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ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ 

Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά αγαζά πνπ 

απνθηνχληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ - θαηνίθσλ θαη ηνπ Γήκνπ θαη 

πξνζηαηεχνληαη απφ δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. Ο παξψλ Καλνληζκφο έρεη σο 

αληηθείκελν: 

• Σελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζην Γήκν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

• Σε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία, ζπιινγή, 

απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε). 

• Σε γλσζηνπνίεζε θαη ζπκκφξθσζε ζηηο ζρεηηθέο δεκνηηθέο δηαηάμεηο. 

Με βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ππεξηζρχνπλ φηαλ 

δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

Τπφρξενη γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ είλαη: 

Οη  ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο & πξαζίλνπ, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη νη αξκφδηεο  Αζηπλνκηθέο 

Αξρέο. 

Δπίζεο νη θάηνηθνη θαη νη θνηλσληθνί θνξείο ηνπ Γήκνπ καο, νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο 

θαλφλεο γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο απνζηνιήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε απνξξηκκάησλ 

Ωο απνξξίκκαηα - ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο ζηεξεάο 

κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο θαη παξάγνληαη 

ζε ρψξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη ρψξνπο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, απφ 

ηα νπνία ν θάηνρφο ηνπο ζέιεη ή ππνρξενχηαη λα απαιιαγεί. 

Σα απνξξίκκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε: 

ΑΣΗΚΑ, ΔΗΓΗΚΑ θαη ΣΟΞΗΚΑ - ΒΛΑΒΔΡΑ. 



 

Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

α) εζσηεξηθά απνξξίκκαηα κε νγθψδε (φπσο πρ ππνιείκκαηα ηξνθψλ θαη άρξεζηα είδε, δειαδή 

πιηθά ζπζθεπαζίαο, άδεηεο θνλζέξβεο, ζαθνχιεο, θνπξέιηα ζε κηθξή πνζφηεηα, άρξεζηα ραξηηά, 

θ.ιπ.) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλήζε θαζαξηφηεηα ή απφ ηα ππνιείκκαηα θνπδίλαο (θαη φρη απφ 

ηελ θχξηα ζπλήζε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα) νηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θαη γεληθά φισλ 

ησλ ρψξσλ φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.  

β)  εζσηεξηθά απνξξίκκαηα νγθψδε είλαη ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ 

ρψξνπο αιιά είλαη νγθψδε (φπσο π.ρ άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο-αλαθπθιψζηκεο , παιηά έπηπια, 

ζηξψκαηα, θ.ι.π).  

γ)  εμσηεξηθά απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε 

νδνχο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θαζψο θαη απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

ηκήκαηα εθείλα ησλ επαξρηαθψλ νδψλ πνπ εθηείλνληαη κφλν κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

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

ε)   επηθίλδπλα   απνξξίκκαηα   φπσο   κπαηαξίεο,   θάξκαθα,   ζχξηγγεο,   ζπζθεπαζίεο 

εληνκνθηφλσλ  θ.ι.π. 

Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

α) ζηεξεά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, 

βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέηαιια, μχιν, ραξηί, 

πιαζηηθά, θνπξέιηα, ζάπηα θξνχηα, ππνιείκκαηα ηξνθψλ θ.ι.π) θαη δελ κνηάδνπλ κε ηα αζηηθά 

ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. 

β) ζηεξεά απφβιεηα θέληξσλ πγείαο, λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά εθηφο εθείλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκία, κηθξνβηνινγηθά, 

αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π, ηα νπνία νδεγνχληαη 

ππνρξεσηηθά ζε θαχζε απφ εηδηθνχο θιηβάλνπο. 

γ)  απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ λεθξνηαθείσλ. 

δ) πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο. 

ε)  απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο 

απνθνκηδήο θαη νρήκαηα.  

ζη) απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα αλαθπθιψζηκα  γεληθψο θαζψο θαη κέξε ηνπο, 

άρξεζηα ή εγθαηαιεηκκέλα. 

Ωο ηνμηθά - επηθίλδπλα απνξξίκκαηα ζεσξνχληαη φια φζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνχλ 

θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη δηάζεζε 

γίλεηαη κε ηξφπνπο,  κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπλεζηζκέλα. 

πγθεθξηκέλα: 

α) γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π. 
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β) απνξξίκκαηα θέληξσλ πγείαο, λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκηθά, κηθξνβηνινγηθά, 

αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ 4 Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ 

Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη: 

α) Ζ πεξηζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδψλ αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ. Η πεξηζπιινγή γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαζπνξά 

απνξξηκκάησλ θαηά ηε θφξησζε θαη θαηά ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηαθήο. Η απνθνκηδή γίλεηαη 

βάζε πξνγξάκκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο. Σα 

απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη ζε ρψξνπο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ, ζε θέληξα δηαινγήο 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ή φπνπ αιινχ νξίδεη ε Γεκνηηθή Αξρή. 

β) Ζ απνθνκηδή, ε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ (παιηά έπηπια, 

ζηξψκαηα, πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ θ.ι.π), ε νπνία ζα γίλεηαη κεηά απφ ηειεθσληθή 

ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, θαηά ηελ νπνία ζα νξίδνληαη ε κέξα θαη ε ψξα πνπ 

ζα πεξάζεη εηδηθφ απηνθίλεην ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πεξηζπιινγή ηνπο. 

γ) Ζ απνθνκηδή, ε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ην άξζξν 3 γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππεπζχλνπο κε δηθά ηνπο κέζα θαη επζχλε, παξνπζία 

ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ έρνπλ θαηαβάιιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά ηφλν. 

δ) Ζ θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, φιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο 

ζθνππηδηψλ θαη απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θ.ι.π. 

Οη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ην Γήκν αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα 

δηαζέζηκα κέζα. Ο Γήκνο ηνπνζεηεί εηδηθά δνρεία κηθξναπνξξηκκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηα 

δηαηεξεί θαζαξά αδεηάδνληαο ην πεξηερφκελν θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

ε) Ζ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ, π.ρ ησλ 

ζπζθεπαζηψλ (ραξηί, γπαιί, αινπκίλην, πιαζηηθφ), κπαηαξηψλ, ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ, παιαηψλ ειαζηηθψλ, νξπθηειαίσλ θαη καγεηξηθψλ ιαδηψλ, θαζψο θαη γηα ηα 

δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα 

δξνκνιφγηα ησλ κεραληθψλ ζαξψζξσλ. 

ζη) Η εθαξκνγή ηνπ Ν. 2939/2001 ζην Γήκν καο γηα ηελ «ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ       

θαη άιισλ πξντφλησλ» θαζψο θαη άιισλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή   

δηαρείξηζε μερσξηζηά φισλ ησλ πιηθψλ.  

δ)  Ζ ιήςε εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη  ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ.  



 

ε) Η ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο ηνμηθψλ -   

επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ.  

ζ)  Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο απηφ πξνβιέπεη ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 

3463  (ΦΔΚ 114 Α708-06-2006) «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» φπσο ηζρχεη. 

η)   Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

θ) Ζ δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 Δμαίξεζε απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ  

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ: 

• ξαδηελεξγά απφβιεηα. 

• εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο. 

• απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ 

• γεσξγηθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ πεξηηηψκαηα δψσλ ή κεηά απφ ρξήζε γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ θ.ι.π. 

• ηδησηηθνχο θνξείο (εγθαίληα, εθδειψζεηο, θ.η.ι.) ζε δεκφζηνπο θαη δεκνηηθνχο ρψξνπο. 

• βηνηερληθά θαη βηνκεραληθά απνξξίκκαηα. 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 6 Τπνρξεψζεηο ησλ θαηνίθσλ  

Οξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ρψξσλ παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο 

δηαηάμεσλ. 

α) «θαηνηθία» ζεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο κφληκεο ή πξφζθαηξεο δηαβίσζεο αηφκσλ ή 

νηθνγελεηψλ, δειαδή ε κνλνθαηνηθία, ην δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία ή άιινπ ηχπνπ αθίλεηα 

φπσο π.ρ ε ηξνρνβίια ή ην ηξνρφζπηην. 

Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο νη δχν ζχδπγνη θαη γηα ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ, ν δηαρεηξηζηήο. Γηα ηηο αθαηνίθεηεο θαηνηθίεο 

ππεχζπλνη είλαη νη ηδηνθηήηεο. 

β) «θαηάζηεκα» ζεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο φπνπ αζθείηαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα απφ 

πάζεο θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κφληκα ή πξφζθαηξα, είηε ν ρψξνο απηφο είλαη ηζφγεηνο ή 

ππφγεηνο, είηε βξίζθεηαη ζε φξνθν ή ζηνά ή ζην βάζνο νηθνπέδσλ. ηελ έλλνηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ ππάγνληαη ηα θάζε είδνπο εξγαζηήξηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εξγνζηάζηα, 

ζηεγαζκέλεο ή ππαίζξηεο απνζήθεο, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, θέληξα 

ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο, μελνδνρεία, ρψξνη εθηξνθήο -αλαπαξαγσγήο δψσλ, βνπζηάζηα, 
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πηελνηξνθία, λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζρνιεία (ηδησηηθά - δεκφζηα), βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί θαη 

γεληθά φινη νη ρψξνη πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ θαηνηθίεο ή γξαθεία. 

Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ζην φλνκα ησλ νπνίσλ 

αζθείηαη ε επηρείξεζε ή ν δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ θαηάζηεκα. 

Δηδηθφηεξα γηα δηάθνξα Ννζνθνκεία, ηδξχκαηα θ.ι.π ππεχζπλνο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ. ή 

ειιείςεη απηνχ, ν αληίζηνηρνο Γηεπζπληήο. 

γ) «γξαθείν» ζεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο πνπ είλαη έδξα θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ 

άζθεζε, κφληκα ή πξφζθαηξα νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο πνπ έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. ηελ έλλνηα ησλ γξαθείσλ ππάγνληαη θαη αθίλεηα ή ρψξνη φπνπ ιεηηνπξγνχλ 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο Ν.Π.Γ.Γ, νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο θαη Ν.Π.Ι.Γ ή 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη επηρεηξήζεηο απηψλ. Γηα ηα γξαθεία ππεχζπλνη είλαη ηα 

πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ, 

Ν.Π.Ι.Γ θ.ι.π ππεχζπλνο είλαη ν Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ ή ν Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ εθεί φπνπ 

δελ ππάξρεη Γηεπζπληήο. 

δ) «νηθφπεδν» ζεσξείηαη ν αθάιππηνο ρψξνο πεξηθξαγκέλνο ή κε, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο 

(αγξνηεκάρην). 

     Γηα ηα «νηθφπεδα» ππεχζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν λνκέαο ηνπ.  

ε)  γηα ηηο «βηνκεραληθέο» ελ γέλεη  κνλάδεο ππεχζπλνο είλαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν 

εθάζηνηε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο θαη γλσζηνπνηνχκελν ζην Γήκν. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα κλεκεία, αγάικαηα, αζηηθφ εμνπιηζκφ 

α) Η ξχπαλζε κλεκείσλ, αγαικάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή ινηπψλ δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ 

ρψξσλ θαη θηηξίσλ, απνηειεί παξάβαζε θαη επηβάιιεη πξφζηηκα αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο 

παξάβαζεο θαη ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 300 € -1000 €.  

β) Η ξχπαλζε θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (παγθάθηα, θάγθεια, ζηάζεηο 

ιεσθνξείσλ, θάδνη απνξξηκκάησλ, θαιάζηα γηα κηθξναπνξξίκκαηα, πηλαθίδεο, θνιψλεο 

ειεθηξνθσηηζκνχ θ.η.ι) πξνζβάιεη ηελ αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ Γήκνπ θαη απνηειεί παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη επηζχξεη πνηλέο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 100 €- 1000 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα 

Σα εζσηεξηθά κε νγθψδε απνξξίκκαηα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη πξνο 

απνθνκηδή απφ ηνπο θαηνίθνπο, κε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα: 



 

α) Οη θάηνηθνη νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε πιαζηηθνχο 

αλζεθηηθνχο ζάθνπο (θαηά πξνηίκεζε καχξνπ ρξψκαηνο απφ αδηαθαλέο πιηθφ), ηνπο νπνίνπο 

πξέπεη απφ ην πξσί, πξηλ ηελ ψξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ, λα έρνπλ απνζέζεη ζηα 

θαιάζηα ή ζηνπο θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο ζην δξφκν ηνπο. Αλ δελ ππάξρνπλ θάδνη 

απνξξηκκάησλ, νη δεκφηεο νθείινπλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο πιαζηηθνχο ζάθνπο κε ηα 

απνξξίκκαηα κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπο θαη πνπζελά αιινχ, ρξεζηκνπνηψληαο φκσο εηδηθά πιαζηηθά 

δνρεία πνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά κε αλάινγν θαπάθη θαη ηα νπνία ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, ζα είλαη δε ιεηηνπξγηθά θαη εχρξεζηα 

γηα ηνπο εξγάηεο απνθνκηδήο. 

β) Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πγξά απφβιεηα γηα λα κελ δεκηνπξγνχλ 

ξχπαλζε, δπζνζκία θαη κφιπλζε. 

γ) Απνξξίκκαηα πνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπο ιφγσ δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο ηνπ 

απνξξηκκαηνθφξνπ (ζηελφο δξφκνο, αδηέμνδν), κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο, κεηαθέξνληαη θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πιεζηέζηεξν απφ ην Γήκν ζεκείν πξνζηηφ ζηα απνξξηκκαηνθφξα. ε 

πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία δελ είλαη δπλαηή ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, 

κεηά απφ πξνθνξηθή ή γξαπηή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηα απνξξίκκαηα παξακέλνπλ κέζα ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπο κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο. 

δ) Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ ζε λεζίδεο, πιαηείεο, πάξθα, 

πεδνδξφκνπο, νηθφπεδα, άιζε, έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία, ζηηο θνιφλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ, 

θαζψο θαη ε ξίςε ηνπο ζην δξφκν ή ζην πεδνδξφκην απφ νπνηνδήπνηε χςνο. ηνπο παξαβάηεο 

επηβάιιεηαη ην αληίζηνηρν πξφζηηκν.  Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν γηα θάζε ζαθνχια 50 €. 

ε)   Σνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ. 

1. ε θάζε θαηλνχξγηα άδεηα θαηνηθίαο πνπ εθδίδεηαη, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ν 

ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηείηαη ν θάδνο κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη νπσζδήπνηε 

πξηλ ηελ ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ κε ηα δίθηπα ΓΔΗ & Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο  λα πηζηνπνηείηαη κε 

απηνςία απφ ηηο ππεξεζίεο, ε χπαξμε απηνχ ηνπ ρψξνπ. ηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ ζα ηνπνζεηεί ζην ζεκείν απηφ θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, εθηφο θαη 

αλ νη θάηνηθνη ηνπ θηηξίνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ νη ίδηνη δηθφ ηνπο θάδν κεραληθήο 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα απνθνκηδή απφ ηα 

εηδηθά απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

2. Γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηνηθίεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ, θάδνη 

απνξξηκκάησλ ζε ζεκεία ηεο πφιεο θαη ησλ νηθηζκψλ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Τπεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο,  κε γλψκνλα πάληα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. 

3. Οη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θάδσλ απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο( πιαηείεο, νδνχο, θ.η.ι) 

ζα θαζνξίδνληαη κε εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο  



 

ΥΔΓΙΟ 

4. Η παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο, θαηαζθεπήο εζνρψλ, ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ θαη ε 

εζθεκκέλε θζνξά, απνηειεί παξάβαζε θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 200 

€ - 500€. 

5) Η  κεηαθίλεζε   ή   αιιαγή  ζέζεσο  (κφληκεο  ή  πξνζσξηλήο)  θάδσλ απνξξηκκάησλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, εηδάιισο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 200 € - 500 €. 

 6) Η κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο  

απνξξηκκάησλ απφ βαλδαιηζκνχο, αλακκέλα ηζηγάξα θ.η.ι επηζχξεη  πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  

Πξφζηηκν 200 € - 500 €. 

7) Η επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο, 

επηζχξεη  πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 100 €. 

8) Η ζηάζε θαη ζηάζκεπζε Ι.Υ. απηνθηλήησλ κπξνζηά ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ πνπ πξνθαιεί 

θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα θαη παξεκπφδηζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ, επηβάιιεη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 300 €- 500 €. 

 

δ) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, γηαηί 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αηζζεηηθή 

ηνπ Γήκνπ. 

ηνπο παξαβάηεο ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά γηα θάζε ζαθνχια ή αληηθείκελν θαζψο θαη γηα 

ζθνππίδηα κε ζπζθεπαζκέλα θαηαιιήισο , αληίζηνηρα πξφζηηκα. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν γηα 

θάζε ζαθνχια θαη γηα ζθνππίδηα κε ζπζθεπαζκέλα θαηαιιήισο 50 €. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα 

πζθεπαζία - ελαπφζεζε αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. 

Σα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ην Γήκν 

κεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ησλ ππεπζχλσλ κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα κε βγάδνπλ ηα νγθψδε απνξξίκκαηα ζην 

πεδνδξφκην απφ πξηλ, αιιά κφλν ην πξσί ηεο εκέξαο πνπ ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη ζα πεξάζεη ην 

εηδηθφ απνξξηκκαηνθφξν ή ην πνιχ απφ ηελ πξνεγνχκελε ηεο θαζνξηζκέλεο εκέξαο δηέιεπζεο 

ησλ νρεκάησλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ ρψξν θαη 

πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ζρεηηθνχ ηέινπο. Σα απνξξίκκαηα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκείν 

πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ. Δηδηθφηεξα: 

α) Μηθξέο πνζφηεηεο απφ θχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ θαη ινηπά 

ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο φπσο ηα απνξξίκκαηα. Τπφινηπα θνπήο 

δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαδηά θαη ινηπά ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δέκαηα. Αλ απνξξηθζνχλ ρχκα 



 

ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ ρψξν νπφηε θαηαβάιιεηαη ην ζρεηηθφ ηέινο. Τπφινηπα 

ρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο ππεχζπλνπο κε δηθά ηνπο κέζα.  

β) Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο απφ θιαδηά, ππφινηπα θνπήο  δέληξσλ θ.η.ι θαηαβάιιεηαη παξάβνιν 20 

€  αλά ηφλν γηα ηελ πεξηζπιινγήο ηνπο.  

γ)  Σα πάζεο θχζεσο πιηθά ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηηα,  μχιηλα θηβψηηα θ.ι.π) ησλ γξαθείσλ   

θαη θαηαζηεκάησλ  πγεηνλνκηθνχ  ελδηαθέξνληνο ηνπνζεηνχληαη  πξνο απνθνκηδή, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο έρεη ειαρηζηνπνηεζεί ν φγθνο κε πίεζε,   πεξίδεζε θ.ι.π.  

δ) Σα νγθψδε απνξξίκκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία πεδψλ 

θαη   νρεκάησλ θαη νπσζδήπνηε φρη εληφο ησλ νηθηαθψλ θαη δεκνηηθψλ θάδσλ.  

ε) Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

ή ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, παξεκπφδηζεο ηεο θπθινθνξίαο 

πεδψλ ή νρεκάησλ ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 50 € - 300 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ 

α) Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα απφ βηνκεραληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη 

ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ελφηεηα εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, παξάγξαθνο α, ν Γήκνο 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πεξηζπιινγήο. Οη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, 

ζπλεξγείσλ θ.ι.π, πξέπεη λα ηα απνκαθξχλνπλ κε δηθά ηνπο κέζα. Τπνρξενχληαη φκσο κέρξη ηελ 

εκέξα ηεο απνθνκηδήο, λα θξαηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο εηδηθά ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα κε ηα βγάδνπλ ζην νδφζηξσκα ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

Ο Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ ζπιιέγεη κφλν ηα αζηηθά απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ εθηφο ηεο 

παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο θαη έσο δχν ζαθνχιεο ηε θνξά. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη 

ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν .Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 150 € - 600€. 

β) Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ, κε εμαίξεζε φζσλ 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ελφηεηα εηδηθψλ απνξξηκκάησλ παξάγξαθνο β, νη ππεχζπλνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θξνληίζνπλ: 

• Γηα ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπφζεζε ζε εηδηθνχο θάδνπο 

• Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «λνζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα, κε επηθίλδπλα, κε ηνμηθά» κε 

απηνθφιιεηε εηηθέηα, ζθξαγίδα ή θαξηέια πάλσ ζηνπο θάδνπο θαη ηηο, κε απηφκαηε πίεζε, 

πξέζεο. 

γ)  Σα απνξξίκκαηα ησλ ρψξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ, ηα πξνεξρφκελα απφ εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ  

δηαθφξσλ ρψξσλ, επεηδή κνηάδνπλ κε ηα εζσηεξηθά αζηηθά νγθψδε θαη κε νγθψδε, θπιάζζνληαη 

πξνζσξηλά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.  

δ1) Σα κπάδα θαη άιια αδξαλή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, 

αλαθαηλίζεηο νηθνδνκψλ θ.ι.π, κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεπζχλνπ εξγαζηψλ, 

ζε εηδηθφ ρψξν  ππνδνρήο κπαδψλ. 
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ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πιηθψλ ρσξίο θαηάιιειε ζπζθεπαζία (ρχκα) θαη 

ρσξίο ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη νρεκάησλ 

θαη ηελ απνθπγή ξχπαλζεο απφ ηε δηαξξνή ησλ πιηθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ παξακέλνπλ ζην 

πεδνδξφκην, νδφζηξσκα ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν, ζεσξνχληαη φηη θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην 

Γεκνηηθφ ρψξν. Οη παξαβάηεο ζα ηηκσξνχληαη θάζε θνξά κε πξφζηηκν θαη ζεσξείηαη φηη 

θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην ρψξν ρσξίο άδεηα. Σα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο ή αλ απφ ηελ έθηαζε ηεο θαηάιεςεο θαη ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ησλ πιηθψλ, 

πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζηελ δεκφζηα πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηαμία ηνπ Γήκνπ. 

Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 200 € - 1000 €. 

δ2) Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε κπαδψλ ζε αθάιππηνπο ρψξνπο φπσο νηθφπεδα, ξέκαηα, πάξθα, 

άιζε  θ.ι.π εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, γηαηί νη ελέξγεηεο απηέο πξνθαινχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο εζηίεο ξχπαλζεο. 

ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο εθηφο απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ 

λφκνπ 1892/90 θαη ηηο πξνβιεπφκελεο άιιεο θπξψζεηο, ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. 

ε πεξίπησζε ππνηξνπήο επηβάιιεηαη πξφζηηκν έσο θαη πεληαπιάζην ηνπ αξρηθά επηβιεζέληνο 

πξνζηίκνπ αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 

απφ 500 € - 2000 €. 

δ3) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ (ζθάθεο, containers) ρσξίο ηελ άδεηα 

θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ ρψξσλ). Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη απφ ην 

ηκήκα πξνζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηνπ εηδηθνχ θάδνπ ζε 

θνηλφρξεζην ρψξν. ε πεξίπησζε παξακνλήο ηνπ εηδηθνχ θάδνπ ρσξίο άδεηα πέξα ησλ ηξηψλ 

εκεξψλ, ν εηδηθφο θάδνο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ππεξεζία ρξεψλνληαο ηνπο ππεπζχλνπο ηα έμνδα 

απνκάθξπλζεο. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 200 € ηελ εκέξα. 

δ4) Γελ επηηξέπεηαη ε εζθεκκέλε εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ επαγγεικαηηθά 

απηνθίλεηα εξγνιάβσλ ή κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ ζε δξφκνπο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 500 € - 3000 €. 

δ5) Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα νρήκαηα 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηνμηθψλ - επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ. 

α) Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη σο γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π, 

θπιάζζνληαη, απνθνκίδνληαη θαη δηαηίζεληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ππφρξεσλ. Οη 

ππεχζπλνη ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα 

πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ, λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξφκην θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο λα 

γίλεη κε δηθά ηνπο κέζα. 



 

ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  

Πξφζηηκν απφ 1.500 € - 5.000 €. 

β) Σα απνξξίκκαηα ησλ θέληξσλ πγείαο, λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκηθά -κηθξνβηνινγηθά - 

αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π., θαζψο θαη θάξκαθα, γάδεο, 

ζχξηγγεο: 

• Σνπνζεηνχληαη ζε θφθθηλνπ ρξψκαηνο πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζηεγαλέο ζαθνχιεο κε ηελ 

εκθαλή επηγξαθή «Ννζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα επηθίλδπλα - κνιπζκαηηθά» 

νη νπνίεο ζα θιείλνληαη θαιά θαη κφληκα ζην πάλσ κέξνο ηνπο. Σα απνξξίκκαηα απηά ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζε θάδνπο, εηδηθνχ ρξψκαηνο, δηαθνξεηηθνχ απφ απηφ ησλ θάδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα ν Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ, κε αλάινγεο επηγξαθέο, πνπ ζα 

θιεηδψλνπλ κε επζχλε ησλ ππφρξεσλ ή ελαιιαθηηθά ζα θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο 

ρψξνπο κέζα ζηα πξναλαθεξζέληα ηδξχκαηα (ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο), κέρξη 

ηελ εηδηθή απνθνκηδή ηνπο. 

• Η απνθνκηδή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ησλ ππφρξεσλ, νη νπνίνη ζχκθσλα κε 

ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Ζ.Π.37591/2031/ ΦΔΚ 1419 Β/1.10.2003 πξέπεη λα θξνληίδνπλ 

γηα ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, αμηνπνίεζε, επεμεξγαζία ή δηάζεζε. ηνπο παξαβάηεο 

ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 500 € 

- 1000 €. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε 

Σα ζηεξεά απφβιεηα απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ξχπαλζεο κε ζπλερψο απμαλφκελεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο κία αδηθαηνιφγεηε ζπαηάιε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

ηελ Διιάδα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ ηζρχεη ν 

Νφκνο 2939/2001 (ΦΔΚ 179 Α) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη 

άιισλ πξντφλησλ - ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη 

Άιισλ Πξντφλησλ ( ΔΟΔΓΑΠ)», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Ο.Σ.Α ππνρξενχληαη κφλνη ή ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο λα θαηαξηίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Μεηέπεηηα εθδφζεθαλ Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε φισλ ησλ εηδψλ απνβιήησλ. Ο Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ εθηειεί νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα εγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ν Γήκνο 

επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο ηεο 

πεξηνρήο, ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηηο νηθνινγηθέο θηλήζεηο, ηηο καζεηηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη άιινπο θνξείο. 

Δηδηθφηεξα ν Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ έρεη επηιέμεη ηα εμήο: 

• ηνπο κεηαιιηθνχο θαη πξάζηλνπο θάδνπο ζπιιέγνληαη ηα νηθηαθά νξγαληθά απφβιεηα 

(απνθάγηα, θχιια, κηθξά θιαδηά, θ.η.ι.) 

• ηνπο κπιε θάδνπο ζπιιέγνληαη νη ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, 

ζίδεξν, ρσξίο ππνιείκκαηα. 

• ε εηδηθνχο θάδνπο (containers) πνπ βξίζθνληαη ζηα δεκνηηθά ακαμνζηάζηα ζπιιέγνληαη ηα 

απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ςπγεία, πιπληήξηα πηάησλ, ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, ξαδηφθσλα, ηειενξάζεηο, θσηηζηηθά , ιακπηήξεο, ζεξκνζηάηεο θ.η.ι) 

• ηνπο εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ (ζηήιεο) πνπ βξίζθνληαη ζηα δεκνηηθά 

θηίξηα θαη ζρνιεία ζπιιέγνληαη νη κεηαρεηξηζκέλεο κπαηαξίεο. 

• Σα κεηαρεηξηζκέλα καγεηξηθά έιαηα ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη απφ εθεί 

ζα νδεγνχληαη ζε Δγθεθξηκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο. 

• Σα ειαζηηθά θαη ηα ιάδηα κεραλψλ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηα ζπλεξγεία επηζθεπήο 

ειαζηηθψλ θαη νρεκάησλ απφ εθεί ζα νδεγνχληαη ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα. 

• Σα παιαηά απηνθίλεηα ηα νπνία είλαη άρξεζηα πξνο θπθινθνξία νδεγνχληαη απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη παίξλνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο. 

• Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ νη δεκφηεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ 

ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. 

Όινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ηνλ αλσηέξσ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 

εηδάιισο επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ παξάβαζε. Πξνηεηλφκελν  

Πξφζηηκν απφ 50 € - 200 €. 



 

 

α) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΑΗΩΝ. 

Σν Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., κε ηελ ππ' αξηζκφλ 10645/ 20.2.2003 ππνπξγηθή ηνπ απφθαζε (ΦΔΚ 

391/2003), εγθξίλεη ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ (ΔΓ-

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ), πνπ νξγαλψλεη ε Δ.Δ.Α.Α. (Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο) 

θαη αθνξά ηε ζπιινγή, ηε κεηαθνξά, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ. 

• Οη ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, ζίδεξν, ρσξίο ππνιείκκαηα, θαζψο θαη 

έληππα (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία) πξέπεη λα ξίρλνληαη ζηνλ εηδηθφ κπιε θάδν 

αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ. 

• Δηδηθφηεξα νη επηρεηξήζεηο  πνπ ν φγθνο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ είλαη κεγάινο, πξέπεη λα 

ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ φγθν ηνπο, πξηλ νδεγεζνχλ πξνο αλαθχθισζε. Σα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα 

δεκαηνπνηνχληαη, κεγάιεο πνζφηεηεο απφ πιαζηηθά θαη γπάιηλα κπνπθάιηα λα ζπζθεπάδνληαη 

καδί θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζην κπιε θάδν αλαθχθισζεο ή θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ζε εηδηθφ ρψξν 

ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο. 

• Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλελλφεζε κε ηελ 

ππεξεζία θαζαξηφηεηαο 

β) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. 

χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.117 ΦΔΚ 82 Α/5.3.2004 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα 

γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» 

θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ 105134/ ΦΔΚ905/17.6.2004 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, 

εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ «ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ». 

• Σα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη 

ζηνπο θνηλνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ, νχηε λα απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ζε 

νηθφπεδα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Σν ζεκείν φπνπ ζπιιέγεηαη ν απνζπξφκελνο ειεθηξηθφο 

θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο  είλαη ζην δεκνηηθφ ακαμνζηάζην (θάζε κέξα) . 

γ) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΠΑΣΑΡΗΩΝ. 

χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.115 ΦΔΚ 80Α/5.3.2004 «Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ 

ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο. Μέηξα, φξνη θαη 

πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ηιεθηξηθψλ ηειψλ θαη 

πζζσξεπηψλ» θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ 106155/ ΦΔΚ 1056/14.7.2004 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ 

Ηιεθηξηθψλ ζηειψλ θαη πζζσξεπηψλ (..Δ.Γ.Φ.Η...) θαη ελ ζπληνκία «Α.Φ.Η..» 

• Οη θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο 

κπαηαξηψλ, πνπ ππάξρνπλ ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο. 
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• Όπνηνο δεκφηεο - θαηαζηεκαηάξρεο επηζπκεί ζηήιε  γηα ηε ζπιινγή κπαηαξηψλ κπνξεί λα 

απεπζχλεηαη ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο . 

δ) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΔΛΑΣΗΚΩΝ. 

χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.109 ΦΔΚ 75Α/5.3.2004 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο.» θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ 106157/ ΦΔΚ 1145/28.7.2004 Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

Παιαηψλ Διαζηηθψλ ECO - ELASTIKA». 

• Οη ηδηνθηήηεο ησλ βνπιθαληδαηέξ, φπνπ γίλεηαη θαη ε αιιαγή ησλ παιαηψλ ειαζηηθψλ ζηα 

νρήκαηα, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο moto, πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα νδεγνχληαη ηα 

παιαηά ηνπο ειαζηηθά ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 

• Οη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ειαζηηθψλ ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ ειαζηηθά, ηα 

νπνία αλήθνπλ ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν «ζχζηεκα». 

ε) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ. 

χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.116 ΦΔΚ 81Α/5.3.2004 «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα 

γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ» 

θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ 105136/ ΦΔΚ 907 Β/17.6.2004 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., 

εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδνο « ΔΓΟΔ» 

• Οη ηδηνθηήηεο παιαηψλ απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα κελ ηα 

μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ θαη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ κφληκα ηηο πηλαθίδεο ηνπο, ψζηε λα κελ 

επηβαξχλνληαη άιιν πιένλ κε ηα δηάθνξα θφζηε (ηέιε θπθινθνξίαο, αζθάιεηα θ.η.ι) είλαη 

ππνρξεσκέλνη κφλνη ηνπο λα παξαδίδνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη λα ιακβάλνπλ βεβαίσζε παξαιαβήο. Η παξάδνζε ησλ παιαηψλ 

απηνθηλήησλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηαζηξνθήο, ην νπνίν απνηειεί 

ην κφλν λφκηκν έγγξαθν γηα ηελ απνηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο.  

ζη) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΟΡΤΚΣΔΛΑΗΩΝ - ΔΛΑΗΩΝ. 

χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.82 ΦΔΚ64 Α/2.3.2004 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ - Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ» 

• Οη ηδηνθηήηεο ησλ βνπιθαληδαηέξ, πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θ.η.ι. φπνπ γίλεηαη θαη ε αιιαγή ησλ 

παιαηψλ ιαδηψλ ζηα νρήκαηα, θαζψο θαη απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε, 

πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα νδεγνχληαη ηα ιηπαληηθά έιαηα ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 

• Οη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ιηπαληηθψλ ιαδηψλ ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ 

ιηπαληηθά έιαηα, ηα νπνία είλαη εληαγκέλα ζε χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 



 

• Σα ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα απαγνξεχεηαη λα απνξξίπηνληαη ζην απνρεηεπηηθφ 

ζχζηεκα σο πγξά απφβιεηα, δηφηη δεκηνπξγείηαη ηεξάζηην πξφβιεκα ζηηο ζσιελψζεηο. 

• Οη ηδηνθηήηεο ησλ εζηηαηνξίσλ, fast food, ηαβεξλψλ θ.η.ι ζα πξέπεη λα ελαπνζέηνπλ ηα 

ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα ζε εηδηθά δνρεία κεξηκλψληαο ψζηε λα νδεγνχληαη ηα 

καγεηξηθά έιαηα ζε πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 
 

Ο Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ ζπλεξγάδεηαη κε εγθεθξηκέλα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, κε 

γλψκνλα πάληα ην ζπκθέξνλ θαη ην φθεινο ηεο πεξηνρήο καο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 

Πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο επηκφξθσζεο θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

Ο Γήκνο δηνξγαλψλεη δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη εθδίδεη θπιιάδηα κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε 

νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο  θαη ζηνπο καζεηέο. 

 Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηα 

παλεπηζηήκηα, ηα επηζηεκνληθά ηλζηηηνχηα, ηηο νηθνινγηθέο θηλήζεηο, ηνπο θνξείο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο, ηα ζρνιεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο . 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' - ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 14 

Τπνρξεψζεηο πεδψλ, νδεγψλ, ηδηνθηεηψλ ή ζπλνδψλ θαηνηθίδησλ δψσλ. 

Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε κηθξναληηθεηκέλσλ (άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ, ή άιισλ εηδψλ 

κηθξνζπζθεπαζίαο, κηθξναληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο) ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

(πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο), απφ πεξηπαηεηέο , επηζθέπηεο, θ.η.ι.. 

Σα παξαπάλσ αληηθείκελα πξέπεη λα ξίπηνληαη ζηα ππάξρνληα θαιάζηα απνξξηκκάησλ. ηνπο 

παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν.  Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 30 €. 

ηα θαιάζηα απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ απαγνξεχεηαη ε ξίςε απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα ηα 

θαηαζηξέςνπλ, φπσο π.ρ. ρεκηθά, εχθιεθηα, εζηίεο θσηηάο, κπάδα θ.ι.π. ηνπο παξαβάηεο ηεο 

αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 30 €. 

Οη θάηνρνη ή ηδηνθηήηεο θαηνηθίδησλ δψσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαζαξίδνπλ άκεζα ηα 

πεξηηηψκαηα θαη ηηο αθαζαξζίεο ησλ δψσλ ηνπο φηαλ απφ απηά ξππαίλνληαη θνηλφρξεζηνη θαη κε 

ρψξνη. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη 

αλ ε παξάβαζε γίλεη ζε παηδηθή ραξά ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν πνπ θηινμελεί παηδηά, ζε απιέο ή 

εηζφδνπο ζρνιείσλ, ζε πξναχιηα εθθιεζηψλ. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 50 €. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απνξξππαληηθψλ, ιαδηψλ θ.ιπ. νπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αθξφ θαηά ηελ 

πιχζε απιψλ, κπαιθνληψλ, νρεκάησλ θ.ιπ. φηαλ ηα απφλεξα ηεο πιχζεο ρχλνληαη ζε 



 

ΥΔΓΙΟ 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 30 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 15  

Καζαξηζκφο θαη πιχζε δεκνηηθψλ νδψλ 

Οη ππεχζπλνη ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα 

νρήκαηά ηνπο, ηελ εκέξα θαη ηηο ψξεο πνπ ζα ελεκεξψλεη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο φηη πξφθεηηαη 

λα θάλεη θαζαξηφηεηα ηεο νδνχ (πιχζηκν, ζάξσζε θ.ιπ.). Η ελεκέξσζε απηή ζα γίλεηαη κε ηνπο 

εμήο πηζαλνχο ηξφπνπο: 

α.  Δλεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηα παξκπξίδ ησλ απηνθηλήησλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα.  

β.  Δλεκέξσζε απφ ηα ηνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε  

γ.  Δλεκεξσηηθέο ηακπέιεο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο νδνχ πνπ ζα θαζαξηζηεί (ηνπνζέηεζε απφ 

ηελ πξνεγνχκελε εκέξα). ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 30 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα θαη πεξίπηεξα 

Οη ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε 

παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ θ.η.ι.) νθείινπλ λα 

ζπζθεπάδνπλ ζε πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζαθνχιεο θαιά θιεηζκέλεο ηα εππαζή θαη δχζνζκα 

απφβιεηα (θξέαηα, θφθαια, ςάξηα, ππνιείκκαηα ηξνθψλ θ.η.ι.) θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ κέζα ζηνπο 

κεηαιιηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ ην πνιχ κία ψξα πξηλ ηελ δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. 

ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ή ζπζθεπαζηψλ έμσ απφ ηνπο 

θάδνπο. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη θάζε θνξά πξφζηηκν γηα θάζε 

αληηθείκελν, ζαθνχια ή ζπζθεπαζία. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 100 € γηα θάζε ζαθνχια. 

Οη ηδηνθηήηεο ησλ εζηηαηνξίσλ, fast food, super market, ηαβεξλψλ θ.η.ι. πξέπεη λα ελαπνζέηνπλ ηα 

ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα ζε κεηαιιηθά ή πιαζηηθά δνρεία θαη λα νδεγνχληαη : ή ζε 

θάπνην πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 82 ΦΔΚ 64 Α / 

2.3.2004. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αλαθαηεχνληαη κε ηα αζηηθά απφβιεηα θαη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζηνπο κεηαιιηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 300 € - 

1000 €. 

Οη ππεχζπλνη φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πψιεζε, κεηαμχ άιισλ, 

αλαςπθηηθψλ, νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, θαγεηψλ θ.ι.π (φπσο snack bar, fast food, εζηηαηφξηα, 

θαθεηέξηεο, θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, νπδεξί), πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ απηά θαη ελφο επξχηεξνπ πεξηγξάκκαηνο πνπ ζα 

απέρεη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα απφ ην πεξίγξακκα ηνπ ρψξνπ πνπ έρνπλ λνηθηάζεη γηα ηνπνζέηεζε 



 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 100 €. 

Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε απνζήθεπζε θαη ε απζαίξεηε θαηάιεςε απφ ηνπο 

θαηαζηεκαηάξρεο ζην πεδνδξφκην, πεδφδξνκν, πιαηεία, ή ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν έμσ απφ ην 

θαηάζηεκά ηνπο, νπνηνλδήπνηε αληηθεηκέλσλ ή πιηθψλ αθφκε θαη ζρεηηθψλ κε ηελ εκπνξηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα (π.ρ θαθάζηα θξνχησλ, θηβψηηα πνηψλ, κηθξνπξντφληα, ηξαπεδνθαζίζκαηα, 

επαγγεικαηηθέο νκπξέιεο, θηάιεο πγξαεξίνπ, θ.η.ι). ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 150 € - 600 €. 

Οη ππεχζπλνη ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά (ραξηί, γπαιί, 

αινπκίλην, πιαζηηθφ) λα ηα ηνπνζεηνχλ ζηνλ εηδηθφ κπιε θάδν αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ, αθνχ 

πξψηα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ φγθν ηνπο θαη ηα κε αλαθπθιψζηκα πιηθά λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε 

ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ θαιά δεκέλεο θαη λα ηηο ελαπνζέηνπλ ζηνλ κεηαιιηθφ θάδν 

απνξξηκκάησλ κία ψξα πξηλ ηε δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. 

ηα πεξίπηεξα, θαληίλεο ζηα νπνία παξάγνληαη θάζε κνξθήο απνξξίκκαηα απφ ηελ άκεζε 

θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, νθείινπλ νη ππεχζπλνη λα ηνπνζεηνχλ δνρεία 

απνξξηκκάησλ αιιά θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνλ ρψξν πεξηκεηξηθά θαζαξφ. ηνπο παξαβάηεο 

ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 30 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 17  

Καζαξηφηεηα Λατθψλ - Γεκνηηθψλ αγνξψλ 

1. Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. 

Η Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε έλαληη ησλ δεκνηψλ λα θξνληίδεη θαη λα δηαηεξεί 

θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιατθέο αγνξέο, λα πξνζηαηεχεη ηε δεκφζηα πγεία 

θαη λα αλαιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

2. Τπνρξεψζεηο αδεηνχρσλ-παξαγσγψλ - πσιεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ησλ ιατθψλ - 

δεκνηηθψλ αγνξψλ. 

Οη αδεηνχρνη πσιεηέο, παξαγσγνί θαη εξγαδφκελνη ζηε ιατθή αγνξά απφ ηελ έλαξμε θαη κέρξη ηελ 

ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, νθείινπλ: 

α) Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

β) Να κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο , εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο 

πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο.  

γ) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο  θαη λα δηαηεξνχλ ζε θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα 

απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. 

δ) Να κε ξππαίλνπλ κε ηελ ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαηηέξσλ εππαζψλ εηδψλ πνπ 

αιινηψλνληαη εχθνια ( ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θφθαια, θχιια ιαραληθψλ, ζάπηα θξνχηα, ρχκα 

ππνινίπσλ πξντφλησλ θ.η.ι) θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηηα, ηειάξα, θ.η.ι)  



 

ΥΔΓΙΟ 

ε)  Μεηά ηε ιήμε ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ππνρξενχληαη λα ζπιιέγνπλ ηα απνξξίκκαηα ζε 

πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζαθνχιεο θαιά θιεηζκέλεο θαη λα ηηο ελαπνζέηνπλ ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν 

απνξξηκκάησλ θαη φρη εθηφο ησλ θάδσλ. 

Δπίζεο λα απνζχξνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζε δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν 

εθηφο ηεο ιατθήο αγνξάο.  

ζη) Η παξακνλή πάγθσλ πψιεζεο ιατθήο αγνξάο κεηά ην πέξαο ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ ζεσξείηαη   

      απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ  

     Καλνληζκνχ Υξήζεο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ.  

δ) Να κελ εκπνδίδνπλ ην έξγν ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο   

    ππνδείμεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο.  

ε) Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνλδήπνηε ζηάζηκν ή πιαλφδην κηθξνπσιεηή, παξαγσγφ θαη 

θαληίλεο (κφληκεο ή απηνθηλνχκελεο), ζε   νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην Γήκν θαη αλ βξίζθνληαη θαη 

ηνπο έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν ρψξνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 50 

€ - 600 €. 

ΑΡΘΡΟ 18  

Ρχπαλζε ρεηκάξξσλ θαη ξεκάησλ 

Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε παληφο είδνπο απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη ε απφξξηςε ιπκάησλ απφ 

εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα, βηνηερλίεο, θαηαζηήκαηα θαη θαηνηθίεο ζε ρείκαξξνπο θαη ξέκαηα 

δηεξρφκελα απφ ην Γήκν καο. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ ρεηκάξξσλ θαη ησλ ξεκάησλ ηνπ Γήκνπ απφ ηε βνζθή 

δψσλ. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 150 € - 600 € γηα ζηεξεά απφβιεηα. 

Δηδηθφηεξα γηα πγξά θαη αέξηα απφβιεηα ζα ελεκεξψλνληαη νη αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα 

ηελ επηβνιή φισλ ησλ πεξαηηέξσ λνκηθψλ θπξψζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 

Ρχπαλζε δεκνζίσλ θηηξίσλ, αθάιππησλ ρψξσλ, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, δαζψλ θαη 

πξνζηαζία ηνπο 

Η κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφξξηςε ζε αθάιππηνπο ρψξνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, ξέκαηα, 

δάζε θαη αιινχ εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο, άρξεζησλ πιηθψλ (αδξαλή πιηθά, ζηεξεά 

απφβιεηα, θεπεπηηθά πξντφληα θ.ι.π), κε ζπλέπεηα ηε ζνβαξή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε 

δεκηνπξγία εζηηψλ κφιπλζεο θαη ηελ πξνζβνιή ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ νηθηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, απαγνξεχεηαη απζηεξά θαη δηψθεηαη. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 150€ - 300€.  

Σα παξαπάλσ άρξεζηα πιηθά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη κε επζχλε ησλ 

θαηφρσλ ηνπο, κφλν ζε θαηάιιεινπο θαη εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ππνδνκήο (ρσκαηεξέο θαη 

αιινχ). Ρεηά απαγνξεχεηαη ε απφζεζε απηψλ ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

θαη πεδνδξφκηα. 



 

Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε θνπή δέλδξσλ θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ δεκνηηθνχ πξαζίλνπ κε 

νπνηνδήπνηε κέζν απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 150 € - 600 €.  

Απαγνξεχεηαη ε ξίςε κέζα ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζηα δίθηπα απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ ησλ 

πεδνδξφκσλ, ιαδηψλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο 

κεραλψλ, ιηπψλ ςεηνπσιείσλ, πγξψλ κπαηαξηψλ θαη γεληθά απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηνμηθή επηβάξπλζε ησλ απνρεηεπνκέλσλ ιπκάησλ. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 

150 € - 1000 €.  

Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ ηνίρσλ ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ, κλεκείσλ θ.ι.π ηζηνξηθψλ ρψξσλ, 

δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ ρψξσλ θαη νηθνπέδσλ. Σα δεκνηηθά ή δεκφζηα θαηαζηήκαηα κε επζχλε 

ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο, ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ή ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο πξέπεη λα είλαη πάληα 

θαζαξά εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, φπσο επίζεο θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 

Ρχπαλζε απφ ηελ ππαίζξηα απνζήθεπζε πιηθψλ 

Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε, ηνπνζέηεζε ή θαηάιεςε πεδνδξνκίσλ ή άιισλ ειεχζεξσλ δεκνηηθψλ 

θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πιαηείεο, πεδφδξνκνη θαη άιινη ρψξνη) κε εκπνξεχκαηα θαη 

ππνπξντφληα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηεξεά ή πγξά, φπσο πξψηεο χιεο θη έηνηκα πξντφληα ή 

ππνπξντφληα, νηθνδνκηθά, αηνκηθά, κεηαιιεπηηθά θαη ρεκηθά πιηθά, παιαηά είδε ζηδήξνπ, 

μπιείαο, ειαζηηθνχ ράξηνπ, θαχζηκα, ιηπαληηθά, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο, ηελ θαηαβνιή ηνπ θαζνξηζκέλνπ ηέινπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πιηθά απηά δελ 

ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

Η ππαίζξηα ελαπφζεζε, απνζήθεπζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ απηψλ, πξέπεη λα γίλεηαη θαηά 

ηξφπν πνπ λα απνθιείεη ηε δηαξξνή ή ην δηαζθνξπηζκφ ηνπο ζην πεξηβάιινλ. ηε ρνξεγνχκελε 

απφ ην Γήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, γηα ηελ ελαπφζεζε ή 

ζπγθέληξσζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, πξέπεη ππνρξεσηηθά λ' αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα (πεξίθξαμε πιηθψλ, θάιπςε κε πιαζηηθφ λάηινλ θαη ινηπά) πνπ πξέπεη λα 

ιάβεη ν αηηψλ. 

Ο Γήκνο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κε ηα παξαπάλσ ή άιια 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ ηνπ ππνδεηθλχνληαη, αλαθαιεί ηελ άδεηα θαη εηδνπνηεί ηελ Αζηπλνκηθή 

Αξρή γηα ηελ παξάβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο δελ πξνβαίλεη ζηελ απνκάθξπλζή ηνπο, 

απηφ γίλεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κε δαπάλε ηνπ παξαβάηε θαη ηνπ επηβάιιεηαη, πέξαλ 

ησλ πξνβιεπφκελσλ άιισλ θπξψζεσλ, ην ζρεηηθφ ηέινο απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

θαη ην πξφζηηκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 1900/1990. 

Αλ απφ ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ πξνθιεζεί ξχπαλζε επηβάιιεηαη πέξαλ 

ησλ πξνβιεπφκελσλ άιισλ θπξψζεσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξφζηηκν αλάινγα κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 150 € - 600 €.  



 

ΥΔΓΙΟ 

Γεληθά απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε (ρσξίο δειαδή ηε ρνξήγεζε ηεο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν 

ζρεηηθήο άδεηαο) θαχζε απνξξηκκάησλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, θχζεο θαη κνξθήο. ηνπο 

παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 1.000 €. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21 

Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ 

Σα κεηαθνξηθά κέζα μεξνχ ή πγξνχ θνξηίνπ (κπεηνληέξεο, θ.η.ι) πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο 

πιήξσο πξνζηαηεπκέλν απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο θαη λα κελ ξππαίλνπλ ην 

νδφζηξσκα ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα ζε πεδνχο 

θαη ηξνρνθφξα. ε πεξίπησζε ακέιεηαο ε θαζαξηφηεηα γίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ θαη ηα έμνδα θαζαξηζκνχ, φπσο απηά ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά, θαηαινγίδνληαη ζηνλ 

ππεχζπλν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 200 € - 300 €. 

 

Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ κεηαθέξνπλ ρψκα, άκκν, 

αζβέζηε, πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά θαη λα κεξηκλνχλ ψζηε 

λα κελ ππάξρεη ππεξθφξησζή ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ππεξρείιηζε θαη ξχπαλζε 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 200 € - 300 €. 

 

Σα νηαζδήπνηε κνξθήο απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ 

πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ακέζσο απφ ηνπο ππεπζχλνπο κεηά ην ηέινο θάζε εξγαζίαο, αθφκε θαη αλ 

ε θχζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ δελ είλαη ζπλερήο. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 200 € - 300 €. 

 

Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε αγξνηηθψλ νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ πξντφληα απφ φινπο ηνπο 

δξφκνπο ηεο πφιεο θαζ’ φιν ην 24σξν, ρσξίο λα ιακβάλνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηα 

θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή ξχπαλζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ ή κε αηηία ηα 

κεηαθεξφκελα πξντφληα ηνπο ή απφ ρψκαηα θαη ιάζπεο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηξνρνχο ηνπο. 

Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 100 € - 200 €. 

ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή 

αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 

Δγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, κεραλήκαηα θ.α. 

Σα απηνθίλεηα, κνηνπνδήιαηα, κνηνζηθιέηεο, ζθάθε αλαςπρήο, ηξέηιεξ, γεσξγηθά κεραλήκαηα, 

ή εμαξηήκαηα ηνπο ηα νπνία βξίζθνληαη ζηαζκεπκέλα γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα ζην ίδην 

ζεκείν ζεσξνχληαη ζηεξεά απφβιεηα θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο νθείιεη λα ηα απνκαθξχλεη ακέζσο. 

ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο 



 

ή ζε άιιν δεκφζην ή δεκνηηθφ θνηλφρξεζην ρψξν ή ζε αθάιππηε μέλε ηδηνθηεζία. Πξνηεηλφκελν  

Πξφζηηκν απφ 200€ - 600 €. 

 

Δθφζνλ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε απφ φξγαλν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ή ηεο Αζηπλνκηθήο 

Αξρήο εηδνπνηείηαη ν ηδηνθηήηεο θαη αλ εμαθνινπζεί ηε ζηάζκεπζε ζεσξείηαη θαηάιεςε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/1980. 

Δάλ δελ βξίζθεηαη ν ηδηνθηήηεο γηα λα ηνπ επηδνζεί ε εηδνπνίεζε ν Γήκνο επηθνιιά εηδηθφ ζήκα 

επί ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζπληάζζεη πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο εγθαηαιειεηκκέλνπ 

νρήκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δελ ζπκκνξθσζεί θαη έρεη εμαληιήζεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην, ην 

απηνθίλεην ή ην κεράλεκα ζεσξείηαη εγθαηαιειεηκκέλν θαη κε επζχλε ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδνο «ΔΓΟΔ» (Τπνπξγηθή Απφθαζε 

105136/ΦΔΚ 907Β/17.6.2004), απνζχξεηαη, φπνπ γίλεηαη πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη 

παξάδνζεο, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ε ζέζε απφ ηελ νπνία 

απνζχξζεθε. 

Η θαηαζηξνθή ή ε απνθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκν. 

Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 200 €. 
 

ΑΡΘΡΟ 23  

Υσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 

Με εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ηήξεζε ηεο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο 

πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ εθπφλεζε ζρεηηθήο κειέηεο ρσξνζέηεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζην Γήκν θαη 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, κπνξεί λα απαγνξεχεηαη ε άζθεζε νξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ή ειεχζεξνπο ρψξνπο ζην Γήκν, κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ - ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 24 

Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε) 

Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο κε επζχλε ησλ θαηά 

πεξίπησζε ππεπζχλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ππεχζπλνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή 

θχιαμε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο (πεξίθξαμε αθαιχπησλ ρψξσλ, επαξθή αζθάιεηα εηζφδσλ, 

παξαζχξσλ, θεγγηηψλ, θσηαγσγψλ θ.η.ι). 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ν ηδησηηθφο ρψξνο είλαη αθάζαξηνο απνηειεί εζηία κφιπλζεο ή 

πξνθαιεί δπζνζκία θαη θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία, ν Γήκνο, κεηά απφ ζρεηηθή 

πξνεηδνπνίεζε, απηνςία, ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη εληνιή εηζαγγειέα κπνξεί λα 



 

ΥΔΓΙΟ 

πξνβεί ζε θαζαξηζκφ ηδηφθηεησλ ρψξσλ θαη λα θαηαινγίζεη ηε δαπάλε θαζαξηζκνχ, πνπ ζα 

πξνθχπηεη θάζε θνξά, ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη ινηπνχο ππεπζχλνπο. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηαζίσλ, επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, πξαζηέο, αχιηνη ρψξνη θ.ι.π, ζηεγαζκέλνη ή 

κε), πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, 

αθφκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ρψξνη δηαηίζεληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο γηα ηελ δηελέξγεηα 

εθδειψζεσλ (εθζέζεσλ, εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θ.η.ι) νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα 

εγθαζηζηνχλ κέζα ζην ρψξν ηνπο θαηάιιεια κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κηθξναπνξξηκκάησλ 

θαη απνβιήησλ θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο 

ζηνπο δξφκνπο, ηα πεδνδξφκηα θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ γεηηνλεχνπλ κε ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ. Η απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο 

γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηδηνθηήηεο θαη δηνξγαλσηέο ησλ εθδειψζεσλ ή κεηά απφ ζπλελλφεζε 

ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο κε εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία. 

ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 200 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 25  

Καζαξηφηεηα νηθνπέδσλ 

Οη ηδηνθηήηεο ή λνκείο νηθνπέδσλ νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ απνξξίκκαηα 

αθφκε θαη φηαλ πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Γη' απηφ νθείινπλ λα ηα πεξηθξάμνπλ (ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ) θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα. Αλ νη ππεχζπλνη 

εμαθνινπζνχλ λ' αδηαθνξνχλ θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα, γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηε δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα, λα παξέκβεη θαζαξίδνληαο ην νηθφπεδν, 

θαηαινγίδνληαο ηε δαπάλε θαζαξηζκνχ ζηνπο ηδηνθηήηεο. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο ην 

πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν 300 € γηα νηθφπεδα έσο 1 ζηξέκκα κε 

πξνζαχμεζε 150 € γηα θάζε επηπιένλ ζηξέκκα. 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε - ΓΗΑΦΖΜΗΖ 
 

ΑΡΘΡΟ 26  

Τπαίζξηα δηαθήκηζε 

Η αθηζνθφιιεζε, ν δηαζθνξπηζκφο εληχπσλ, ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ θαη δηαθεκηζηηθψλ, ε 

αλάξηεζε ηακπιφ, παλφ, επηγξαθψλ, ζεκάησλ θαη ινηπψλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά 

απφ ζρεηηθή άδεηα πνπ ζα ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν θη εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη 



 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν.2946/2001 ( ΦΔΚ 224 Α'/ 8.10.2001) θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη 

θαλνληζκνί ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ρψξνπο θαη ηνλ ηξφπν πξνβνιήο. 

ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ 

απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 

Δμαηξνχληαη ξεηά νη πνιηηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη δεκνηηθέο θηλήζεηο. Γηα ηνπο θνξείο απηνχο 

ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ'- ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΗ 

ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΟΗΝΩΦΔΛΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά θάζε είδνπο εξγαζίεο νηθνδνκήο (λέεο νηθνδνκέο, πξνζζήθεο, 

επηζθεπέο, θαηεδαθίζεηο) θαζψο θαη θάζε εξγαζία νξγαληζκνχ θνηλήο σθειείαο, πνπ εθηεινχληαη 

ζε θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 28 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηνλδήπνηε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ νη ππεχζπλνη πξέπεη:  

α) Να εθνδηάδνληαη απφ ην Γήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο 

(εθπιεξψλνληαο ζπγρξφλσο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ).  

β) Σελ πξνβιεπφκελε απφ ην Νφκν πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο θαη ηελ εκεξνκελία 

εθδφζεψο   ηεο. 

γ) Να πξνζθνκίζνπλ ζην Γήκν εγγπεηηθή επηζηνιή ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ δηθαηνχρν κεηά 

ηελ πιήξε απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη εθφζνλ δελ πξνεγήζεθαλ δεκηέο ζηνπο δεκνηηθνχο 

ρψξνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (π.ρ κπάδα, ηζηκέληα ζην νδφζηξσκα, 

δεκηέο ζηα πεδνδξφκηα, παξαιήςεηο πιαθφζηξσζεο πεδνδξνκίνπ θ.η.ι). Πξνηεηλφκελν Πνζφ 

Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 1.000€ 

Σα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία ή απφ ην Αξκφδην Αζηπλνκηθφ 

Σκήκα. 
 

ΑΡΘΡΟ 29 

Ο ρψξνο πνπ εθηεινχληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο. ε 

πεξίπησζε θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία πεδψλ, ηδηνθηεζηψλ θαη νρεκάησλ. Σα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζην πεδνδξφκην 

πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη κε δηάθνξα κέζα πξνζηαζίαο (καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο θ. ι. π) γηα ηελ 

απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπο απφ λεξά, αέξα είηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Διαθξά πιηθά πνπ 

παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα θ.ι.π) ζα πξέπεη λα ζθεπάδνληαη κε 



 

ΥΔΓΙΟ 

θαηάιιειν πιηθφ, ψζηε λα κελ παξαζχξνληαη. Σν ίδην ηζρχεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ 

ή εθζθαθψλ. Σα κπάδα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απαγνξεχεηαη λα παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ δχν (2) εκέξεο. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 100 € - 500 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Σα ζηεξεά ή θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, 

πξέπεη λα είλαη θαηά ηξφπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο, ηα δε 

πεξηθξάγκαηα γηα ηνλ ίδην ιφγν πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο 

επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο αλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε αζπξνθφθθηλεο 

αληαλαθιαζηηθήο ηαηλίαο φηαλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξψκαηνο, ε δε ζήκαλζε θαηά ηελ 

λχρηα πξέπεη λα είλαη θσηεηλή. 
 

ΑΡΘΡΟ 31 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηνλδήπνηε εξγαζηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο, ( ΓΔΗ, ΟΣΔ, 

ΓΔΤΑ θ.η.ι) επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο πεξί 

εθηειέζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ (ζεκάλζεηο θ.η.ι) θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ 

Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 

Οη παξαπάλσ Οξγαληζκνί ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ, πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε 

έξγνπ, ηελ πξνβιεπφκελε «άδεηα ηνκήο» απφ ην Γήκν θαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηα 

πιήξε ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ ππεπζχλσλ ηνπ έξγνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ 

νθείινπλ λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

Ννκνζεζίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε νη ππεχζπλνη ησλ έξγσλ, πξέπεη λα αλαξηνχλ πηλαθίδεο κε ηελ επσλπκία ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο. Ακέζσο κεηά 

ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη κέζα ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο 

λα γίλεηαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ησλ ππφινηπσλ άρξεζησλ πιηθψλ θαη 

λα επαλαθέξνληαη ηα πξάγκαηα ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Πξφζηηκν απφ 150 € - 1000 €. 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο, νη Οξγαληζκνί Κνηλήο 

Ωθειείαο ζα ελεξγνχλ, ελεκεξψλνληαο πιήξσο  ην Γήκν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  
 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ: Γηάζεζε πιηθψλ θαηεδαθίζεσλ. 

Γηα λα εμαιεηθζεί ε αλεμέιεγθηε απφξξηςε πιηθψλ θαηεδαθίζεσο ζε δεκνηηθνχο θαη δεκφζηνπο 

ρψξνπο, ρείκαξξνπο θαη ξέκαηα, πάξθα θ.ι.π, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα εμήο: 

α) Όηαλ εθδίδεηαη κηα άδεηα θαηεδαθίζεσο, ν εθ ηνπ Νφκνπ ππφρξενο ζα πξέπεη κε ππεχζπλε 

δήισζή ηνπ πξνο ην Γήκν λα πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ην ζεκείν απφζεζεο ησλ πιηθψλ 



 

θαηεδαθίζεσο, ην νπνίν απαγνξεχεηαη λα είλαη δεκνηηθή ή δεκφζηα έθηαζε αιιά ηδησηηθή, 

εθφζνλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο δελ ππάξρεη νξγαλσκέλνο ρψξνο ππνδνρήο κπαδψλ. 

Δπίζεο ζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία πξηλ ηελ απφζεζε ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

κπνξεί λα γίλεηαη απηνςία απφ ππάιιειν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ή ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο  γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππφρξενπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε απφζεζε γίλεη ζε κε πξνβιεπφκελν ρψξν, δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 

200 € - 3.000 € αλαιφγσο κε ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. 

β) Αληίζηνηρε ππνρξέσζε ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη νη ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ λνηθηάδνπλ 

«containers» γηα ζπιινγή κπαδψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα απνκαθξχλνπλ. Θα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ηα ζεκεία απφζεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Σα ζεκεία απηά απαγνξεχεηαη 

λα είλαη δεκνηηθή ή δεκφζηα έθηαζε αιιά ηδησηηθή, εθφζνλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο δελ ππάξρεη 

νξγαλσκέλνο ρψξνο ππνδνρήο κπαδψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε απφζεζε γίλεη ζε κε πξνβιεπφκελν ρψξν, δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν  Πξφζηηκν απφ 

5.000 € - 15.000€ αλαιφγσο κε ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ' - ΠΡΟΣΗΜΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 33 

πγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

• Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηεο ηζρχνπζαο θάζε 

θνξά Ννκνζεζίαο, ππεχζπλνη είλαη:  

- Η Αληηδεκαξρία Καζαξηφηεηαο & Πξαζίλνπ γηα ην ζθέινο ηεο Καζαξηφηεηαο  

- Η Αληηδεκαξρία Σερληθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην ζθέινο ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

- Η Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη νη αξκφδηεο Αζηπλνκηθέο Αξρέο πνπ βεβαηψλνπλ ηελ παξάβαζε 

θαη επηβάινπλ ην πξφζηηκν. 

Οη παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ βεβαηψλνληαη απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ππεπζχλνπο. 

Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ 

ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο ή θαη κε Απφθαζε 

Γεκάξρνπ θαη εηζπξάηηνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ). 



 

ΥΔΓΙΟ 

Ο παξαβάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ 

Ωξαηνθάζηξνπ εληφο δέθα (10) εκεξψλ. 

Ο παξαβάηεο κπνξεί, αλ επηζπκεί, λα εκθαληζηεί ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ  απφ 

ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ζηνλ Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο γηα λα ηνπ 

ππνβάιιεη έγγξαθεο αληηξξήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαβάηεο δελ εκθαληζηεί εληφο ηεο 

ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο απφ ηε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο, είηε εκθαληζηεί θαη νη αληηξξήζεηο ηνπ 

θξηζνχλ αβάζηκεο, νξηζηηθνπνηείηαη ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν γηα ηελ παξάβαζε πνπ έθαλε. 

 

Σα πξφζηηκα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε Απφθαζε Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 


