παξάγνπλ. 
 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
 



 
ΑΡΘΡΟ 5 
 
 Με βάζε ηνλ παξόληα θαλνληζκό νη ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ θαζνξίδνληαη 
σο εμήο: 

1) Ζ πεξηζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε 
νγθσδώλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ έηζη όπσο απηά πεξηγξάθνληαη 
ζην άξζξν 4 παξ. 1α ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 
Ζ απνθνκηδή γίλεηαη ζύκθσλα κε  πξόγξακκα πνπ θαηαξηίδεη ν 
αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκόδην γξαθείν ηεο 
ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ. 
Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα ζην ηαζκό 
κεηακόξθσζεο, ηνλ ΥΤΣΑ, εξγαζηήξην θαύζεο ή ζε άιινπο 
θαηάιιεινπο ρώξνπο. 

2) Ζ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδώλ αζηηθώλ 
απνξξηκκάησλ έηζη όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 1 
α, β, ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ (παιηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο 
ζπζθεπέο, ζηξώκαηα θ.ι.π.) γίλεηαη κεηά από εηδνπνίεζε ζηελ 
αξκόδηα Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ ή βάζεη θάπνηνπ 
εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο πνπ θαηαξηίδεη ε Τπεξεζία 
Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε απόθαζή ηνπ 
κπνξεί λα θαζνξίζεη εηδηθό ηέινο απνθνκηδήο κε βάζε ηνλ όγθν 
(m3)  θαη ην βάξνο (kg) αλά νγθώδεο αληηθείκελν θαη πνιιαπιάζην 
ζηελ πεξίπησζε πνιιώλ νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ. Σν πνζό απηό 
αλαπξνζαξκόδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ. 

3) Ζ θαζαξηόηεηα ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ. Όιεο νη εξγαζίεο 
πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ζθνππηδηώλ θαη απνξξηκκάησλ 
πνπ θείληαη ζε νδνύο, πεδνδξόκηα, πιαηείεο θαη θνηλόρξεζηνπο 
ρώξνπο. Ζ ζπρλόηεηα θαη νη κέζνδνη ζθνππίζκαηνο νξίδνληαη από 
ηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ. Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 
εμσηεξηθώλ ρώξσλ θαζαξώλ, ν Γήκνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηεί 
θαηά ππθλά δηαζηήκαηα θαιαίζζεηα θαη εύρξεζηα δνρεία 
απνξξηκκάησλ ή άιινπο εηδηθνύο θάδνπο ππνδνρήο ππόινηπσλ 
θαηαλάισζεο κηθξναληηθεηκέλσλ θ.ι.π. 

4) Ζ ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιόγηα 
νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρόλ αιιαγέο, ηηο ώξεο 
θαη εκέξεο πνπ απαγνξεύεηαη ην παξθάξηζκα απηνθηλήησλ γηα 
ζάξσκα ησλ νδώλ. 

5) Ζ γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ όπσο 
πξνβιέπεη ην άξζξν 79 ηνπ Γ.Κ.Κ. 

6) Ζ ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηεο πόιεο όηαλ απηό 
απαηηείηαη ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή ηνπηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΟΩΝ ΠΑΡΑΓΟΤΝ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 
 



 Ζ επζύλε γηα ηε κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ αλήθεη ζ’ απηνύο 
πνπ ηα παξάγνπλ. 
 
 Ο Γήκνο δελ ππνρξενύηαη ζηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ – 
απόβιεησλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ 1γ, 2δ, 2ε θαη παξάγξαθνο (3) ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ δειαδή επηθίλδπλα απνξξίκκαηα, πιηθά από εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, 
απόβιεηα κε δπλάκελα λα κεηαθεξζνύλ δηα ησλ ζπλήζσλ κεζόδσλ, ηνμηθά – 
επηθίλδπλα απόβιεηα ή όζα δηέπνληαη από εηδηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 
όπσο: 
-ξαδηελεξγά απόβιεηα 
-εθξεθηηθέο, εύθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο 
-απόβιεηα πξνεξρόκελα από εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε 
κεηαιιεπηηθώλ πόξσλ 
-απόβιεηα εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ 
-πηώκαηα κεγάισλ δώσλ 
-γεσξγηθά απόβιεηα πξνεξρόκελα από πεξηηηώκαηα δώσλ ή κεηά από ρξήζε 
γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, εληνκνθηόλσλ θ.ι.π. 
-θαηαιύηεο απηνθηλήησλ 
 
Οη παξαβάηεο ηηκσξνύληαη κε πξόζηηκν από 100 έσο 2000 € 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΣΟΗΚΩΝ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΥΩΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΣΖΡΖΖ ΣΩΝ 
ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ 
 
 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επόκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ νη 
ρξεζηκνπνηνύκελνη όξνη έρνπλ ηηο εμήο έλλνηεο: 
 

1) «Καηνηθίεο» ζεσξνύληαη νη απηνηειείο ρώξνη όπνπ θαηνηθνύλ άηνκα ή 
νηθνγέλεηεο θαη ππεύζπλνη, γηα κελ ηηο νηθνγέλεηεο (κε ή ρσξίο ηέθλα) νη 
δύν ζύδπγνη, γηα δε ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ πνιπθαηνηθηώλ ν 
δηαρεηξηζηήο άιισο όινη νη ζπληδηνθηήηεο ηεο νηθνδνκήο. 

2) «Καηαζηήκαηα» ζεσξνύληαη νη απηνηειείο ρώξνη όπνπ ιεηηνπξγνύλ 
θάζε θύζεσο εκπνξηθέο ή άιιεο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη ηα θάζε είδνπο 
εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο. Τπεύζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ην 
πξόζσπν ή ηα πξόζσπα ζην όλνκα ησλ νπνίσλ αζθείηαη ε επηρείξεζε 
ή ν δηεπζπληήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ 
θαηαζηήκαηα. 

3) «Γξαθεία» ζεσξνύληαη νη απηνηειείο ρώξνη όπνπ αζθνύληαη 
νπνηαδήπνηε επαγγέικαηα κόληκα ή πξόζθαηξα. 
Τπεύζπλνη είλαη: 
- γηα ηα γξαθεία ην πξόζσπν ή ηα πξόζσπα ζην όλνκα ησλ νπνίσλ 

αζθείηαη ην επάγγεικα 
- γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ., Δ.Δ.) θαη Δ.Π.Δ. ν δηαρεηξηζηήο 
- γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξίεο (Α.Δ) ν εθπξόζσπνο θαηά ην θαηαζηαηηθό 
- γηα ηηο ππόινηπεο επηρεηξήζεηο ν Πξντζηάκελνο δηνηθεηηθνύ 



4) «Οηθόπεδα» ζεσξνύληαη νη αθάιππηνη ρώξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε, 
εληόο ή εθηόο ζρεδίνπ, θαη ππεύζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή λνκέαο 
απηνύ. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΑ – ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΜΖ 
ΟΓΚΩΓΖ ΑΣΗΚΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 
 

1) Οη ππεύζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά έηζη όπσο ραξαθηεξίδνληαη ζην 
άξζξν 7 παξ. 1,2,3,4 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ππνρξενύληαη λα 
γλσξίδνπλ ην πξόγξακκα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ πνπ ν Γήκνο 
έρεη θαηαξηίζεη. 
Σελ εκέξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ νθείινπλ λα έρνπλ 
ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε πιαζηηθνύο αλζεθηηθνύο 
ζάθνπο ηνπο νπνίνπο πξέπεη πξηλ ηελ ώξα δηέιεπζεο ηνπ 
απνξξηκκαηνθόξνπ λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζηνλ θάδν κεραληθήο 
απνθνκηδήο πνπ ν Γήκνο έρεη ηνπνζεηήζεη ζην δξόκν ηνπο. 
Οη θάδνη ηνπνζεηνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαηόπηλ ππόδεημεο ηεο 
ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο. Ζ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ είλαη ε κόλε αξκόδηα 
γηα ηε κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεσο (κόληκεο ή πξνζσξηλήο) ησλ 
θάδσλ. ηνπο παξαβάηεο πνπ κεηαθηλνύλ άλεπ αδείαο ηνπο θάδνπο 
επηβάιιεηαη  πξόζηηκν από 50 έσο 300 €. 

2) Γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή ηεο πόιεο θαη ηε δεκόζηα 
πγεία δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθώλ ζάθσλ ζθνππηδηώλ 
έμσ από ηνπο θαζνξηζκέλνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο νύηε ρύκα 
απνξξίκκαηα εθηόο απηώλ. Γηα όζνπο ζπιιακβάλνληαη λα παξαβαίλνπλ 
ηε δηάηαμε απηή, ν Γήκνο επηβάιιεη πξόζηηκν ύςνπο 15 € γηα θάζε 
ζαθνύια θαη παξάιιεια δηαπηζηνπκέλεο ηεο παξαβάζεσο 
ππνβάιιεηαη έγθιεζε θαηά ηνπ ππεπζύλνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 459 
ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. 

3) Σα κεγάια θαηαζηήκαηα ηεο πόιεο(supermarket θ.ι.π.) ή όζα 
θαηαζηήκαηα εθ ηεο θύζεώο ηνπο παξάγνπλ πνιιά απνξξίκκαηα 
ππνρξενύληαη λα πξνκεζεπηνύλ ζπκπηεζηέο απνξξηκκάησλ – ραξηηώλ 
θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπκπηέδνληαη. ε πεξίπησζε κε 
ζπκκνξθώζεσο ηνπ ππόρξενπ, επηβάιιεηαη πξόζηηκν από 150 έσο 
600 € . 

4) Οη ηδηνθηήηεο θαηνηθηώλ θαη θαηαζηεκάησλ ππνρξενύληαη ζε πεξίπησζε 
ρηνλόπησζεο λα θαζαξίδνπλ ηα πεδνδξόκηα από ην ρηόλη κπξνζηά από 
ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΑ – ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ 
ΟΓΚΩΓΖ ΑΣΗΚΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ 
 



1) Σα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε αιιά 
παξαιακβάλνληαη από ην Γήκν θαηόπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ 
ππεπζύλσλ κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο. 
ηελ πεξίπησζε απηή νη ππεύζπλνη ππνρξενύληαη: 
α) Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Γήκνπ εηδηθό ηέινο απνθνκηδήο αλ 
πξνβιέπεηαη( άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ παξόληνο). 
β) Να κε βγάδνπλ ηα νγθώδε απνξξίκκαηα ζην πεδνδξόκην από πξηλ αιιά 
κόλνλ ην πξσηλό ηεο εκέξαο πνπ ηνπο αλαθνηλώζεθε (εθηόο αλ ηειεθσληθώο 
ηνπο δνζεί άιιε ώξα) όηη ζα πεξάζεη ην εηδηθό απνξξηκκαηνθόξν θαη λα 
ηνπνζεηνύλ ζε ζεκείν πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ησλ πεδώλ ή 
νρεκάησλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξείηαη όηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθό 
ρώξν θαη ζα επηβάιιεηαη ζρεηηθό ηέινο θαη επηπιένλ πξόζηηκν ύςνπο 60 έσο 
300 €. 
2)  Δηδηθόηεξα γηα ηα θαηαζηήκαηα, γξαθεία θ.ι.π. νη ππεύζπλνη 
ππνρξενύληαη ζηα πάζεο θύζεσο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο πνπ 
ηνπνζεηνύληαη πξνο απνθνκηδή (ραξηνθηβώηηα, μπινθηβώηηα θ.ι.π.) λα έρνπλ 
πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ όγθν ηνπο δηα πηέζεσο, πεξηδέζεσο 
θ.ι.π. Θα ηνπνζεηνύληαη δε ζην πεδνδξόκην κεηά ην θιείζηκν ησλ 
θαηαζηεκάησλ ην βξάδπ ή κηα ώξα πξηλ  ηε δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ. 
ηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή ν Γήκνο επηβάιιεη πξόζηηκν 
ύςνπο 60 έσο 300 €. 
3)   Δηδηθά γηα πξντόληα θεπεπηηθώλ εξγαζηώλ: 

- θύιια μεξά, άλζε, ππόινηπα θαζαξηζκνύ θήπσλ, γθαδόλ θ.ι.π. 
ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνύο πιαζηηθνύο ζάθνπο όπσο ηα νηθηαθά 
απνξξίκκαηα. ε πεξίπησζε απνξξίςεσο επί ηνπ  πεδνδξνκίνπ 
αζπζθεύαζηα (ρύκα) επηβάιιεηαη ζηνλ ππεύζπλν πξόζηηκν 60 €. 

- ππόινηπα θνπήο δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαξηά θ.ι.π. ζπζθεπάδνληαη ζε 
ειαθξηά δεκάηηα, δεκέλα κε αλζεθηηθό ζρνηλί ή ζύξκα, γηα ηελ 
εύθνιε θόξησζή ηνπο. Γελ βγαίλνπλ από πξηλ ζην πεδνδξόκην θαη 
ηζρύνπλ ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν 
πξόζηηκν 60 € 

- ππόινηπα ρώκαηνο θαη θνπξνρώκαηνο απνκαθξύλνληαη 
ππνρξεσηηθώο από ηνπο ππεύζπλνπο κε δηθά ηνπο κέζα. ηνπο 
παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 50 έσο 150 €. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ 
 
1) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Γήκνο δηαζέηεη ηελ ππνδνκή θαη έρεη 
ηε δπλαηόηεηα ηεο πεξηζπιινγήο ησλ εηδηθώλ απνξξηκκάησλ, όπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2α ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ (βηνκεραληθά- 
βηνηερληθά απνξξίκκαηα) πεξηζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα απηά βάζεη εηδηθνύ 
πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθνηλώλεη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 
ηνπο έρνπλ: 
α) Σελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ, αλ έρεη απνθαζίζεη ην Γεκνηηθό 
πκβνπιίνπ ππέξ ηνπ Γήκνπ εηδηθό ηέινο απνθνκηδήο όπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ παξόληνο. 
β)   Σηο ππνρξεώζεηο ησλ ππεπζύλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθώδε αζηηθά 
απνξξίκκαηα έηζη όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 παξ. 1. 



2) ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα απνθνκηδήο, 
κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ εηδηθώλ απνξξηκκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
άξζξν 4 παξ. 2α ππνρξενύληαη νη ππεύζπλνη βηνκεραληώλ, βηνηερληώλ, 
εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π. λα απνκαθξύλνπλ ηα απνξξίκκαηα κε ηα δηθά 
ηνπο κέζα ή απεπζπλόκελνη ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια 
κέζα κεηαθνξάο θαη ρώξνπο ππνδνρήο.  Δπίζεο ππνρξενύληαη κέρξη ηελ 
εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνύλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναύιηα ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξόκην. ηνπο παξαβάηεο ζα 
επηβάιινληαη πξόζηηκα από 100  έσο 1000 €. 
 
3)Σα απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2δ ηνπ  παξόληνο    
θαλνληζκνύ (κπάδα θαη άιια άρξεζηα αδξαλή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από 
θαηεδαθίζεηο, εθζθαθέο, αλαθαηλίζεηο νηθνδνκώλ θ.ι.π.) κεηαθέξνληαη κε 
επζύλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεύζπλνπ εξγαζηώλ ζε ηδησηηθνύο  εηδηθνύο 
ρώξνπο ππνδνρήο, δηόηη εληόο ησλ Γηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο δελ 
ιεηηνπξγεί παξόκνηνο ρώξνο. 
 ηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα δηάζηεκα 
κεγαιύηεξν ησλ δύν εκεξώλ ζεσξνύληαη όηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθό 
θνηλόρξεζην ρώξν θαη νη ππεύζπλνη ππνρξενύληαη ζηελ θαηαβνιή εηδηθνύ 
ηέινπο, θαζώο επίζεο θαη ηνπ ζρεηηθνύ πξνζηίκνπ ύςνπο 150 έσο 1500 €. 
 ηελ πεξίπησζε πνπ απηά απνξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρώξνπο όπσο 
νηθόπεδα, ξέκαηα, πάξθα, άιζε, δξόκνπο, δάζε εληόο ή εθηόο ζρεδίνπ, 
γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξύπαλζεο θαη πξνθαινύλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην 
πεξηβάιινλ. Γηα απηό ηέηνηεο ελέξγεηεο απαγνξεύνληαη απζηεξά.                                                                      
ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο εθηόο από ηηο πνηληθέο ηνπο επζύλεο θαη 
ηηο πξνβιεπόκελεο άιιεο θπξώζεηο  πνπ επηβάιιεη ν λόκνο, ν Γήκνο επηβάιιεη 
πξόζηηκν πνπ θπκαίλεηαη από 150 έσο 1500 € αλάινγα κε ηνλ όγθν ησλ 
επηξξηπηόκελσλ αδξαλώλ θαη ηε ζνβαξόηεηα ηεο ξύπαλζεο, ζε πεξίπησζε δε 
επαλάιεςεο, επηβάιιεηαη πξόζηηκν κέρξη θαη ζην δεθαπιάζην ηνπ 
επηβιεζέληνο ζηα πξνεγνύκελα. 
 Απαγνξεύεηαη ε ξίςε κπαδώλ θαη άιισλ νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ ζηνπο θάδνπο 
απνξξηκκάησλ  θαζώο θαη ε ξύπαλζε πεδνδξνκίσλ κε ρώκαηα, ιάδηα θ.ι.π. 
ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 50 έσο 150 €. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΟΞΗΚΩΝ – ΒΛΑΒΔΡΩΝ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΓΔΝ ΜΔΣΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ 
 
 Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2ε θαη άξζξν 4 παξ. 
3, ζπιιέγνληαη, απνθνκίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά από ηνπο 
ππεύζπλνπο όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξόληνο 
θαλνληζκνύ. Οη ππεύζπλνη ππνρξενύληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα 
ηα θξαηνύλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναύιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα 
βγάδνπλ ζην πεδνδξόκην. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη θπξώζεηο 
θαηαβνιήο εηδηθνύ ηέινπο θαη πξόζηηκν από 300 κέρξη 3000 €.  
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
 
 Δθόζνλ ζην Γήκν ιεηηνπξγεί πξόγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή γηα ηελ 
αλαθύθισζε θαη αλάθηεζε πξώησλ πιώλ νη ππεύζπλνη θαη γεληθά όινη νη 
θάηνηθνη θαη νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη 
κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξόπν ζπιινγήο θαη ελαπόξξηςεο ησλ πξνο 
αλαθύθισζε απνξξηκκάησλ σο εμήο: 
 

1. Οη θάηνηθνη νθείινπλ λα κελ αλακεηγλύνπλ κε ηα ζπλήζε απνξξίκκαηα 
εθείλα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από γπαιί, ραξηί, 
αινπκίλην θα πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο αιιά λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα 
απνξξίπηνπλ ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο αλαθύθισζεο θαηά είδνο,  πνπ έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο καο. 
2. ηηο επηρεηξήζεηο  ζηηο νπνίεο νη παξαγόκελεο πνζόηεηεο αλαθπθινύκελσλ 
απνξξηκκάησλ είλαη ζρεηηθά κεγάιεο νη ππεύζπλνη νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ 
μερσξηζηά από ηα άιια απνξξίκκαηα λα ηα ζπκπηέδνπλ θαη λα ηα 
απνξξίπηνπλ όπσο παξαπάλσ. 
 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΗ ΑΛΛΔ 
ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΔΕΩΝ 
 
 Ζ απόξξηςε από ηνπο πεδνύο ή επνρνύκελνπο, θαζ’ νδόλ αρξήζησλ 
ραξηηώλ, παθέησλ ή άιισλ εηδώλ κηθξνζπζθεπαζίαο, κηθξναληηθεηκέλσλ θαη 
εηδώλ αηνκηθήο ρξήζεο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ. 
Σν ίδην θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο θαη ειεύζεξνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ (πιαηείεο, 
πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.) από πεξηπαηεηέο, 
ζακώλεο, θ.ι.π. 
 Σα παξαπάλσ αληηθείκελα πξέπεη λα ξίπηνληαη ζηα ππάξρνληα θαιάζηα 
κηθξναπνξξηκκάησλ ή ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. ε όζνπο 
ζπιιακβάλνληαη λα παξαβηάδνπλ ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξόζηηκν 15 €. 
Δλώ όζνη πξνθαινύλ θζνξέο ζε αζηηθό εμνπιηζκό ηνπ Γήκνπ πξόζηηκν από 
50 έσο 300 €. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΣΔΡΩΝ 
 
1.  Οη ππεύζπλνη θαηαζηεκάησλ ή πεξηπηέξσλ ζηα νπνία παξαηεξείηαη ε 
παξαγσγή θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ από ηελ θαηαλάισζε ησλ 
πξνζθεξόκελσλ εηδώλ (αλαςπθηηθά, πξόρεηξν θαγεηό θ.ι.π.) νθείινπλ λα 
ηνπνζεηνύλ δνρεία απνξξηκκάησλ αιιά θαη λα δηαηεξνύλ δηαξθώο θαζαξό 
ηνλ έκπξνζζελ ρώξν θαη πεξίγπξν. ηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηε 
δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξόζηηκν 50 έσο 300 € θαη ζε πεξίπησζε θαη ηξίηεο 
ππνηξνπήο αθαηξείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο. 



 2. Οη ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ πώιεζεο ηρζύσλ, θξενπσιείσλ, εζηηαηνξίσλ, 
ηαβεξλώλ θαη ςαξνηαβεξλώλ ππνρξενύληαη λα ζπιιέγνπλ ηα απνξξίκκαηα ζε 
εζσηεξηθνύο ρώξνπο θαη λα ηα παξαδίλνπλ ζηα απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα 
όηαλ απηά δηέξρνληαη από ηα θαηαζηήκαηά ηνπο. ε πεξίπησζε ηνπνζεηήζεσο 
ησλ απνξξηκκάησλ απηώλ ζηνπο θνηλνύο θάδνπο ή θαη΄άιινλ ηξόπν 
ηνπνζέηεζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο απνηειεί παξάβαζε θαη επηβάιιεηαη 
πξόζηηκν 50 έσο 300 €. 
3.  Από ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζε ζπλεξγαζία, αλ ρξεηαζζεί, κε ηελ Σερληθή 
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη ε θαηακέηξεζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 
πνπ θαηαιακβάλνπλ θαηαζηήκαηα ή θαηνηθίεο θαη ζα επηβάιινληαη από ηελ 
ίδηα ή ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηα πξνβιεπόκελα ηέιε θαη πξόζηηκν από 100 
έσο 300 € εάλ ην εκβαδόλ είλαη κεγαιύηεξν από ην αλαθεξόκελν ζηελ ηπρόλ 
ρνξεγεζείζα άδεηα ή εάλ δελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα. Παξάιιεια δε ζα 
ππνβάιιεη ηελ ζρεηηθή αλαθνξά γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθήο πνηλήο. 
4. Δπίζεο ζηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία αλαηίζεηαη ν έιεγρνο ηεο ειεθηξνδόηεζεο 
ησλ θαηαζηεκάησλ γηα ηελ δηαπίζησζε εάλ ειεθηξνδνηνύληαη από αλεμάξηεην 
γλώκνλα ηεο Γ.Δ.Ζ. ή γλώκνλα νηθηαθήο ρξήζεσο.  ηελ πεξίπησζε απηή 
επηβάιιεηαη πξόζηηκν από 100 έσο 300 € θαη ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο, θσηηζκνύ 
θαη ππνλόκσλ θαζώο θαη νη ινηπέο επηβαξύλζεηο ζα ππνινγηζζνύλ 
αλαδξνκηθά από ηελ εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηα πνζά πνπ 
ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ είδνπο απηνύ ζύκθσλα κε 
ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΩΝ ΑΠΟ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
 
 Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, θαηόπηλ αδείαο δεκνηηθνύο θαη 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο όπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία, 
εζηηαηόξηα θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα νθείινπλ λα δηαηεξνύλ δηαξθώο ηνπο 
ρώξνπο θαζαξνύο δηα ηδίσλ κέζσλ θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ 
δνρείσλ αλεμάξηεηα από ην ρξόλν θαζαξηζκό από ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 
ηνπο κε ζπκκνξθνύκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξόζηηκν 30 έσο 
100 €. ε πεξίπησζε ηξίηεο ππνηξνπήο αθαηξείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΑΓΟΡΩΝ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΗ 
EMΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΔΩΝ 
 
 Οη πσιεηέο, παξαγσγνί θαη έκπνξνη ζηηο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Γήκν 
(ζηεγαζκέλεο ή κε, ιατθέο αγνξέο, εκπνξνπαλεγύξεηο, θ.ι.π.) θαζώο επίζεο 
πιαλόδηνη κηθξνπσιεηέο, θαληίλεο (κόληκεο ή απηνθηλνύκελεο) νθείινπλ λα 
δηαηεξνύλ ηνλ γύξσ ρώξν πάληνηε θαζαξό θαη λα ζπιιέγνπλ ηα θάζε είδνπο 
απνξξίκκαηα ζε αλζεθηηθνύο ζάθνπο θαη λα ηνπο κεηαθέξνπλ ζηνπο 
θνληηλόηεξνπο θάδνπο. 
Δηδηθά γηα ηηο ιατθέο αγνξέο ππνρξενύληαη λα ηνπνζεηνύλ ηα απνξξίκκαηα ζε 
αλζεθηηθνύο ζάθνπο ζηελ άθξε ηνπ πάγθνπ ηνπο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 



αγνξάο θαη θαηόπηλ λα ηα κεηαθέξνπλ ζηνπο θνληηλόηεξνπο θάδνπο ή ζε 
ζέζεηο – ζεκεία πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί από ηνλ Γήκν γηα ηελ γξήγνξε 
απνθνκηδή ηνπο θαη ηελ κηθξόηεξε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 Αλ δελ ηεξνύλ ηα παξαπάλσ ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ 
θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα ζηνπο ππεπζύλνπο. Δπίζεο επηβάιιεη πξόζηηκν 
ύςνπο 30 έσο 100 €. Δάλ ε παξάβαζε απηή δηαπηζησζεί γηα ηξίηε θνξά ν 
Γήκνο δεηά ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα νξηζκέλν ρξνληθό 
δηάζηεκα ή νξηζηηθά από ηελ Τπεξεζία πνπ ηελ έρεη ρνξεγήζεη (π.ρ. Γ/λζε 
Δκπνξίνπ - Ννκαξρία – Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θ.ι.π.) 
 Ζ παξαβίαζε σξαξίνπ ησλ ιατθώλ αγνξώλ ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν 30 έσο 
100 € θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δεηείηαη από ηε Ννκαξρία ε αλάθιεζε 
ηεο άδεηαο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΩΝ 
 
1) Ζ πιεκκειήο ελαπόζεζε, απνζήθεπζε θαη ζηίβαμε πιηθώλ, 

εκπνξεπκάησλ, νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θ.ι.π. κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή 
ξύπαλζε από ην δηαζθνξπηζκό ή ηελ αλάθιεμε ησλ πιηθώλ απηώλ ζην 
πεξηβάιινλ. 
ηε ρνξεγνύκελε από ην Γήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ 
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ ελαπόζεζε, απνζήθεπζε ή ζηίβαμε ησλ 
παξαπάλσ πιηθώλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία 
πξνζηαηεπηηθά κέηξα (θάιπςε κε ιακαξίλεο, λάηινλ θ.ι.π.) πνπ πξέπεη λα 
ιάβεη ν αηηώλ ώζηε λα απνηξέπεηαη θάζε θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνύ ή 
αλάθιεμή ηνπο. 
Αλ από ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ 
πξνθιεζεί ξύπαλζε ή θαηαζηξνθή ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο ν Γήκνο πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ άιισλ θπξώζεσλ από 
ηελ θείκελε λνκνζεζία επηβάιιεη πξόζηηκν από 50  έσο 150 € αλάινγα κε 
ηε ζνβαξόηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ξύπαλζεο. 

2) Οη παξάλνκεο δηαθεκηζηηθέο αθίζεο, ηακπιό, αεξνπαλό θ.ι.π. θαζώο 
θαη απηέο ησλ νπνίσλ έρεη ιήμεη ε άδεηά ηνπο, ζα ζπιιέγνληαη από ζπλεξγεία 
ηνπ Γήκνπ θα ζα επηβάιιεηαη από ηα εμνπζηνδνηεκέλα από ηνλ παξόληα 
θαλνληζκό όξγαλα πξόζηηκν από 100 έσο 300 € ηόζν ζην δηαθεκηζηή όζν 
θαη ζην δηαθεκηδόκελν, πέξα από ην ηέινο παξάλνκεο δηαθήκηζεο. Σν ίδην 
ηζρύεη θαη γηα ηε ξύπαλζε κε θεηγβνιάλ, ηε ξύπαλζε ησλ ηνίρσλ κε δηάθνξα 
ζπξέη θ.ι.π. ηηο εηαηξείεο γηγαληναθηζώλ πνπ ξππαίλνπλ κε θόιιεο, 
ζρηζκέλεο αθίζεο, ηακπιό θ.ι.π. επηβάιιεηαη πξόζηηκν από 200 έσο 1000 
€.  

3) Ζ ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ ζηνπο δξόκνπο πξέπεη λα γίλεηαη θαηά 
ηξόπνλ ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ή λα δπζρεξαίλεηαη ε απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ. Απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ δίπια από ηνλ 
θάδν απνξξηκκάησλ πξνο ηε κεξηά ηνπ δξόκνπ, πνπ εκπνδίδεη ηε 
κεηαθίλεζε ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθόξν. ηνπο παξαβάηεο ζα 
επηβάιιεηαη πξόζηηκν 50 €. 

 
 



 
ΑΡΘΡΟ 18 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ (ΣΔΓΑΜΔΝΩΝ Ζ ΜΖ) 
 

1. Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη πνιπθαηνηθηώλ, εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ 
ζηεγαζκέλνη ή κε (ρώξνπο ζηάζκεπζεο, πξαζηέο, παιαηέο νηθίεο 
θ.ι.π.), πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ 
ππεπζύλσλ όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 7  ηνπ παξόληνο 
θαλνληζκνύ θα κε θάζε πξόζθνξν κέζν, αθόκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα 
πξνέξρνληαη από ηξίηνπο. ε πεξίπησζε αδηαθνξίαο θαη ύζηεξα από 
ζρεηηθέο ζπζηάζεηο (πξνθνξηθέο ή έγγξαθεο) ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα 
λα παξέκβεη θαζαξίδνληαο ην ρώξν, θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα ζηνπο 
ππεπζύλνπο θαη επηβάιινληαο πξόζηηκν 50 έσο 300 €. 

2. Πέξα από ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ζηελ πεξίπησζε ξύπαλζεο 
κλεκείσλ, αγαικάησλ, παηδηθώλ ραξώλ, ρώξσλ πξαζίλσλ θ.ι.π. ζα 
επηβάιιεηαη θαη πξόζηηκν 100 έσο 1500 €. 

 
 Σα πξόζηηκα ζα είλαη ηξηπιάζηα εάλ ζπληειείηαη θαηαζηξνθή ησλ ρώξσλ 
απηώλ. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΠΔΓΩΝ 
 
 Οη ηδηνθηήηεο ή λνκείο νηθνπέδσλ νθείινπλ λα ηα δηαηεξνύλ πάληνηε 
ειεύζεξα από απνξξίκκαηα (ιακβαλνκέλσλ ππ’ όςηλ θαη ησλ θηλδύλσλ 
ππξθαγηάο) αθόκε θαη όηαλ πξνέξρνληαη από ηξίηνπο. Πξνο ηνύην νθείινπλ λα 
ηα πεξηθξάζζνπλ (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Οηθνδνκηθνύ 
Καλνληζκνύ) θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή θαζαξηόηεηα θαη απνςίισζε. 
 Αλ νη ππεύζπλνη εμαθνινπζνύλ λα αδηαθνξνύλ θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο 
ζπζηάζεηο (πξνθνξηθέο ή έγγξαθεο), ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα παξέκβεη 
θαζαξίδνληαο ην νηθόπεδν, πεξηθξάζζνληάο ην θαη θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα 
θαη επηβάιινληαο πξόζηηκν 100 € ζηνπο ππεπζύλνπο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΩΝ 
 Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά κέζα μεξνύ θνξηίνπ  
πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά. 
 Σα απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε 
θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην 
πέξαο θάζε εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ακέιεηαο ε θαζαξηόηεηα δηεμάγεηαη 
από ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνλ ππεύζπλν, καδί 
κε πξόζηηκν ύςνπο από 30 έσο 150 €. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  21 



ΔΓΚΑΣΑΛΔΛΔΗΜΜΔΝΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ, ΟΥΖΜΑΣΑ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ Κ.Λ.Π. 
 
 Όια ηα αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2ζη ηνπ παξόληνο 
θαλνληζκνύ κεηαθέξνληαη από ηνπο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο ζηνπο εηδηθνύο 
ρώξνπο γηα δηάιπζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζηάζκεπζή ηνπο (καθξνρξόληα 
ή κε) ζεσξείηαη θαηάιεςε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80. Βάζεη ηνπ Π.Γ. 116/2004 άξζξν 9 επηθνιιάηαη 
εηδηθή απηνθόιιεηε εηδνπνίεζε πνπ ην ραξαθηεξίδεη σο εγθαηαιεηκκέλν. Μέζα 
ζε 15 εκέξεο ελεκεξώλνληαη νη Τπεξεζίεο Αζθαιείαο γηα ηελ δηελέξγεηα 
έξεπλαο  θαη ζε 45 εκέξεο πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ θαη 
κεηαθέξεηαη κε επζύλε ηνπ ζε ζεκείν ζπιινγήο ηεο πεξηνρήο ηνπ, όπνπ 
παξακέλεη γηα 10 εκέξεο από ηελ εκέξα πεξηζπιινγήο ηνπ θαη θαηόπηλ 
κεηαθέξεηαη ζηνλ Ο.Γ.Γ.Τ. ή όπνπ αιινύ πξνβιέπεη ν Νόκνο. ε πεξίπησζε 
πνπ αλαδεηεζεί από ηνλ ηδηνθηήηε ην αληηθείκελν ή αλαδεηεζεί θαη βξεζεί ν 
ηδηνθηήηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ από ηνλ Γήκν, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 150 €, πέξα 
από ηελ θαηαβνιή ηεο δαπάλεο γηα ηελ δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο θαη 
απνζήθεπζεο πνπ πξνβιέπεη ν Νόκνο. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΡΩΜΑ ΟΓΩΝ 
 
 Γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ νδώλ πνπ είλαη παξθαξηζκέλα (όρη εγθαηαιειεηκκέλα) 
απηνθίλεηα, ν Γήκνο ζα ελεκεξώλεη από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ώζηε λα κε 
παξθάξνπλ απηνθίλεηα γηα 3-4 ώξεο γηα λα ζαξσζεί ε νδόο ηελ ζπγθεθξηκέλε 
εκέξα. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 50 €. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23 
 
ΔΡΓΑΗΔ ΟΗΚΟΓΟΜΖ (ΝΔΔ ΟΗΚΟΓΟΜΔ, ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΠΗΚΔΤΔ) 
ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΚΑΘΔ 
ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΖ ΩΦΔΛΔΗΑ 
 
1. ε θάζε νηθνδνκηθή εξγαζία πνπ γίλεηαη ζα πξέπεη ζην ρώξν ηνπ 
εξγνηαμίνπ λα ππάξρεη: 
α) αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο από ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο άδεηαο 
β) πηλαθίδα πνπ πξνβιέπεηαη από ην Νόκν κε ηνλ αξηζκό ηεο άδεηαο θαη ηελ 
εκεξνκελία εθδόζεώο ηεο 
γ) άδεηα θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ νδνζηξώκαηνο ρνξεγνύκελε από      ην 
Γήκν.  
 
2. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ζπλεπάγεηαη πέξα από ηελ 
επηβνιή πξνζηίκσλ ηελ θίλεζε από ηνλ Γήκν δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ησλ 
εξγαζηώλ πξνο απνθπγή θαηαιήςεσο Γεκνζίσλ ρώξσλ. 
 
3. Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ νη ηδηνθηήηεο ή νη 
θαηαζθεπαζηέο θαη νη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο αλάινγα πξέπεη: 



α) Να ζεσξνύλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα από ην Αζηπλνκηθό Σκήκα. 

β) Να εθνδηάδνληαη από ην Γήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ 
νδνζηξώκαηνο θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. Σν εκβαδόλ ηνπ 
θαηαιακβαλόκελνπ ρώξνπ ζα θαζνξίδεηαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 
Γήκνπ αλάινγα κε ην εθηεινύκελν έξγν. ηελ αίηεζε γηα ηελ άδεηα ζα 
δειώλνπλ ξεηά αλ ζα ηνπνζεηήζνπλ δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ώζηε ν Γήκνο 
λα εηζπξάμεη ηα λόκηκα. Αλ ηνπνζεηήζνπλ δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ρσξίο 
πξνεγνπκέλσο λα ην έρνπλ δειώζεη ζηελ έθδνζε αδείαο, ηόηε πέξα από ηα 
λόκηκα ηέιε πνπ ζα εηζπξάμεη ν Γήκνο γηα ηε δηαθήκηζε ζα επηβιεζεί θαη 
πξόζηηκν 100 έσο 500 €. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξόθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε 
ηνπ πεδνδξνκίνπ λα ππνβάιινπλ αλάινγε ππεύζπλε δήισζε. 
 
4. Ο ρώξνο πνπ εθηεινύληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη 
πεξηθξαγκέλνο θαη εληόο απηνύ ζα ηνπνζεηνύληαη ηα νηθνδνκηθά πιηθά. 
Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη πηλαθίδα πνπ λα απαγνξεύεη ηελ είζνδν ζηνπο κε 
έρνληεο εξγαζία θαη ζε πεξίπησζε θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ ή 
νδνζηξώκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία πεδώλ θαη 
νρεκάησλ. Σα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα 
εγθισβίδνληαη κε κέζα πξνζηαζίαο (καδέξηα, ηζηκεληόιηζνπο θ.ι.π.) γηα ηελ 
απνθπγή  ηεο δηαζπνξάο ηνπ από λεξά είηε από νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
Διαθξά πιηθά πνπ παξαζύξνληαη από ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξόζθνλε, 
κπάδα θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά ώζηε λα κελ παξαζύξνληαη 
από ηνλ αέξα. Σν ίδην ηζρύεη θαη θαηά ηα δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθώλ. 
Μπάδα επί θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ παξακέλνπλ πιένλ ηνπ δηεκέξνπ 
ζεσξείηαη όηη θαηαιακβάλνπλ δεκόζην ρώξν θαη επηβάιιεηαη ην ζρεηηθό ηέινο 
θαη ην πξνβιεπόκελν πξόζηηκν 100 έσο 500 €. Δπηπιένλ απνκαθξύλνληαη 
από ην Γήκν θαη ν ππόρξενο θαηαβάιιεη ηε δαπάλε απνκάθξπλζεο. 
Δπίζεο ην ίδην πξόζηηκν θαηαβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία από 
ηα πιηθά εθζθαθήο (ρώκαηα θ.η.ι) ξππαίλνληαη ηα παξαθείκελα πεδνδξόκηα 
θαη ην νδόζηξσκα θαη εθ’ όζνλ δελ απνκαθξύλνληαη ακέζσο κεηά ηελ 
δηαπίζησζε ηεο παξαπάλσ ξύπαλζεο.      

5. Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ πξέπεη λα είλαη θαηά ηξόπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ 
πξόιεςε αηπρήκαηνο, ηα δε πεξηθξάγκαηα γηα ηνλ ίδην ιόγν πξέπεη λα είλαη 
πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο 
αλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε αζπξνθόθθηλεο ηαηλίαο όηαλ 
θαηαιακβάλεηαη κέξνο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Ζ ζήκαλζε θαηά ηε λύθηα πξέπεη λα 
είλαη θσηεηλή. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100 έσο 300 €. 
 
6. ηηο πεξηπηώζεηο εθηέιεζεο εξγαζηώλ από Οξγαληζκό Κνηλήο Ωθέιεηαο 
(ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΔΤΑΘ) γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή δηθηύόπ ή λέσλ παξνρώλ 
επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηνπο Νόκνπο πεξί 
εθηειέζεσο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ζεκάλζεηο θ.ι.π.). Οη παξαπάλσ νξγαληζκνί 
ππνρξενύληαη όπσο ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ θαη όρη 
πέξαλ ηνπ ηεηξαεκέξνπ λα απνκαθξύλνπλ ηα πξντόληα εθζθαθήο, ηα ινηπά 
άρξεζηα πιηθά θαη λα επαλαθέξνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ πξόηεξή ηνπο 
θαηάζηαζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 6 
ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ζα δεηείηαη άκεζε επέκβαζε ηνπ Δηζαγγειέα.    



 Οη ίδηνη νξγαληζκνί ππνρξενύληαη ζην θαηάβξεγκα ησλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη 
πξντόλησλ εθζθαθώλ εθαξκνζκέλσλ αλάινγα ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξ. 6 
ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 
 
7. ε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ πξναλαθεξόκελσλ πεξηπηώζεσλ ησλ 
παξαγξάθσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ επηβάιιεηαη πξόζηηκν (ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 9 ηνπ Ν. 1828/89) 150 έσο 1500 € εθόζνλ από 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξύζκηζε (εγγπεηηθή 
επηζηνιή). 
 
8. Κάζε εξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα νξίδεη θαη λα θαηαζθεπάδεη ζέζεηο θάδσλ κε 
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη πξηλ ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, αλάινγα 
κε ηνλ αξηζκό ησλ θαηνηθηώλ. Γειαδή αλά 1-5 θαηνηθίεο κηα ζέζε θάδνπ, αλά 6-
12 θαηνηθίεο δύν ζέζεηο, αλά 13-20 ηξεηο ζέζεηο θ.ν.θ. Αλ δελ θαηαζθεπαζζνύλ 
νη ζέζεηο θάδσλ δελ ζα ρνξεγνύληαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πξνο ηελ Γ.Δ.Ζ. 
γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε. Δάλ κεηά ηελ δηάλνημε ησλ ζέζεσλ θαη ηε ρνξήγεζε ησλ 
ζρεηηθώλ εγγξάθσλ θάπνηνο ή θάπνηνη από ηνπο ελνίθνπο πξνβνύλ 
παξαλόκσο ζηελ επηθάιπςε ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ ζέζεσλ ζα επηβιεζεί 
πξόζηηκν 200 € γηα θάζε ζέζε επηκεξηζκέλν αλαινγηθά ζηνπο ελνίθνπο εάλ δελ 
εληνπηζζεί ν παξαλνκήζαο.  
 
9. Απαγνξεύεηαη ξεηά λα απνξξίπηνληαη κπάδα ή απνξξίκκαηα ζε 
αθάιππηνπο ρώξνπο, ρεηκκάξνπο, ξέκαηα, πάξθα, άιζε, δξόκνπο, δάζε.  
Όπνηνο παξαβεί απηέο ηηο δηαηάμεηο εθηόο από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη o 
λόκνο θαη ηηο πξνβιεπόκελεο άιιεο θπξώζεηο, ν Γήκνο ζα επηβάιιεη 
πξόζηηκν από 150 έσο 1500 € αλάινγα κε ηνλ όγθν απνξξηκκάησλ θαη 
ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο, πξόζηηκν κέρξη θαη 
ην ηξηπιάζην ηνπ πνζνύ. 
 
10. Σα θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ πιηθά νηθνδνκώλ θαη κπάδα πξέπεη λα 
έρνπλ ην θνξηίν πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά ώζηε λα κελ ζθνξπίδνληαη 
ηα κεηαθεξόκελα πιηθά ζην δξόκν. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη 
πξόζηηκν 100 €  ζηνπο  ηδηνθηήηεο απηώλ , ζηνπο εξγνιάβνπο θαη ζηνπο 
ηδηνθηήηεο λεναλαγεηξόκελσλ νηθνδνκώλ . 
 
11. Οη εηαηξίεο πνπ πξνκεζεύνπλ κπεηό, νη εξγνιάβνη θαη νη ηδηνθηήηεο 
λεναλαγεηξόκελσλ νηθνδνκώλ ππνρξενύληαη λα ειέγρνπλ ηελ πνζόηεηα 
ζθπξνδέκαηνο πνπ κεηαθέξνπλ νη βαξέιεο, δηόηη εάλ πεξηζζεύεη ρύλεηαη 
ζηνπο δξόκνπο κε ζπλέπεηα λα ηνπο θαηαζηξέθεη θαη λα δεκηνπξγεί θίλδπλν 
αηπρεκάησλ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 200 έσο 500 € 
ζηνπο αλσηέξσ παξαβάηεο. 

    
ΑΡΘΡΟ 24 
  
 Ζ θαηαζθεπή πιαθόζηξσζεο ζηα πεδνδξόκηα είλαη ππνρξέσζε ησλ 
ηδηνθηεηώλ ησλ παξόδησλ αθηλήησλ κπξνζηά ζηα νπνία βξίζθνληαη, ζύκθσλα 
κε ηνλ Κηηξηνδνκηθό Καλνληζκό 3046/304/30.1/3.2.89/ ΦΔΚ 59 Γ . Οη εξγαζίεο 
πιαθόζηξσζεο ησλ πεδνδξνκίσλ θαζώο θαη ε ζέζε ησλ θάδσλ 
απνξξηκκάησλ , εθηεινύληαη από ηνπο ηδηνθηήηεο αθνύ ελεκεξσζεί ε Σερληθή 



Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο δνζεί ε ζρεηηθή άδεηα, γηα λα ππάξρεη 
νκνηνκνξθία πιηθώλ. 
 Όζα πεδνδξόκηα δελ θαηαζθεπαζζνύλ από ηνπο παξόδηνπο ζα 
θαηαζθεπαζζνύλ από ηνλ Γήκν θαη ζα ρξεσζνύλ ζηνπο ππόρξενπο. 
 Σα δέληξα θπηεύνληαη ζηηο πξαζηέο θαη ζηνπο θήπνπο ησλ νηθηώλ. 
Απαγνξεύεηαη λα θπηεύνληαη δέληξα ζηα πεδνδξόκηα ή λα ηνπνζεηνύληαη 
γιάζηξεο γηαηί εκπνδίδνπλ ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ πεδώλ θαη πξνθαινύλ 
βιάβεο ζηα δίθηπα ύδξεπζεο θαη Ο.Σ.Δ. πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ 
πεδνδξνκίσλ. Δπηβάιιεηαη ε άκεζε απνκάθξπλζε δέλδξσλ θαη γιαζηξώλ 
από ηα πεδνδξόκηα. 
 
ΑΡΘΡΟ 25 
 
 Οη θάηνρνη θαηνηθίδησλ δώσλ πξέπεη λα βγάινπλ βόιηα ηα δώα ηνπο κε ινπξί 
θαη ππό ηελ επίβιεςή ηνπο γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε ζσκαηηθή 
αθεξαηόηεηα ησλ αλζξώπσλ, γηα ηε δεκόζηα πγεία θαη αζθάιεηα αιιά θαη ην 
πεξηβάιινλ (ιόγσ αθαζαξζηώλ ηηο νπνίεο ππνρξενύληαη λα ζπιιέγνπλ θαη λα 
απνξξίπηνπλ ζηνπο θάδνπο). ηνπο ηδηνθηήηεο πνπ αθήλνπλ ηα θαηνηθίδηα δώα 
ηνπο λα θπθινθνξνύλ ειεύζεξα ζηνπο δξόκνπο θαη ηηο πιαηείεο θαζώο θαη ζε 
απηνύο πνπ ζα εηζέξρνληαη κε απηά ζε παηδηθέο ραξέο θαη πξναύιηα 
ζρνιείσλ, ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν από 30 έσο 100 € .  
  Οη θάηνρνη ησλ θαηνηθίδησλ δώσλ ζα πξέπεη, αθόκα, λα ηα πεξηπνηνύληαη, λα 
θάλνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο εκβνιηαζκνύο θαη λα κελ ηα αθήλνπλ ζηνπο 
δξόκνπο, όπσο ζπρλά ζπκβαίλεη. 
 Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρύνπλ θαη γη΄απηνύο νη νπνίνη ηξέθνπλ αδέζπνηα δώα 
εθηόο ηνπ δηθνύ ηνπο ηδηόθηεηνπ ρώξνπ.   
   
  
ΑΡΘΡΟ 26 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
 Θα επηβάιιεηαη αλάινγν πξόζηηκν ζε νηηδήπνηε ξππαίλεη ηνπο 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη γεληθά ηελ πόιε. 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27 
ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
 
Α. Ζ ηζρύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο αξρίδεη από ηελ 
δεκνζίεπζή ηνπ, όπνηε θαη παύεη ε ηζρύο θάζε πξνγελέζηεξνπ θαλνληζκνύ 
θαζαξηόηεηαο. 
 
Β. Δγθξίλεηαη ε παξαθάησ θαλνληζηηθή δηάηαμε: 
 
1) Να κε κεηαθηλνύληαη νη θάδνη από ηηο θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπο. 



2) Να κελ ηνπνζεηνύληαη ζθνππίδηα έμσ από ηνπο θάδνπο. Όηαλ δελ 
ππάξρεη θάδνο ή απηόο είλαη γεκάηνο λα ηνπνζεηνύληαη ζε άιινλ 
πιεζηέζηεξν θάδν. 

3) Σα κεγάια θαηαζηήκαηα ππνρξεώλνληαη λα πξνκεζεπηνύλ ζπκπηεζηέο 
ραξηηώλ θαη απνξξηκκάησλ. 

4) Να κελ εγθαηαιείπνληαη θάζε κνξθήο νγθώδε αληηθείκελα ζηα 
πεδνδξόκηα θαη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, αλ δε ππάξρεη ζπλελλόεζε 
κε ηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο. 

5) Καηαζηήκαηα – Γξαθεία λα ζπκπηέδνπλ, λα δέλνπλ θαη λα βγάδνπλ 
ραξηνθηβώηηα – μπινθηβώηηα ζην θιείζηκν ησλ θαηαζηεκάησλ ή κία ώξα 
πξηλ ηε δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ 
θαη νη δεκόηεο. 

6) Να κελ εγθαηαιείπνληαη αζπζθεύαζηα ζην πεδνδξόκην θύιια μεξά, 
άλζε, ππόινηπα θαζαξηζκνύ θήπσλ, ππόινηπα θνπήο δέληξσλ, 
ζάκλσλ, θιαδηά θ.ι.π. 

7) Να κελ εγθαηαιείπνληαη ππόινηπα ρώκαηνο (θαη θνπξνρώκαηνο) ζε 
νδνύο θαη πεδνδξόκηα. 

8) Να κελ εγθαηαιείπνληαη εηδηθά βηνκεραληθά – βηνηερληθά απνξξίκκαηα 
ζηα πεδνδξόκηα. 

9) Ννζνθνκεία θαη Θεξαπεπηήξηα λα ζπζθεπάδνπλ θαη λα ραξαθηεξίδνπλ 
ηα κε επηθίλδπλα θαη κε ηνμηθά απνξξίκκαηα. 

10) Να κε ξίρλνληαη ρώκαηα, ιάδηα θ.ι.π. θαη λα κελ εγθαηαιείπνληαη 
κπάδα – αδξαλή πιηθά από εθζθαθέο – θαηεδαθίζεηο θ.ι.π. α) ζηα 
πεδνδξόκηα θαη ζηνπο δξόκνπο β) ζε αθάιππηνπο ρώξνπο (πάξθα – 
άιζε – ξέκαηα θ.ι.π.) θαη γ) ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

11) Να κελ εγθαηαιείπνληαη ηνμηθά θαη άιια ιύκαηα επηθίλδπλα γηα ηε 
δεκόζηα πγεία θαη αζθάιεηα.     

12) Οη δεκόηεο λα βάδνπλ ζηα θαιαζάθηα ηα κηθξά άρξεζηα αληηθείκελά 
ηνπο. 

13) Να κελ πξνθαινύληαη θζνξέο ζηνλ αζηηθό εμνπιηζκό θαζαξηόηεηαο. 
14) Καηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ πξόρεηξν θαγεηό (θαθελεία, 

θαθεηέξηεο θ.ι.π.) λα έρνπλ δνρεία απνξξηκκάησλ θαη λα δηαηεξνύλ 
θαζαξό ην ρώξν. 

15) Πεξηζπιινγή απνξξηκκάησλ θαηαζηεκάησλ πώιεζεο ηρζύσλ, 
θξενπσιείσλ θ.η.ι ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο 

16) Παξάλνκε θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από θαηαζηήκαηα θαη 
θαηνηθίεο 

17) Τπνρξέσζε ειεθηξνδόηεζεο θαηαζηεκάησλ από αλεμάξηεην γλώκνλα 
ηεο Γ.Δ.Ζ.  

18) Οη πσιεηέο ιατθώλ αγνξώλ λα κελ εγθαηαιείπνπλ απνξξίκκαηα θαη λα 
κελ παξαβηάδνπλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο. 

19) Να κελ ελαπνζέηνληαη, απνζεθεύνληαη θαη ζηνηβάδνληαη πιεκκειώο 
εκπνξεύκαηα, νηθνδνκηθά πιηθά θ.ι.π. 

20) Να κε ξππαίλεηαη κε θέηγ-βνιάλ, αθίζεο, ζπξέη, ηακπιό, αεξνπαλό 
θ.ι.π. ε πόιε. 

21) Να κε ξππαίλνπλ νη εηαηξείεο δηαθήκηζεο γηγαληναθηζώλ κε θόιιεο, 
ζρηζκέλεο αθίζεο, ηακπιό θ.ι.π. 

22) Να κε παξθάξνπλ ηα απηνθίλεηα δίπια ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ από 
ηε κεξηά ηνπ δξόκνπ ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε κεηαθνξά ηνπ θάδνπ γηα 
ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 



23) Να κεξηκλνύλ νη πνιίηεο γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ ρώξσλ ηδηνθηεζίαο 
ηνπο θαζώο θαη γηα ηνπο θνηλόρξεζηνπο (παιηέο νηθίεο, πξαζηέο, 
ρώξνπο ζηάζκεπζεο). 

24) Να πεξηθξάδνπλ θαη λα θαζαξίδνπλ ηα νηθόπεδα, νη ηδηνθηήηεο. 
25) Να κελ εγθαηαιείπνπλ απνξξίκκαηα θαηά ηε κεηαθνξά μεξνύ θνξηίνπ. 
26) Να κελ εγθαηαιείπνληαη παιηά απηνθίλεηα ζηνπο δξόκνπο θαη ζηνπο 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 
27) Να κε παξθάξνπλ απηνθίλεηα ζε ώξεο θαη εκέξα πνπ ν Γήκνο έρεη 

πξνεηδνπνηήζεη όηη ζα θαζαξίζεη ην ζπγθεθξηκέλν δξόκν. 
28) Να κε ρξεζηκνπνηνύληαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ, δηαθεκηζηηθέο 

πηλαθίδεο όηαλ θάλνπλ λόκηκε θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ – 
νδνζηξώκαηνο (ύζηεξα από άδεηα ηνπ Γήκνπ). 

29) Καηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
ζήκαλζε (θσηεηλή ηε λύρηα) κε πηλαθίδεο, εηδηθή ηαηλία θ.ι.π. 

30) Οξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο πνπ εθηεινύλ εξγαζίεο ππνρξενύληαη λα 
απνκαθξύλνπλ ηα πξντόληα εθζθαθήο θαη ηα ινηπά άρξεζηα πιηθά. 

31) Να κε ξππαίλνληαη θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη κλεκεία, αγάικαηα, 
ηνίρνη, παηδηθέο ραξέο, πάξθα, ρώξνη πξαζίλνπ θ.ι.π. 

32) Τπνρξέσζε θάιπςεο κπαδώλ θαηά ηελ κεηαθνξά 
33) Απνρηνληζκόο πεδνδξνκίσλ από ηνπο ηδηνθηήηεο 
34) Οη ηδηνθηήηεο θαηνηθίδησλ δώσλ λα θξνληίδνπλ γηα ην πεξηβάιινλ 
35) Αλάινγν πξόζηηκν ζα επηβάιιεηαη ζε όζνπο ξππαίλνπλ θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο θαη γεληθά ηελ πόιε. 
 
 
Γ.  Καθορίζεται το ύψος των προστίμων τα οποία θα πληρώνονται 

στα    Σαμεία τοσ Γήμοσ ως κάτωθι: 
 

1. Μεηαθίλεζε θάδσλ ζε άιιν ζεκείν από ην θαζνξηδόκελν 
Πξόζηηκν: 50 έσο 300  € (άξζξν 8 παξ. 1). 

2. αθνύιεο εθηόο θάδσλ  
Πξόζηηκν: 15 € (άξζξν 8 παξ. 2). 

3. Υύκα ζθνππίδηα εθηόο θάδσλ 
Πξόζηηκν: 15 € (άξζξν 8 παξ. 2) 

4. Έιιεηςε ζπκπηεζηώλ απνξξηκκάησλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ ζηα 
κεγάια θαηαζηήκαηα 

Πξόζηηκν: 150 έσο 600 € (άξζξν 8 παξ. 4). 
5. Δγθαηάιεηςε νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ ρσξίο ζπλελλόεζε κε ην Γήκν 

Πξόζηηκν: 60 έσο 300 € (άξζξν 9 παξ. 1β). 
6. Δγθαηάιεηςε θηβσηίσλ – μπινθηβσηίσλ θ.ι.π. από γξαθεία- θαηαζηήκαηα 

– νηθίεο 
Πξόζηηκν: 60 έσο 300 € (άξζξν 9 παξ. 2). 

7. Φύιια μεξά, ππόινηπα θαζαξηζκώλ θήπσλ, γθαδόλ, θιαδηά, ζάκλνη 
θ.ι.π. πνπ απνξξίπηνληαη αζπζθεύαζηα ζην πεδνδξόκην 

Πξόζηηκν: 60 € (άξζξν 9 παξ. 3). 
8. Έθζεζε – εγθαηάιεηςε ππόινηπσλ ρώκαηνο θαη θνπξνρώκαηνο. 

Πξόζηηκν: 50 έσο 150 € (άξζξν 9 παξ. 3). 
9. Δγθαηάιεηςε βηνηερληθώλ – βηνκεραληθώλ απνξξηκκάησλ 

Πξόζηηκν: 100 έσο 1000 € (άξζξν 10 παξ. 2). 



10. Αζπζθεύαζηα κε επηθίλδπλα – κε ηνμηθά απνξξίκκαηα Ννζνθνκείσλ θαη 
Θεξαπεπηεξίσλ γεληθώο 

Πξόζηηκν: 100 έσο 1000 € (άξζξν 10 παξ. 2). 
11. Δγθαηάιεηςε κπαδώλ – άρξεζησλ πιηθώλ από θαηεδαθίζεηο, εθζθαθέο 

θ.ι.π. θαη ξύπαλζε πεδνδξνκίσλ θαη δξόκσλ κε ρώκαηα, ιάδηα θ.ι.π. 
Πξόζηηκν: 150 έσο 1500 € (άξζξν 10 παξ. 3). 

12. Ρίςε κπαδώλ θαη άιισλ νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ 
Α)ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 
Πξόζηηκν: 50 έσο 150 € (άξζξν 10 παξ. 3). 
Β)ζε αθάιππηνπο ρώξνπο. 
Πξόζηηκν: 150 έσο 1500 € (άξζξν 10 παξ. 3). 

13. Δγθαηάιεηςε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηνμηθώλ απνξξηκκάησλ – 
ιπκάησλ πνπ δελ κεηαθέξνληαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

Πξόζηηκν: 300 έσο 3000 € (άξζξν 11). 
14. Απόξξηςε αληηθεηκέλσλ ή κηθξναπνξξηκκάησλ εθηόο θαιαζηώλ ηνπ 

Γήκνπ 
Πξόζηηκν: 15 € (άξζξν 13). 

15. Φζνξά αζηηθνύ εμνπιηζκνύ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 
Πξόζηηκν: 50 έσο 300 € (άξζξν 13). 

16. α) Αθαζάξηζηνο ρώξνο ή έιιεηςε δνρείσλ απνξξηκκάησλ ησλ 
θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 

Πξόζηηκν: 50 έσο 300 € (άξζξν 14 παξ.1) 
β) Πεξηζπιινγή απνξξηκκάησλ θαηαζηεκάησλ πώιεζεο ηρζύσλ, 
θξενπσιείσλ θ.η.ι ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο 
Πξόζηηκν: 50 έσο 300 € (άξζξν 14 παξ. 2) 
γ) Παξάλνκε θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από θαηαζηήκαηα θαη 
θαηνηθίεο 
Πξόζηηκν: 100 έσο 300 € (άξζξν 14 παξ.3)           
δ) Τπνρξέσζε ειεθηξνδόηεζεο θαηαζηεκάησλ από αλεμάξηεην 
γλώκνλα ηεο Γ.Δ.Ζ. 

          Πξόζηηκν: 100 έσο 300 € (άξζξν 14 παξ.4) 
          Καη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα όιεο ηηο παξαπάλσ  παξαβάζεηο 

αλαθαιείηαη ε άδεηα. 
17. Δγθαηάιεηςε απνξξηκκάησλ ζηηο ιατθέο θαη ινηπέο αγνξέο ή παξαβίαζε 

σξαξίνπ. 
Πξόζηηκν: 30 έσο 100 € (άξζξν 16). 
Καη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο αλάθιεζε ηεο άδεηαο. 

18. Πιεκκειήο ελαπόζεζε, απνζήθεπζε θαη ζηίβαμε εκπνξεπκάησλ, 
νηθνδνκηθώλ πιηθώλ θ.ι.π. 

Πξόζηηκν: 50 έσο 150 € (άξζξν 17 παξ. 1). 
19. Ρύπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θέηγ-βνιάλ, ζπξέη, ηακπιό, αεξνπαλό 

θ.ι.π. 
Πξόζηηκν: 100 έσο 300 € (άξζξν 17 παξ. 2) ζην δηαθεκηδόκελν θαη  
δηαθεκηζηή. 

20. Ρύπαλζε από εηαηξείεο δηαθήκηζεο γηγαληναθηζώλ κε θόιιεο, ζρηζκέλεο 
αθίζεο, ηακπιό θ.ι.π. 

Πξόζηηκν: 200 έσο 1000 € (άξζξν 17 παξ. 2). 
21. Παξθάξηζκα δίπια ζε θάδνπο κε ηξόπν ώζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε 

κεηαθίλεζή ηνπο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 



Πξόζηηκν: 50 € (άξζξν 17 παξ. 3). 
22. Με θαζαξηζκόο ειεύζεξσλ ηδησηηθώλ – θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (πάξθηλγθ, 

πξαζηέο, παιηέο, νηθίεο θ.ι.π.) 
Πξόζηηκν: 50 έσο 300 € (άξζξν 18 παξ. 1). 

23. Αθαζάξηζηα νηθόπεδα 
Πξόζηηκν: 100 € (άξζξν 19). 

24. Ρύπαλζε από κεηαθνξά μεξνύ θνξηίνπ. 
Πξόζηηκν: 30 έσο 150 € (άξζξν 20). 

25. Δγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα ζε δξόκνπο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 
Πξόζηηκν: 150 € (άξζξν 21). 

26. Παξθάξηζκα ζε δξόκν πνπ ν Γήκνο έρεη πξνεηδνπνηήζεη όηη ζα 
θαζαξηζηεί. 

Πξόζηηκν: 50 € (άξζξν 22). 
27. Υξεζηκνπνίεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γήκνπ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ λόκηκα (θαηόπηλ άδεηαο) θάλνπλ θαηάιεςε 
πεδνδξνκίνπ. 

Πξόζηηκν: 100 έσο 500 € (άξζξν 23 παξ. 4β). 
28. Παξάιεηςε ζήκαλζεο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 

Πξόζηηκν: 100 έσο 300 € (άξζξν 23 παξ. 6). 
29. Δγθαηάιεηςε πξντόλησλ εθζθαθήο θαη ινηπώλ αρξήζησλ πιηθώλ από 

νξγαληζκνύο θνηλήο σθέιεηαο. 
Πξόζηηκν: 100 έσο 300 € (άξζξν 23 παξ. 7). 

30. Ρύπαλζε κλεκείσλ, αγαικάησλ, ηνίρσλ, πάξθσλ, παηδηθώλ ραξώλ, 
πξαζίλνπ θ.ι.π. 

Πέξα από ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο ζα επηβάιιεηαη θαη 
Α) Πξόζηηκν: 100 έσο 1500 € (άξζξν 18 παξ. 2). 
Β) Σα πξόζηηκα ζα είλαη έσο θαη ηξηπιάζηα εάλ ζπληειείηαη ε 
θαηαζηξνθή ησλ ρώξσλ απηώλ (άξζξν 18 παξ. 2). 

31.    Τπνρξέσζε θάιπςεο κπαδώλ θαηά ηελ κεηαθνξά 
          Πξόζηηκν: 100 € (άξζξν 23 παξ.11) 

32.  Με ζπκκόξθσζε ηδηνθηεηώλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο γηα ηα  θαηνηθίδηα δώα 
πξόζηηκν 30 έσο 100 € (άξζξν 25) 

  33. Αλάινγν πξόζηηκν ζα επηβάιιεηαη ζε νηηδήπνηε άιιν πνπ δελ    αλαθέξεηαη 
ζηνλ παξόληα θαλνληζκό αιιά ξππαίλεη γεληθά ηελ πόιε (άξζξν 26). 

 
Γ.  Όια ηα πξόζηηκα ζα αλαπξνζαξκόδνληαη θάζε ρξόλν κε απόθαζε ηνπ  

Γ.. 
 
Δ. Γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη γηα λα ππάξρεη 

εύινγνο ρξόλνο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ, ώζηε λα ιάβεη ηα θαηάιιεια 
θαη αλαγθαία κέηξα ζην ρξόλν απηό, λα νξηζηεί κεηαβαηηθή πεξίνδνο 3 
κελώλ από ηελ εκέξα ηεο λόκηκεο έγθξηζήο ηνπ θαη ηεο απαξαίηεηεο 
δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ. 

 
 
Σ.    Δμνπζηνδνηεί γηα ηελ ππνβνιή κελύζεσλ θαη επηβνιή πξνζηίκσλ ηελ 

Δηδηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Αζηπλνκία) θαη ηνπο 
πξντζηακέλνπο θαη επόπηεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο. 

 



   Ε.   Δάλ ην πξνβιεπόκελν πξόζηηκν ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 100 € , ζα 
απνθαζίδεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από αλαθνξά ηεο Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο ή ηνπ πξντζηάκελνπ ή ησλ επνπηώλ θαζαξηόηεηαο 

  

 


