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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕ                                                                        

1.1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ                                       
Θ κακαριότθτα του Διμου και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ επιτυγχάνεται µε τθν 

κακθμερινι ςυνεργαςία Διμου και δθμοτϊν, διζπονται δε από διατάξεισ, υποχρεϊςεισ και 

δικαιϊματα. Ο παρϊν Κανονιςμόσ ζχει ωσ αντικείμενο :  

-Σθν κακαριότθτα του Διμου Εμμανουιλ Παππά και τθν διαςφάλιςθ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ.  

-Σθ ςωςτι διαχείριςθ των απορριμμάτων.  

-Σθν αποτροπι ρφπανςθσ και υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ.  

-Σθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων για τθν επίτευξθ αυτϊν.  

-Σθ γνωςτοποίθςθ και ςυμμόρφωςθ ςτισ ςχετικζσ Δθμοτικζσ διατάξεισ.  

Με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, οι διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ υπεριςχφουν 

όταν δεν είναι αντίκετεσ µε τισ γενικζσ διατάξεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, τισ διατάξεισ του 

υγειονομικοφ Κανονιςμοφ, τισ αςτυνομικζσ και άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ. 

Ωσ ςθμείο κλειδί ςτο όλο εγχείρθμα είναι θ ςφνταξη, διαβοφλευςη και ψήφιςη ενόσ 

νζου και αποδοτικοφ Κανονιςμοφ Καθαριότητασ. τον Κανονιςμό κα πρζπει να προβλζπονται 

όλεσ οι δράςεισ που ςκοπεφει να υλοποιιςει θ Δθμοτικι Αρχι  αλλά κυρίωσ κα πρζπει να 

δοκεί ζμφαςθ ςτον καταςταλτικό μηχανιςμό που πρζπει να αναπτφξει ο Διμοσ μασ. Εκτόσ 

από τθν πολιτικι κινιτρων (θκικϊν και οικονομικϊν), κρίνεται αναγκαία και θ ανάπτυξη ενόσ 

μηχανιςμοφ (όργανα και διαδικαςίεσ) για την επιβολή προςτίμων ςε όςουσ ςυνεχίςουν να 

μολφνουν το περιβάλλον με πρακτικζσ και ςυνικειεσ παλαιότερων ετϊν οι οποίεσ ςυναντϊνται 

δυςτυχϊσ μζχρι και ςιμερα.     

 

ΤΝΣΜΗΕΙ 

ΑΕΚΚ Απόβλθτα Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων 

ΑΘΘΕ  Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 

ΑΑ Αςτικά τερεά Απόβλθτα 

ΑΤ Ανακυκλϊςιμα Τλικά 

ΑΦΘ Ανακφκλωςθ Φορθτϊν Θλεκτρικϊν τθλϊν 

ΒΑ Βιομθχανικά Απόβλθτα 

ΒΑΑ Βιοαποδομιςιμα απόβλθτα 

Δ.Κ. Δθμοτικι Κοινότθτα 

ΕΔΑ Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

ΚΑΕΔΙΠ Κζντρα Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ Διαλογισ ςτθν Πθγι 

ΚΔΑΤ Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν 

ΟΣΑ Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

Δ.Ε. Δθμοτικκι Ενότθτα 

ΠΕΔΑ Περιφερειακό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

Σ.Κ. Σοπικι Κοινότθτα 

ΣΔ Σοπικό χζδιο Διαχείριςθσ 

Τ Τλικά ςυςκευαςίασ 

ΦΟΔΑ Φορζασ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων 

ΧΑΔΑ  Χϊροσ Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Αποβλιτων 

ΧΤΣΑ  Χϊροσ Τγειονομικισ Σαφισ Αποβλιτων 

ΧΤΣΤ  Χϊροσ Τγειονομικισ Σαφισ Τπολειμμάτων 
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Οι Διμοι ζωσ τϊρα περιορίηονταν ςτθ ςυλλογι και μεταφορά των απορριμμάτων, των 

ςφμμεικτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΧΤΣΑ/ΧΤΣΤ και του περιεχόμενου του μπλζ κάδου ςε 

κάποιο ΚΔΑΤ. Οι ποςότθτεσ που διαχειρίηονται οι διμοι με αυτόν τρόπο ξεπερνοφν το 95% του 

ςυνόλου των παραγόμενων ΑΑ. 

Οι αρμοδιότθτεσ των διμων προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

• O Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/8-6-06 ςτο Άρκρο 75 περί 

αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. Ι περ. β4 αναφζρει: «Θ κακαριότθτα όλων των κοινόχρθςτων 

χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ περιφζρειασ, θ αποκομιδι και διαχείριςθ των αποβλιτων, κακϊσ και 

θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ 

και θ λιψθ προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία των κοινόχρθςτων 

χϊρων και ιδιαίτερα των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία.» 

• Ο ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-10 (Καλλικράτθσ), ςτο Άρκρο 94 περί πρόςκετων 

αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. 1 περ. 25 προςκζτει: «Θ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, ςε 

επίπεδο προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει 

αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκευισ μονάδων 

επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ 

(Χ.Α.Δ.Α.). Θ διαχείριςθ πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό, που 

καταρτίηεται από τθν Περιφζρεια κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ του άρκρου 186 παρ. Σ  αρικμ. 

29 του παρόντοσ νόμου.» 

 

Θ αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κανονιςµοφ ςτο ∆ιµο 

Εμμανουιλ Παππά ανικει ςτο Διμαρχο, ςτον Αντιδιμαρχο Κακαριότθτασ, ςτουσ Προζδρουσ 

των Σοπικϊν και Δθμοτικϊν Κοινοτιτων, ςτο τµιµα Περιβάλλοντοσ και Πολεοδομίασ, ςτθν 

οικονοµικι υπθρεςία και ςτα όργανα τα οποία κα εξουςιοδοτιςει θ δθµοτικι αρχι για τθν 

διαπίςτωςθ των παραβάςεων και τθν επιβολι κυρϊςεων ςτουσ παραβάτεσ. Οι φορείσ και οι 

κάτοικοι του ∆ιµου οφείλουν να ςυμβάλουν ςτθν όςο το δυνατόν αποτελεςματικότερθ 

εκτζλεςθ του ζργου των παραπάνω αρχϊν. 

 

1.2 ΟΡΙΜΟΙ 

1.2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του κανονιςµοφ αυτοφ, οι χρθςιµοποιοφµενοι όροι ζχουν τισ 

εξισ ζννοιεσ:  

 «Κατοικίεσ»: κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι όπωσ µονοκατοικίεσ ι όροφοι ι 

διαµερίςµατα ι άλλου τφπου ακίνθτα , όπου κατοικοφν µόνιµα ι πρόςκαιρα άτοµα ι 

οικογζνειεσ και υπεφκυνοι, για τισ οικίεσ αυτζσ.  

 «Καταςτιµατα»: κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι όπου λειτουργοφν κάκε φφςεωσ 

εµπορικζσ επιχειριςεισ µόνιµα ι πρόςκαιρα, είτε είναι ιςόγειοι είτε βρίςκονται ςε 

ορόφουσ ι είναι ςτο βάκοσ οικοπζδων και επικοινωνοφν µε τισ οδοφσ µζςα από 
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κοινόχρθςτεσ ειςόδουσ ι χϊρουσ γενικά. τθν ζννοια των καταςτθµάτων υπάγονται και 

τα κάκε είδουσ εργαςτιρια, βιοτεχνίεσ, ςτεγαςµζνεσ ι υπαίκριεσ αποκικεσ, κζντρα 

ψυχαγωγίασ, χϊροι εκτροφισ, αναπαραγωγισ ι ζκκεςθσ ηϊων, περιβόλια όπου 

γίνονται κάκε είδουσ καλλιζργειεσ και γενικά χϊροι που δεν µποροφν να 

χαρακτθριςκοφν κατοικίεσ ι γραφεία. Τπεφκυνοι τιρθςθσ των διατάξεων είναι το 

πρόςωπο ι τα πρόςωπα ςτο όνοµα των οποίων αςκείται θ επιχείρθςθ ι ο διευκυντισ 

των επιχειριςεων που χαρακτθρίηεται ςαν κατάςτθµα.  

 «Γραφεία»: κεωροφνται οι αυτοτελείσ χϊροι όπου αςκοφνται οποιαδιποτε 

επαγγζλµατα µόνιµα ι πρόςκαιρα. τθν ζννοια των γραφείων υπάγονται και τα 

ακίνθτα ι χϊροι, όπου λειτουργοφν ∆θµόςιεσ ι Τπθρεςίεσ Οργανιςµϊν κοινισ 

ωφζλειασ ι Νοµικϊν προςϊπων ∆θµοςίου ι Ιδιωτικοφ ∆ικαίου ι Οργανιςµϊν Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. Τπεφκυνοι είναι: - Για τα γραφεία το πρόςωπο ι τα πρόςωπα ςτο 

όνοµα των οποίων αςκείται το επάγγελµα. - Για τισ προςωπικζσ επιχειριςεισ και ΕΠΕ ο 

διαχειριςτισ. - Για τισ ανϊνυµεσ εταιρίεσ ο εκπρόςωποσ κατά το καταςτατικό. - Για τισ 

υπόλοιπεσ επιχειριςεισ ο Προϊςτάµενοσ διοικθτικοφ.  

 «Οικόπεδα»: κεωροφνται οι ακάλυπτοι χϊροι, περιφραγµζνοι ι µθ, εντόσ ι εκτόσ 

ςχεδίου, και υπεφκυνοσ είναι ο ιδιοκτιτθσ ι ο νοµζασ αυτοφ. -Οι διαχειριςτζσ οικιϊν ι 

ενοικιαηόµενων δωµατίων και οι υπεφκυνοι καταςτθµάτων ι γραφείων µποροφν να 

ορίηουν µε ζγγραφό τουσ ςυγκεκριµζνο πρόςωπο που κα αναλάβει τθν ευκφνθ για τθν 

τιρθςθ και εφαρµογι των διατάξεων του παρόντοσ και για τισ παραβάςεισ του. Για να 

ιςχφει το ζγγραφο αυτό πρζπει εκείνοσ που εξουςιοδοτεί και αυτόσ που αναλαµβάνει 

τθν ευκφνθ να το υπογράφουν ενϊπιον αρµόδιου ∆θµοτικοφ υπαλλιλου ι ενϊπιον τθσ 

Αςτυνοµικισ Αρχισ και να επικυρϊνεται θ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ.         

                                                                        » 

 

1.2.2 ΕΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ 
 

Ωσ απορρίµµατα - ςτερεά απόβλθτα εννοοφνται, όλα τα υλικά κυρίωσ ςτερεάσ µορφισ 

που προζρχονται από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ι φυςικοφσ κφκλουσ και παράγονται ςε 

χϊρουσ διαβίωςθσ, εργαςίασ, παραγωγισ, ψυχαγωγίασ και γενικϊσ αςτικοφ περιβάλλοντοσ 

που είναι εγκαταλελειµµζνα ι πρόκειται να εγκαταλειφκοφν, όπωσ αναφζρονται ςτα 

παραρτιµατα του άρκρου 17 τθσ 50910/2727/22-10-2003 Κ.Τ.Α. και τισ πρόςφατεσ Αςτικζσ 

∆ιατάξεισ,  ταξινοµοφνται δε ςε : 

 

ΑΣΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ (ΑΑ) που περιλαµβάνουν:  

α) Εςωτερικά απορρίμματα, που προζρχονται από οικίεσ καταςτιµατα, γραφεία, 

βιοµθχανικοφσ, βιοτεχνικοφσ και επαγγελµατικοφσ χϊρουσ, ιδρφµατα, νοςοκοµεία, εκκλθςίεσ, 

ςχολεία και γενικά από όλουσ τουσ χϊρουσ όπου εκδθλϊνονται ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ.  

β) Εξωτερικά απορρίµµατα οποιαςδιποτε φφςθσ και προζλευςθσ που κείνται ςε οδοφσ, 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ,ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ.  

γ) Τπόλοιπα κθπουρικϊν εργαςιϊν (κλαδιά ,φφλλα, χόρτα, κλπ,)  

δ) Ογκϊδθ απορρίμματα (ζπιπλα, ςτρϊματα, λευκζσ ςυςκευζσ κλπ) 
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Σα βαςικά κλάςματα των ΑΑ που εκφράηουν και τθν ποιοτικι τουσ ςφςταςθ περιλαμβάνουν 

ςυγκεκριμζνα υλικά τα οποία ακολουκοφν τθν παρακάτω γενικι κατθγοριοποίθςθ:  

 Βιοαπόβλητα: Περιλαμβάνονται τα βιοαποδομιςιμα υλικά φυτικισ και ηωικισ  

προζλευςθσ όπωσ υπολείμματα κουηίνασ και κιπου (φροφτα ‐ λαχανικά,  

υπολείμματα τροφϊν, κλαδζματα κ.α.)  

 Χαρτί ‐ Χαρτόνι: τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα από χαρτί  

(κυρίωσ από ζντυπα και υλικά ςυςκευαςίασ κ.α.) και χαρτόνι όλων των μεγεκϊν. 

 Μζταλλα: τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα μζταλλα, ςιδθροφχα (υλικά πο

υ παρουςιάηουν μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ) και μθ ςιδθροφχα μεταλλικά αντικείμενα  

(κυρίωσ από αλουμίνιο) όπωσ κουτάκια αναψυκτικϊν, δοχεία κ.α.  

 Γυαλί: τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα είδθ γυαλιοφ ςε οποιοδιποτε  

χρϊμα και ςχιμα (μπουκάλια, ποτιρια, κακρζπτεσ κ.α.). 

 Πλαςτικά: τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα είδθ πλαςτικϊν και  

πολυμερϊν υλικϊν που ςυναντϊνται ςτα απορρίμματα όπωσ φιάλεσ, ςακοφλεσ,  

υλικά ςυςκευαςίασ, ςωλινεσ, ςυςκευαςίεσ tetrapack (χυμοί, τρόφιμα),  

περιτυλίγματα κ.α. Σα ςφνκετα υλικά όπωσ είναι το tetrapack μπορεί να αποτελεί και αυ

τόνομθ κατθγορία.  

 Δζρμα, ξφλο, λάςτιχο, υφάςματα : τθν κατθγορία αυτι ανικουν υλικά μεγάλθσ 

κερμογόνου αξίασ (ςυνικωσ είναι κατάλλθλα για καφςθ και δεν μποροφν να  

χρθςιμοποιθκοφν ςε διαδικαςίεσ και μονάδεσ βιοαποδόμθςθσ), όπωσ ξφλινεσ  

ςυςκευαςίεσ,δερμάτινα ροφχα, ζπιπλα κ.α. Επίςθσ ανικουν υλικά όπωσ ροφχα,  

παποφτςια κ.α.  

 Διάφορα/Τπόλοιπα: Θ κατθγορία αυτι αποτελείται από υλικά τα οποία δεν  

ανικουν ςε καμία από τισ παραπάνω κατθγορίεσ όπωσ τα ογκϊδθ (π.χ. ςτρϊματα,  

ζπιπλα, πράςινα, αδρανι κ.λπ.)  

 

ΕΙ∆ΙΚΑ απορρίµµατα που περιλαµβάνουν:  

α) Τπόλοιπα που προζρχονται από τθν δραςτθριότθτα βιοµθχανιϊν, βιοτεχνιϊν, εργαςτθρίων, 

ςυνεργείων κτθνοτροφικϊν µονάδων και άλλων µονάδων παραγωγισ (µζταλλο, ξφλο, χαρτί 

,πλαςτικό κ.λπ.)και δεν προςοµοιάηουν µε τα αςτικά λόγω όγκου, ποςότθτασ, ποιότθτασ, 

δυνατότθτασ µεταφοράσ και τελικισ επεξεργαςίασ.  

β) Νοςοκοµειακά απόβλθτα και κεραπευτθρίων γενικά.  

 γ) Απορρίµµατα και υπόλοιπα κακαριςµοφ χϊρων νεκροταφείων. 

δ) Απόβλθτα µθ δυνάµενα να µεταφερκοφν δια των ςυνικων µεκόδων και οχθµάτων. 

ε) Αυτοκίνθτα, οχιµατα, ςκάφθ και µθχανιµατα γενικϊσ, κακϊσ και µζρθ τουσ άχρθςτα ι 

εγκαταλελειµµζνα κατά τισ κείµενεσ διατάξεισ. 

ςτ) Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκςκαφζσ ,κατεδαφίςεισ και γενικά οικοδοµικζσ 

εργαςίεσ. Σα Απόβλθτα από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ),  αναφζρονται ςε 

ζνα ιδιαίτερα ευρφ φάςμα υλικϊν, τα οποία χωρίηονται ςε τζςςερισ κφριεσ κατθγορίεσ ανάλογα 

με τθν προζλευςι τουσ: 

 Τλικά Εκςκαφϊν: Σα υλικά αυτά μπορεί να είναι μθτρικά χϊματα εκςκαφϊν, άμμοσ, 

χαλίκι, πζτρεσ, άργιλοσ και οποιαδιποτε άλλα υλικά που μπορεί να προκφψουν από 

εκςκαφζσ. Σα άχρθςτα υλικά εκςκαφϊν υπάρχουν ςχεδόν ςε κάκε καταςκευαςτικι 

δραςτθριότθτα και ιδιαίτερα ςτισ υπόγειεσ καταςκευζσ και ςε ζργα τθσ γεωτεχνικισ 
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μθχανικισ. Σα υλικά αυτά μποροφν να προζλκουν και από φυςικά φαινόμενα, όπωσ για 

παράδειγμα από υπερχειλίςεισ χειμάρρων, κατολιςκιςεισ ςε δρόμουσ κ.λπ. Θ ςφςταςθ 

των υλικϊν εκςκαφϊν εξαρτάται ςθμαντικά από τα γεωλογικά δεδομζνα. 

 Τλικά Οδοποιίασ: Σα υλικά αυτά μπορεί να είναι άςφαλτοσ και οποιαδιποτε άλλα 

υλικά οδοςτρϊματοσ, υλικά βάςεων και υποβάςεων, δθλαδι χαλίκι, άμμοσ, ςκφρα και 

γενικά υλικά που προκφπτουν από τθν αποξιλωςθ και ανακαίνιςθ οδϊν. Σα άχρθςτα 

υλικά οδοποιίασ προζρχονται όχι μόνο από τθν αποξιλωςθ και τθ ςυντιρθςθ των 

δρόμων αλλά και από τισ υπόγειεσ υδραυλικζσ και θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ πόλεων 

κακϊσ και από ζργα επιδιόρκωςθσ αυτϊν. 

 Τλικά Κατεδαφίςεων-Μπάηα: Σα υλικά αυτά μπορεί να είναι χϊματα, χαλίκι, κομμάτια 

ι ςτοιχεία από μπετόν (ςκυροδζματα), επιχρίςματα, πλίνκοι (τοφβλα), πλάκεσ 

επιςτρϊςεωσ, γφψοσ, άμμοσ, λαξευμζνεσ πζτρεσ, κρίμματα ειδϊν υγιεινισ κ.λπ. Σα 

υλικά κατεδαφίςεων χαρακτθρίηονται από μεγάλθ ανομοιογζνεια και προκφπτουν από 

τθν εξολοκλιρου ι επιμζρουσ κατεδάφιςθ των καταςκευϊν. Θ ςφςταςθ των υλικϊν 

αυτϊν ποικίλλει ανάλογα με το είδοσ, τθν θλικία, τθ μορφι, τθ χριςθ και το μζγεκοσ 

του κτιρίου/καταςκευισ, ενϊ για τθν κατεδάφιςθ ςθμαντικό ρόλο παίηει θ ιςτορικι 

πολιτιςτικι και οικονομικι αξία τθσ καταςκευισ. 

 Απόβλθτα από Εργοτάξια: Σα απόβλθτα αυτά μπορεί να είναι ξφλο, πλαςτικό, χαρτί, 

γυαλί, μζταλλα, καλϊδια, χρϊματα, βερνίκια, ςτοιχεία επικαλφψεων προςόψεων, 

κόλλεσ και γενικά όλα τα υλικά που προζρχονται από τθ λειτουργία εργοταξίων 

καταςκευισ, κατεδάφιςθσ, επιςκευισ, ενίςχυςθσ, προςκικθσ, επζκταςθσ και 

ανακαίνιςθσ. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι μεγάλεσ ποςότθτεσ άχρθςτων υλικϊν ςτα 

εργοτάξια αποτελοφν τα υλικά ςυςκευαςίασ οικοδομικϊν υλικϊν 

 

ΣΟΞΙΚΑ-ΒΛΑΒΕΡΑ-ΕΠΙΚΙΝ∆ΤΝΑ απορρίµµατα που περιλαµβάνουν:  

α) Θεωροφνται όλα όςα περιζχουν ουςίεσ που εγκυµονοφν κίνδυνο για τθν υγεία και το 

περιβάλλον (ςυςκευαςίεσ γεωργικϊν φαρμάκων και λιπαςμάτων , εκρθκτικά, ραδιενεργά, 

υλικά που περιζχουν αμίαντο κ.λπ.) των οποίων θ ςυλλογι, αποκοµιδι και διάκεςθ γίνεται µε 

τρόπουσ, µεκόδουσ και µεταφορικά µζςα διάφορα από τα ςυνικθ.  

β) Απορρίµµατα που προζρχονται από αίκουςεσ χειρουργείου και τοκετϊν ,από πακολογικά - 

µικροβιολογικά – αιµατολογικά εργαςτιρια από τµιµατα λοιµωδϊν νόςων κ.λπ. οδθγοφνται 

υποχρεωτικά προσ καφςθ ςε ειδικοφσ κλιβάνουσ από αυτοφσ που τα παράγουν. 

 

1.2.3 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Σου κανονιςµοφ αυτοφ πρζπει να λάβουν γνϊςθ απαραίτθτα όλοι οι υπεφκυνοι για τθν 

τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ και να επιδοκεί αντίγραφο αυτοφ ςε όλουσ τουσ υπεφκυνουσ για τθν 

τιρθςι του.  

Σο κεςµικό πλαίςιο του παρόντοσ κανονιςµοφ περιλαμβάνει:  

 Άρκρο 77-79 του Ν. 3463/2006 Κϊδικασ ∆ιµων και Κοινοτιτων 

 Άρκρο 24 του υντάγµατοσ 

 Άρκρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωµζνθσ διοίκθςθσ – Πρόγραµµα Καλλικράτθσ 

 Αςτικόσ Κϊδικασ (άρκρα 967-968-970) • Ν. 807/71 (για ελεφκερουσ χϊρουσ) 

 Θ οδθγία 75/422 τθσ ΕΟΚ 
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 Οι οδθγίεσ 2008/99/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ 

 Σο άρκρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψθ πεηοδροµίων) 

 Ν. 1144/81 (για εναπόκεςθ αδρανϊν υλικϊν) • Ο Ν. 1650/86 (για το περιβάλλον) 

 Ν. 4042/2012 ςε ςυνδυαςμό με το Ν.1650/86 

 Σο άρκρο 61 του Ν. 3979/2011 

 Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τ.Α/2012) 

 Θ Κ.Τ.Α. 106453/20-2-2003 (ΕΕΑΑ) 

 Θ Κ.Τ.Α. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ 1833/Β/2013) 

 Θ Κ.Τ.Α. 62952/5384  (ΦΕΚ 4326/Β/2016) 

 Θ Κ.Τ.Α. 49541/1424/9-7-86 (για τα ςτερεά απόβλθτα) 

 Σο άρκρο 30 του Π∆ 323/89 

 Ν. 2364/95 (Φυςικό αζριο) 

 Σο άρκρο 37 του Π.∆.410/95 

 Αςτυνοµικι ∆ιάταξθ 1023/2/37/1996 «Μζτρα ευταξίασ και ευκοςµίασ» 

 Κ.Τ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ Β' 1016/97) «Κατάρτιςθ πλαιςίου προδιαγραφϊν και γενικϊν 

προγραµµάτων και γενικϊν προγραµµάτων και διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» 

 Κ.Τ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β' 604/97) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ 

επικίνδυνων αποβλιτων»  

 Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/2001) «υςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των 

ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων, ίδρυςθ «Εκνικοφ Οργανιςµοφ Εναλλακτικισ • ∆ιαχείριςθσ 

υςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆..Α.Π)» 

 Ν. 2946/2001 «Τπαίκρια διαφιµιςθ, ςυµπολιτείεσ ∆ιµων και Κοινοτιτων». ∆Τ/ΑΠΟΦ 1 

Θµερ.Ιςχφοσ:28/05/08 

 Π.∆. 23/2002 «Αρµοδιότθτεσ, ςφςτθµα πρόςλθψθσ , δικαιϊµατα και υποχρεϊςεισ του 

προςωπικοφ τθσ ∆θµοτικισ Αςτυνοµίασ». 

 Π.∆. 82/2004 «Απόβλθτα, λιπαντικά, ζλαια», 

 Π.∆. 109/2004 «Μεταχειριςµζνα ελαςτικά οχθµάτων», 

 Π.∆.115/2004 «Χρθςιµοποιθµζνεσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ», 

 Π.∆. 116/2004 «Οχιµατα Σζλουσ Κφκλου Ηωισ», 

 Π.∆. 117/2004 «Θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςµόσ». 

 ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 «Μζτρα, όροι και πρόγραµµα για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ από κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΔΗΜΟΤ  
 

2.1 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 
 

 Θ περιςυλλογι, αποκοµιδι, µεταφορά των µη ογκωδϊν αςτικϊν απορριµµάτων ζτςι 

όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 1.2.2 του παρόντοσ κανονιςµοφ. Θ αποκοµιδι 

γίνεται ςφµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίηει ο αρµόδιοσ Αντιδιµαρχοσ και µε τθν 

ςυµµετοχι των εργαηοµζνων. Σα απορρίµµατα µεταφζρονται µε ειδικά 

απορριμματοφόρα οχιματα του ∆ιµου ςτισ εγκαταςτάςεισ του Χϊρου Τγειονοµικισ 

Σαφισ Τπολειµµάτων (Χ.Τ.Σ.Τ) Παλαιοκάςτρου ι όπου αλλοφ ορίςει ο ∆ιµοσ, βάςει του 

Σοπικοφ και το Περιφερειακοφ χεδίου ∆ιαχείριςθσ Απορριµµάτων.  

 Θ κακαριότθτα των εξωτερικϊν χϊρων . Όλεσ οι εργαςίεσ περιςυλλογισ και 

αποµάκρυνςθσ ςκουπιδιϊν και απορριµµάτων που βρίςκονται ςε οδοφσ , πλατείεσ, 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ γίνονται από ςυνεργεία κακαριότθτασ που οργανϊνει ο Διμοσ 

για το ςκοπό αυτό. Θ ςυχνότθτα και οι µζκοδοι ςκουπίςµατοσ ορίηονται από τον ∆ιµο 

δεδοµζνων των αναγκϊν των δυνατοτιτων και των διακζςιµων µζςων. Για τθ 

διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ των εξωτερικϊν χϊρων ο ∆ιµοσ υποχρεοφται να 

τοποκετεί ςε µικρζσ αποςτάςεισ καλαίςκθτα και εφχρθςτα δοχεία απορριµµάτων ι 

άλλουσ ειδικοφσ διπλοφσ κάδουσ υποδοχισ ανακυκλωµζνων και υπολοίπων 

απορριµµάτων, µικροαντικειµζνων κ.λπ. , τουσ οποίουσ υποχρεοφται να ςυντθρεί κατά 

διαςτιµατα.  

 Ο ∆ιµοσ υποχρεοφται ςτθ περιςυλλογι και µεταφορά των ανακυκλϊςιμων αςτικϊν 

απορριμμάτων από τουσ ανάλογουσ κάδουσ όλων των οικιςµϊν, µε ειδικό 

απορριµµατοφόρο όχθµα που κα χρθςιµοποιεί µόνο για το ςκοπό αυτό.  

 Θ λιψθ ζκτακτων µζτρων για τθν κακαριότθτα των οικιςµϊν όταν αυτό απαιτείται 

λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, τοπικϊν ιδιαιτεροτιτων ι εκτάκτων γεγονότων και ειδικι 

µζριµνα για τθν κακαριότθτα των χϊρων όταν πρόκειται για τον εορταςµό εκνικϊν 

επετείων, κρθςκευτικϊν εορτϊν, και τθν διοργάνωςθ µεγάλων πολιτιςτικϊν ι 

ακλθτικϊν γεγονότων, ςε ςυνεργαςία µε τουσ φορείσ 

 ε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ ι λιψθσ εκτάκτων μζτρων, για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ  

ι  διακοπισ  λειτουργίασ  του  ΧΤΣΑ,  ο  Διμοσ  μετά  από  ενθμζρωςθ  των δθμοτϊν  

μπορεί  να  προςαρμόηει  ανάλογα   τα  προγράμματα  αποκομιδισ,  ζωσ  τθν 

επαναλειτουργία  του  ΧΤΣΑ  ι  μζχρι  να  αρκοφν  τα  ζκτακτα  μζτρα.   τισ  

περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Διμοσ λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο για τον περιοριςμό τθσ 

επιβάρυνςθσ τθσ υγείασ των πολιτϊν. 

 Οι εργαηόµενοι Κακαριότθτασ οφείλουν να εφαρµόηουν τισ διατάξεισ του Ν. 

3584/2007(ΦΕΚ 143/Α/2007), τουσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ και να 

χρθςιµοποιοφν τα µζςα ατοµικισ προςταςίασ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 

 Θ ενθµζρωςθ των ∆θµοτϊν για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των οχθµάτων 

αποκοµιδισ απορριµµάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν, τισ τυχόν αλλαγζσ ςτο 

πρόγραµµα και ςτα δροµολόγια και τισ ϊρεσ και τισ θµζρεσ πλυςίµατοσ των οδϊν και 

κοινόχρθςτων χϊρων. Θ ενθμζρωςθ κα γίνεται με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ 

ζντυπεσ ανακοινϊςεισ, ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ανακοινϊςεισ από τα 

μεγάφωνα των οικιςμϊν κλπ 
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 Θ ενθμζρωςθ των δθμοτϊν και θ εκτζλεςθ ενεργειϊν – ζργων για τθ διαλογι ςτθ πθγι 

των διακριτϊν ρευμάτων των αςτικϊν απορριμμάτων. Κάκε ρεφμα που οργανϊνεται 

από το Διμο κα διαχειρίηεται ξεχωριςτά από τα υπόλοιπα, με ςκοπό τον 

οικονομικότερο και φιλικότερο προσ το περιβάλλον τρόπο ςυλλογισ και διάκεςθσ των 

απορριμμάτων αυτϊν.  

 Θ γνωςτοποίθςθ ςτουσ κατοίκουσ του παρόντοσ κανονιςµοφ και των λοιπϊν 

κανονιςτικϊν αποφάςεων όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 79 παρ.4 του ∆.Κ.Κ. 

 Θ ςυνεχισ αςτυνόμευςθ των κοινοχριςτων χϊρων για τθ διαπίςτωςθ παραβάςεων 

αναφορικά με τον παρόντα Κανονιςμό Κακαριότθτασ και θ επιβολι των 

προβλεπόμενων προςτίμων ςτουσ παραβάτεσ των διατάξεων του Κανονιςμοφ.  

 

 

2.2 ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ 
ε γενικζσ γραμμζσ θ ςυλλογι, μεταφορά και αςφαλι διάκεςθ τθσ κατθγορίασ των ειδικϊν 

απορριμμάτων ανικει ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ των παραγωγϊν τουσ.  Ο κάκε δθμότθσ ι 

επιχείρθςθ που παράγει τζτοιου είδουσ απορρίμματα οφείλει να τα επεξεργάηεται κατάλλθλα 

(πχ τριπλι πλφςθ κενϊν ςυςκευαςιϊν φυτοπροςτατευτικϊν ςκευαςμάτων) και να τα 

μεταφζρει με ευκφνθ και δαπάνεσ τθσ και με κατάλλθλα μεταφορικά οχιματα ςτισ ειδικά 

αδειοδοτθμζνεσ για το ςκοπό αυτό εγκαταςτάςεισ (δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ) υποδοχισ, 

αδρανοποίθςθσ, επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςισ τουσ.  

Ο Διμοσ ςε περίπτωςθ που αναπτφξει μελλοντικά ειδικό ρεφμα ςυλλογισ και διάκεςθσ για 

κάποια ειδικι κατθγορία απορριμμάτων, μπορεί να αναλάβει τθν υποχρζωςθ περιςυλλογισ και 

μεταφοράσ των ειδικϊν αυτϊν απορριμμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ υποδοχισ. Θ μεκοδολογία 

και το κόςτοσ περιςυλλογισ κα ορίηεται κατά περίπτωςθ με ειδικζσ Κανονιςτικζσ Αποφάςεισ 

του Δθμοτικοφ υμβουλίου, οι οποίεσ κα κοινοποιοφνται ςτουσ δθμότεσ προκειμζνου οι 

τελευταίοι να επιλζξουν τθν ςυμφζρουςα για τουσ ίδιουσ (ωσ αποκλειςτικοί αρμόδιοι) 

μεκοδολογία διάκεςθσ των απορριμμάτων τουσ.   

Ειδικότερα : 

 

2.2.1 Ογκϊδη αςτικά απορρίμματα  

Θ περιςυλλογι, µεταφορά και διάκεςθ των ογκωδϊν αςτικϊν απορριµµάτων, ζτςι όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτο άρκρο 1.2.2 του παρόντοσ κανονιςµοφ (παλαιά ζπιπλα, ξφλινεσ παλζτεσ-

κουφϊµατα, κλαδζµατα, ςτρϊµατα κ.λπ.) πραγματοποιείται ζπειτα από ειδοποίθςθ ςτο 

γραφείο του κ. Αντιδθµάρχου Κακαριότθτασ ι ςτα Σµιµατα Κακαριότθτασ και Περιβάλλοντοσ 

του ∆ιµου. Σα ογκϊδθ μθ επικίνδυνα απόβλθτα (ςτρϊματα, καναπζδεσ, ξφλα κ.ά) πρζπει οι 

δθμότεσ πριν τα τοποκετιςουν ςτα πεηοδρόμια να ενθμερϊςουν τθν Τπθρεςία Κακαριότθτασ 

ςτο τθλζφωνο 2321074451 ϊςτε να προγραμματιςτεί θ ςυλλογι τουσ. ε περίπτωςθ 

αυκαίρετθσ απόκεςθσ ογκωδϊν απορριμμάτων ςε κοινόχρθςτθ ζκταςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ενθμζρωςθ του Διμου επιβάλλεται το αντίςτοιχο πρόςτιμο του Κεφαλαίου 4 του παρόντοσ 

Κανονιςμοφ. 

Εναλλακτικά και μζχρι τθ ςταδιακι κατάργθςι τουσ, οι δθμότεσ μποροφν να μεταφζρουν τα 

ογκϊδθ απορρίμματά τουσ και να τα τοποκετοφν εντόσ των ειδικϊν κάδων για ογκϊδθ 

απορρίμματα που υπάρχουν ζωσ και ςιμερα ςε κάκε Δθμοτικι και Σοπικι Κοινότθτα. Θ 
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Σοποκζτθςθ των ογκωδϊν κα πρζπει υποχρεωτικά να γίνεται εντόσ των κάδων, ενϊ ςε 

περίπτωςθ που εντοπιςτεί δθμότθσ να απορρίπτει ογκϊδθ απορρίμματα εκτόσ του κάδου 

επιβάλλεται το αντίςτοιχο πρόςτιμο του Κεφαλαίου 4 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

Διευκρινίηεται ότι θ ευκφνθ και θ δαπάνθ για τθν μεταφορά και διάκεςθ των ογκωδϊν 

απορριμμάτων και των ΑΕΚΚ ςτισ νόμιμα λειτουργοφςεσ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ παραλαβισ και 

επεξεργαςίασ των απορριμμάτων αυτϊν ανικει αποκλειςτικά ςτον παραγωγό τουσ (δθμότθσ). 

Σα ωσ άνω αντικείµενα κα πρζπει να µεταφζρονται από τουσ υπόχρεουσ, µζχρι δε να 

µεταφερκοφν, κα πρζπει να κρατοφνται ςτα προαφλια των ςπιτιϊν ι των επιχειριςεων και να 

µθ τοποκετοφνται ςτο πεηοδρόµιο ι ςε άλλουσ Κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. τουσ παραβάτεσ κα 

επιβάλλεται πρόςτιµο ςφμφωνα με το Κεφάλαιο 4 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.   

Ο Διμοσ Εμμανουιλ Παππά ςε εφαρμογι του Ν. 2939/2001 και τθσ ΚΤΑ 

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)» προκειμζνου 

να διαχειριςτεί τόςο τα ογκϊδθ μθ επικίνδυνα απόβλθτα όπωσ ςτρϊματα, ζπιπλα, ξφλα κ.ά. 

που εγκαταλείπουν οι δθμότεσ αλλά και τα απόβλθτα από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) ι κοινϊσ «μπάηα» από τα ζργα που εκτελεί αποκλειςτικά και μόνο με 

αυτεπιςταςίασ, ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ με ιδιϊτθ διαχειριςτι ο οποίοσ διακζτει κατάλλθλα 

αδειοδοτθμζνθ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ μθ επικίνδυνων Ογκωδϊν Αποβλιτων και 

Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ), ενϊ είναι και ο μοναδικόσ 

ςυνεργάτθσ του ςυλλογικοφ ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ για τθν Π.Ε. ερρϊν. 

Πρόκειται για τθν εταιρεία του ιμόπουλου Κων/νου που εδρεφει ςτο Νζο κοπό. 

Σο ∆θµοτικό υµβοφλιο µε απόφαςι του µπορεί να κακορίςει ειδικό τζλοσ αποκοµιδισ 

ανά τόνο, για τισ περιπτϊςεισ των ογκωδϊν απορριμμάτων. Σο φψοσ του τζλουσ περιλαμβάνει 

τθν δαπάνθ αποκομιδισ των απορριμμάτων με δθμοτικό όχθμα, τθν δαπάνθ ειςαγωγισ τουσ 

ςε αδειοδοτθμζνθ για το ςκοπό αυτό μονάδα υποδοχισ και επεξεργαςίασ, κακϊσ και τθ 

δαπάνθ μεταφοράσ του υπολείμματοσ που προκφπτει μετά τθν επεξεργαςία τουσ, ςτον ΧΤΣΑ 

Παλαιοκάςτρου. Σο τζλοσ αναπροςαρµόηεται µε απόφαςθ ∆θµοτικοφ υµβουλίου και τισ 

διατάξεισ του ∆θμοτικοφ Κϊδικα. 

 

2.2.2 Απόβλητα Εκςκαφών, Καταςκευών και Κατεδαφύςεων (ΑΕΚΚ)  

Θ Αποκοµιδι και µεταφορά των Αποβλήτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και 

Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) ανικει αποκλειςτικά ςτουσ ιδιϊτεσ παραγωγοφσ τουσ. Ο Διμοσ 

Εμμανουιλ Παππά δεν δζχεται απόβλθτα εκςκαφϊν καταςκευϊν κατεδαφίςεων «μπάηα» από 

ιδιωτικά ι δθμόςια ζργα. 

Οι ιδιϊτεσ ι εργολάβοι ιδιωτικϊν και δθμόςιων ζργων πρζπει να οδθγοφν προσ 

επεξεργαςία και αξιοποίθςθ τα ςυγκεκριμζνα απόβλθτα ςε χϊρουσ αποκλειςτικά 

αδειοδοτθμζνουσ για το ςκοπό ατό, διατθρϊντασ αντίγραφα των παραςτατικϊν διάκεςθσ. 

Θ απόρριψθ τουσ ςτο περιβάλλον απαγορεφεται ρθτά και επιβάλλονται διοικητικζσ και 

ποινικζσ κυρϊςεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία και το Κεφάλαιο 4 

του παρόντοσ. 
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2.2.3 Ηλεκτρικϋσ υςκευϋσ, Μπαταρύεσ και Λαμπόρεσ 

Θ Αποκοµιδι και µεταφορά θλεκτρικϊν μικροςυςκευϊν, μπαταριϊν και λαµπτιρων. 

Όςο αφορά ςτισ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ μικροςυςκευζσ, οι πολίτεσ υποχρεοφνται να τισ 

απορρίπτουν ςε ειδικοφσ κάδουσ που βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι ςτισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ, ι ςε 

περίπτωςθ ςθμαντικοφ όγκου μποροφν να απευκυνκοφν ςτο γραφείο του Αντιδθµάρχου 

Κακαριότθτασ και ςτα αρµόδια Σµιµατα Κακαριότθτασ & Περιβάλλοντοσ του Διμου για τθν 

εξυπθρζτθςι τουσ από δθμοτικό όχθμα. 

 

2.2.4 Σοξικϊ , Βλαβερϊ και Επικύνδυνα απορρύμματα 

Θ αποκοµιδι, µεταφορά και αςφαλι διάκεςθ των ειδικϊν απορριµµάτων που 

χαρακτθρίηονται ωσ ΣΟΞΙΚΑ-ΒΛΑΒΕΡΑ-ΕΠΙΚΙΝ∆ΤΝΑ, ανικει αποκλειςτικά ςτουσ παραγωγοφσ 

τουσ και γίνεται με ευκφνθ και δαπάνεσ των τελευταίων. Εφ` όςον ο ∆ιµοσ ζχει τθν δυνατότθτα 

και τθν ςχετικι υποδοµι και μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ των δθμοτϊν, μπορεί να αναλάβει 

ζναντι ειδικισ αμοιβισ κατά περίπτωςθ, το ζργο τθσ αποκομιδισ, μεταφοράσ και διάκεςθσ των 

απορριμμάτων αυτϊν. Θ αποκοµιδι κα γίνεται βάςει ιδιαιτζρου προγράµµατοσ αποκοµιδισ 

και αφοφ προθγουµζνωσ οι ενδιαφερόµενοι ζχουν καταβάλει ειδικό τζλοσ αποκοµιδισ ανά 

τόνο το οποίο κα κακορίςει το ∆θµοτικό υµβοφλιο µε τισ εκάςτοτε ςχετικζσ αποφάςεισ του. 

Σα ειδικισ φφςεωσ απόβλθτα που χαρακτθρίηονται ωσ τοξικά, επικίνδυνα ι διζπονται 

από ειδικζσ υγειονοµικζσ διατάξεισ, όπωσ: ραδιενεργά απόβλθτα-εκρθκτικζσ, εφφλεκτεσ και 

διαβρωτικζσ ουςίεσ, απόβλθτα προερχόµενα από εξαγωγι ,επεξεργαςία και αποκικευςθ 

µεταλλευτικϊν πόρων, απόβλθτα εκµετάλλευςθσ λατοµείων, πτϊµατα µεγάλων ηϊων, 

γεωργικά απόβλθτα προερχόµενα από περιττϊµατα ηϊων ι µετά από χριςθ γεωργικϊν 

φαρµάκων, εντοµοκτόνων , καταλφτεσ αυτοκινιτων κ.λπ. ςυλλζγονται και µεταφζρονται 

αποκλειςτικά από τουσ υπεφκυνουσ των εγκαταςτάςεων (παραγωγοφσ) ςε αδειοδοτθμζνεσ 

εγκαταςτάςεισ για τθν υποδοχι και επεξεργαςία τουσ. 

Απαγορεφεται Αυςτθρά θ διάκεςθ αυτϊν των απορριμμάτων από τουσ παραγωγοφσ 

ςτο περιβάλλον.  τουσ παραβάτεσ επιβάλλονται διοικητικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ ςφμφωνα 

με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία και το Κεφάλαιο 4 του παρόντοσ. 
 

2.2.5 Υυτοπροώόντα από κλαδϋματα και κοπό χόρτων 

Σα φυτικά υπολείμματα που προκφπτουν από τισ ετιςιεσ καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ 

(κλαδιά από κλαδζματα δζντρων, υπόλοιπα χϊματοσ, κοπριζσ κλπ) δεν αποτελοφν 

απορρίμματα και ο παραγωγόσ οφείλει να τα διαχειρίηεται εντόσ των εγκαταςτάςεϊν του για 

τθν παραγωγι εδαφοβελτιωτικοφ κομπόςτ. Εναλλακτικά και εφόςον δθμιουργθκεί μελλοντικά 

αντίςτοιχθ μονάδα επεξεργαςίασ των φυτικϊν αυτϊν υπολειμμάτων (Δθμοτικι ι Ιδιωτικι), κα 

μπορεί ο κάκε παραγωγόσ να τα μεταφζρει με ευκφνθ και δαπάνεσ του ςτθν ειδικά 

αδειοδοτθμζνθ αυτι μονάδα. 

ε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ απόρριψθ των φυτικϊν αυτϊν υπολειμμάτων 

ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου, κακϊσ ςε διαφορετικι περίπτωςθ επιβάλλονται τα 

αντίςτοιχα πρόςτιμα του Κεφαλαίου 4.   

Σα φυτικά υπολείμματα που προκφπτουν από τισ περιοδικζσ καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ 

μικροφ όγκου και βάρουσ π.χ κοπι χόρτων (γκαηόν), ξερά φφλλα κλπ, μποροφν να διατίκενται 

ςτουσ κάδουσ των ςφμμικτων απορριμμάτων (όχι τισ Ανακφκλωςθσ), υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 
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καλλιεργθτισ αδυνατεί να  τα διαχειριςτεί εντόσ των εγκαταςτάςεϊν του για τθν παραγωγι 

εδαφοβελτιωτικοφ κομπόςτ και θ διάκεςι τουσ γίνεται εντόσ καλά κλειςμζνων ςάκων. 

2.2.6 Απορρύμματα νεκροταφεύων 

Σα προερχόµενα από εκταφζσ κεωροφνται επικίνδυνα , ςυςκευάηονται και 

µεταφζρονται µε ειδικό τρόπο. Σα προερχόµενα από εργαςίεσ κακαριςµοφ των διαφόρων 

χϊρων, του κυλικείου κλπ που προςοµοιάηουν µε τα εςωτερικά αςτικά, ςυλλζγονται και 

µεταφζρονται κατά τον ςυνικθ τρόπο. Σα υποπροϊόντα που προζρχονται από οικοδομικζσ 

εργαςίεσ ςτα μνιματα των κοιμθτθρίων (ςκυροδζματα, μάρμαρα κλπ) κεωροφνται ΑΕΚΚ και 

διαχειρίηονται ςφμφωνα με το αντίςτοιχο εδάφιο του παρόντοσ, υπό τθν ευκφνθ των 

καταςκευαςτϊν τουσ. 
 

 

2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΑ 
 

Σο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα αποκομιδισ των Αςτικϊν Απορριμμάτων για τισ δφο 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου Εμμανουιλ Παππά  παρατίκεται ςτον ακόλουκο πίνακα.  
 

 Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Αποκομιδήσ Απορριμμάτων 

Δημοτική  Ενότητα ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 

ΗΜΕΡΑ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΔΕΤΣΕΡΑ ΧΡΤΟ, ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑ  

ΣΡIΣΗ ΠΕΝΣΑΠΟΛΘ, ΕΜΜ. ΠΑΠΑ, ΔΑΦΝΟΤΔΙ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 
ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑ, ΝΕΟ ΟΤΛΙ, ΠΕΝΣΑΠΟΛΘ, 

ΜΕΣΑΛΛΑ, ΔΑΦΝΟΤΔΙ 

ΠΕΜΠΣΗ  ΕΜ. ΠΑΠΑ, ΣΟΤΜΠΑ, ΠΕΝΣΑΠΟΛΘ, ΧΡΤΟ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑ, ΝΕΟ ΟΤΛΙ, ΕΜΜ. ΠΑΠΑ 

Δημοτική  Ενότητα ΣΡΤΜΟΝΑ 

ΔΕΤΣΕΡΑ 

ΝΕΟ ΚΟΠΟ 

ΠΛΑΣΕΙΑ ΒΑΛΣΟΣΟΠΙΟΤ 

ΠΛΑΣΕΙΑ ΨΤΧΙΚΟΤ 

ΜΕΟΚΩΜΘ 

ΣΡΣΗ 

ΠΕΘΕΛΙΝΟ  

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 

ΜΟΝΟΒΡΤΘ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 

ΨΤΧΙΚΟ 

ΔΤΣΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΣΟΣΟΠΙΟΤ (με τθν 
πλατεία) 

ΠΕΜΠΣΗ  
ΝΕΟ ΚΟΠΟ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΒΑΛΣΟΣΟΠΙΟΤ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

ΜΟΝΟΒΡΤΘ 

ΝΕΟΧΩΡΙ 

ΠΛΑΣΕΙΑ ΝΕΟΤ ΚΟΠΟΤ  
(Μθ ανακυκλϊςιμα από Λαϊκι) 
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2.4 ΣΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Ο ∆ιµοσ, για να αντιµετωπίςει τισ γενικζσ δαπάνεσ κακαριότθτασ των κοινοχριςτων 

χϊρων, επιβάλλει υποχρεωτικά ενιαίο ανταποδοτικό τζλοσ, ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ ( Άρκρα 21 και 22 του από 24-9/20-10-1958 Βαςιλικοφ ∆ιατάγµατοσ µε τισ 

τροποποιιςεισ και ςυµπλθρϊςεισ τόςο µε τισ ςχετικζσ των Νόµων 25/1975, 429/1976, 

1080/1980, κακϊσ και του άρκρου 25/12 του Νόµου 1828/1989, κεφάλαιο ∆’- Οικονοµικοί 

Πόροι Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ). 

 

2.4.1 Ειδικϊ τϋλη αποκομιδόσ 

ε περίπτωςθ μελλοντικισ απόκτθςθσ εκ μζρουσ του Διμου των απαιτοφμενων μζςων 

(υλικοτεχνικι υποδομι) και αδειοδοτιςεων, θ υπθρεςία κακαριότθτασ μπορεί να αναλάβει τθν 

περιςυλλογι, μεταφορά και διάκεςθ για οριςμζνθ ειδικι κατθγορία απορριμμάτων. Για το 

ςκοπό αυτό κα κακοριςτεί με νζα Κανονιςτικι Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, τόςο θ 

μεκοδολογία και το πρόγραμμα αποκομιδισ, όςο και το ειδικό τζλοσ που κα οφείλει να 

καταβάλει ο παραγωγόσ των απορριμμάτων ςτο ταμείο του Διμου.     

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΔΗΜΟΣΨΝ 
 

3.1 ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΔΗΜΟΣΨΝ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ 
Θ ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ γίνεται με ειδικό 

απορριμματοφόρο από τουσ ΜΠΛΕ κάδουσ, τα οποία ςτθ ςυνζχεια μεταφζρονται προσ το 

παρϊν ςτο Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (Κ.Δ.Α.Τ.) ςτο Νζο οφλι και ςτθ ςυνζχεια 

ςτο Κζντρο Διαλλογισ του ΧΤΣΑ Παλαιοκάςτρου. 

Οι δθμότεσ και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να ςυµβάλουν και να 

ςυµµορφϊνονται µε τισ διατάξεισ και τον τρόπο ςυλλογισ και απόρριψθσ των προσ 

ανακφκλωςθ απορριµµάτων.  Όταν μελλοντικά ο Διμοσ εφαρμόςει Πρόγραμμα Διαλογισ ςτθ 

Πθγι για τθν ξεχωριςτι ςυλλογι των 5 ρευμάτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν, οι δθμότεσ 

οφείλουν να ςυμμορφωκοφν με αυτό και να διακζτουν τα ανακυκλϊςιμα απορρίμματα του 

κάκε ρεφματοσ ςτον αντίςτοιχο κάδο.  

Οι δθμότεσ οφείλουν να µθ αναµειγνφουν µε τα ςυνικθ απορρίµµατα, εκείνα τα 

απορρίµµατα που είναι καταςκευαςµζνα εξ ολοκλιρου από γυαλί, χαρτί, αλουµίνιο, 

λευκοςίδηρο, ςυςκευαςίεσ τετραπάκ και πλαςτικό και να τα τοποκετοφν προσ το παρϊν 

ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ (µπλε χρϊµατοσ) προκειµζνου να εφαρµόηεται το πρόγραµµα 

περιςυλλογισ που ο ∆ιµοσ ζχει κακιερϊςει. 

Ειδικά για τα γυάλινα μπουκάλια, ο Διμοσ ζχει εγκαταςτιςει ςτισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ 

25 ειδικοφσ κϊδωνεσ υποδοχισ γυάλινων ςυςκευαςιϊν (μπουκάλια, βάηα κλπ), ςτουσ οποίουσ 

οι δθμότεσ κα πρζπει να απορρίπτουν τα αντίςτοιχα υλικά, με ςκοπό τθν μζγιςτθ αξιοποίθςι 

τουσ και τθν παράλλθλθ προςταςία των εργαηομζνων ςτθν Ανακφκλωςθ.    
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τισ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ οι παραγόµενεσ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων 

απορριµµάτων είναι ςχετικά µεγάλεσ, οι υπεφκυνοι οφείλουν να τα ςυλλζγουν ξεχωριςτά από 

τα άλλα απορρίµµατα και να τα αποδίδουν, ςφµφωνα µε το ιςχφον πρόγραµµα περιςυλλογισ. 

Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ Διαλογισ ςτθ πθγι, ςτουσ «ΜΠΛΕ» κάδουσ οι 

δθμότεσ πρζπει να απορρίπτουν άδειεσ και κακαρζσ (μετά από ξζπλυμα) τισ εξισ ςυςκευαςίεσ: 

 χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ και χαρτοκιβϊτια από ηάχαρθ, απορρυπαντικά, χυμοφσ, γάλα, 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ 

 αλουμινζνια κουτάκια από αναψυκτικά, μπφρεσ κλπ. 

 γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ από νερό, γάλα, αλκοολοφχα ποτά, βαηάκια τροφίμων κλπ 

 πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ από μπουκάλια νεροφ, αναψυκτικά, λάδι, είδθ κακαριςμοφ, 

ςαμπουάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά, πλαςτικζσ ςακοφλεσ κλπ. 

 λευκοςιδθρζσ ςυςκευαςίεσ από γάλα εβαπορζ, καφζ, ηωοτροφζσ, τοματοπολτό κλπ 

κακϊσ και 

 ζντυπο χαρτί (εφθμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία) 

 

Σα ανακυκλϊςιμα υλικά κα πρζπει να τοποκετοφνται ςτον ΜΠΛΕ κάδο ι ςτον 

αντίςτοιχο Κϊδωνα για τα υαλικά, κακαρά και ζξω από τθν ςακοφλα μεταφοράσ τουσ (για να 

διευκολφνεται θ μζκοδοσ διαλογισ τουσ). ε περίπτωςθ που τα ανακυκλϊςιμα απορρίμματα 

επιδζχονται ςυμπίεςθσ, οι δθμότεσ οφείλουν να τα ςυμπιζηουν προκειμζνου να καταλάβουν το 

μικρότερο δυνατό χϊρο ςτον κάδο.    

Απαγορεφεται θ χριςθ των ΜΠΛΕ κάδων για μθ ανακυκλϊςιμα υλικά (μικρά ζπιπλα, 

ροφχα, αφρολζξ, μπουκάλια μπίρασ -που επιςτρζφονται και μάλιςτα με αντίτιμο και 

ξαναχρθςιμοποιοφνται, αποτςίγαρα, βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ, ςπαςμζνα τηάμια ι 

κακρζφτεσ, μπαταρίεσ, κάκε είδουσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ελαςτικά, μζταλλα, 

παποφτςια, πλαςτικά δοχεία από λάδια αυτοκινιτων ι από φυτοφάρμακα, οικοδομικά υλικά, 

ςτρϊματα, δερμάτινα είδθ, τα οργανικά υπολείμματα των τροφϊν, χόρτα, τα κλαδιά από τα 

δζντρα, τα μικρά χαρτάκια, ειςιτιρια και ςκιςμζνεσ ςελίδεσ, χρθςιμοποιθμζνεσ χαρτοπετςζτεσ, 

χαρτομάντιλα κλπ). τουσ παραβάτεσ που εντοπίηονται από τα αρμόδια όργανα του Διμου 

γίνονται ςχετικζσ ςυςτάςεισ και ςε περίπτωςθ υποτροπισ επιβάλλεται το αντίςτοιχο πρόςτιμο 

του Κεφαλαίου 4 του παρόντοσ. 

 

3.2 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 
Θ Κακαριότθτα του ∆ιµου ςτθρίηεται ςτθ ςυνεχι ςυνεργαςία των κατοίκων µε τισ 

∆θµοτικζσ Τπθρεςίεσ. Κάκε δθµότθσ καλείται και µε δικι του πρωτοβουλία να κάνει ςυςτάςεισ 

ςε άτοµο που παραβιάηει τισ διατάξεισ κακαριότθτασ. Κάκε δθµότθσ καλείται να πλθροφορεί 

τθ ∆θµοτικι Τπθρεςία Κακαριότθτασ για τισ παραβάςεισ που αντιλαµβάνεται, για να 

λαµβάνονται τα ςχετικά µζτρα κακαριότθτασ. 

Θ απόρριψθ από πεηοφσ ι εποχοφµενουσ κακ' οδϊν αχριςτων χαρτιϊν, πακζτων ι 

άλλων ειδϊν ςυςκευαςίασ, µικροαντικειµζνων και ειδϊν ατοµικισ χριςθσ απαγορεφεται. Σο 

ίδιο ιςχφει και για τουσ κοινόχρθςτουσ και ελεφκερουσ χϊρουσ του ∆ιµου (πλατείεσ, πάρκα, 

παιδικζσ χαρζσ, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, ρζματα κλπ) από κατοίκουσ, περιπατθτζσ, καµϊνεσ 

κ.λπ. Σα παραπάνω αντικείµενα πρζπει να ρίπτονται ςτα υπάρχοντα καλάκια 

µικροαπορριµµάτων ι ςτουσ κάδουσ απορριµµάτων. ε όςουσ ςυλλαμβάνονται να 
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παραβιάηουν τθ διάταξθ αυτι επιβάλλεται πρόςτιµο ςφμφωνα με το Κεφάλαιο 4 του 

παρόντοσ. 

Οι δθμότεσ, προκειμζνου να διακζςουν τα Αςτικά Απορρίμματά τουσ (ΑΑ) 

υποχρεοφνται να γνωρίηουν το πρόγραµµα αποκοµιδισ απορριµµάτων που ο ∆ιµοσ ζχει 

καταρτίςει για τθν περιοχι τουσ. Σθν θµζρα διζλευςθσ του απορριµµατοφόρου οφείλουν να 

ζχουν ςυςκευαςµζνα τα απορρίµµατα τουσ ςε πλαςτικοφσ ανκεκτικοφσ ςάκουσ δεµζνουσ ςτο 

πάνω µζροσ τουσ οποίουσ πρζπει πριν τθν ϊρα διζλευςθσ του απορριµµατοφόρου να ζχουν 

τοποκετιςει µζςα ςτον κάδο µθχανικισ αποκοµιδισ (χρϊµατοσ χακί, µαφρο ι µεταλλικό 

γαλβανιςµζνο), που ο ∆ιµοσ ζχει τοποκετιςει πλθςίον πεηοδροµίων, δρόµου, οικίασ ι 

επαγγελµατικισ ςτζγθ τουσ. Οι κάδοι τοποκετοφνται ςε ςυγκεκριµζνεσ ςτακερζσ κζςεισ που 

ζχουν προεπιλεγεί από τθ ∆θµοτικι Αρχι θ οποία είναι και θ µόνθ αρµόδια για τθν µετακίνθςθ 

ι αλλαγι κζςεωσ (µόνιµθσ ι προςωρινισ) των κάδων. Για λόγουσ που ςχετίηονται µε τθν 

αιςκθτικι του ∆ιµου και τθ δθµόςια υγεία δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ πλαςτικϊν ςάκων 

απορριµµάτων, ζξω από τουσ κακοριςµζνουσ κάδουσ µθχανικισ αποκοµιδισ. τουσ παραβάτεσ 

µετακίνθςθσ των κάδων, απόρριψθσ των ΑΑ χωρίσ ςακοφλα ςτο κάδο ι απόκεςθσ 

απορριμμάτων εκτόσ αυτϊν, επιβάλλονται πρόςτιµα ςφμφωνα με το Κεφάλαιο 4 του 

παρόντοσ. Πρόςτιμο επιβάλλεται επίςθσ και ςτουσ ιδιοκτιτεσ οχθμάτων που ςτακμζουν 

μροςτά από τουσ κάδουσ απορριμμάτων, με τρόπο που να κακιςτοφν δφςκολθ ζωσ και 

αδφνατθ τθν πρόςβαςθ των απορριμματοφόρων και τθν αποκομιδι των απορριμμάτων από 

τον κάδο.  

Για τον κακαριςμό των δρόμων θ υπθρεςία Κακαριότθτασ καταρτίηει πρόγραμμα 

πλυςίματόσ τουσ με μθχανιματα και προςωπικό τθσ υπθρεςίασ. Οι δθµότεσ υποχρεοφνται να 

µθ ςτακµεφουν τα αυτοκίνθτα τουσ ςε δρόµο που πρόκειται να πλυκεί από τθν Τπθρεςία 

Κακαριότθτασ. 

 

3.2.1 Απορρύμματα ςε Κοινόχρηςτουσ Φώρουσ 

Πάςθσ φφςεωσ απορρίμματα που απορρίπτονται ςε Κοινόχρθςτουσ χϊρουσ όπωσ  

χείµαρρουσ, ρζµατα, πάρκα, άλςθ, δάςθ εντόσ θ εκτόσ ςχεδίου, γίνονται ςοβαρζσ εςτίεσ 

ρφπανςθσ και προκαλοφν ιδιαίτερθ υποβάκµιςθ ςτο περιβάλλον. Γι’ αυτό, τζτοιεσ ενζργειεσ 

απαγορεφονται αυςτθρά. τουσ παραβάτεσ τθσ διάταξθσ αυτισ, εκτόσ από τισ ποινζσ που 

προβλζπει το άρκρο 119 του Ν.1892/1990 και τισ προβλεπόµενεσ άλλεσ κυρϊςεισ, ο ∆ιµοσ 

επιβάλλει πρόςτιµο ςφμφωνα με το Κεφάλαιο 4 του παρόντοσ. ε περίπτωςθ δε, επανάλθψθσ 

τθσ ρφπανςθσ, επιβάλλεται πρόςτιµο µζχρι και 10 φορζσ µεγαλφτερο από αυτό που 

επιβλικθκε προθγουµζνωσ. 

Οι δθμότεσ οφείλουν να χρθςιμοποιοφν τον εξοπλιςμό κακαριότθτασ (κάδοι και δοχεία 

απορριμμάτων) με τρόπο ςυμβατό ωσ προσ το ςκοπό εγκατάςταςισ του, να τον προςτατεφουν 

και να μθν το καταςτρζφουν. ε περίπτωςθ εντοπιςμοφ κατοίκου που προβαίνει ςε φκορά 

(εκοφςια ι ακοφςια) του ανωτζρω εξοπλιςμοφ, ι ακόμθ και ςε βανδαλιςμό του (χτφπθμα, 

βαφι, ανατροπι, βίαιο άνοιγμα και επαναφορά του καπακιοφ κλπ) επιβάλλεται το αντίςτοιχο 

πρόςτιμο του Κεφαλαίου 4. 

Οι ιδιοκτιτεσ κάκε είδουσ οχθµάτων απαγορεφεται να πλζνουν τα οχιµατα τουσ ςτουσ 

δρόµουσ και τισ πλατείεσ, ενϊ απαγορεφεται και θ διαρροι υδάτων ςτο δρόµο από οχιµατα 
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που πλζνονται ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται το αντίςτοιχο πρόςτιμο 

του Κεφαλαίου 4.  

Θ ρφπανςθ µε λάδια από κάκε είδουσ οχιµατα µπορεί να προκαλζςει ατυχιµατα ςε 

πεηοφσ και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαςθ του παρόντοσ κανονιςµοφ. τουσ ιδιοκτιτεσ των 

οχθµάτων αυτϊν που είναι υποχρεωµζνοι να µεριµνοφν για τον κακαριςµό του χϊρου 

επιβάλλεται το αντίςτοιχο πρόςτιμο του Κεφαλαίου 4.   

Οι ιδιοκτιτεσ ι ςυνοδοί κατοικίδιων ηϊων υποχρεοφνται να µεριµνοφν για τον άµεςο 

κακαριςµό του περιβάλλοντοσ από τα περιττϊµατα των ηϊων τουσ. τουσ παραβάτεσ τθσ 

διάταξθσ αυτισ επιβάλλεται κάκε φορά πρόςτιµο ςφμφωνα με το Κεφάλαιο 4 του παρόντοσ 

Κανονιςμοφ. Σο πρόςτιµο διπλαςιάηεται εάν θ παράβαςθ γίνει ςε παιδικι χαρά, ι άλλο 

κοινόχρθςτο χϊρο που φιλοξενεί παιδιά, ςε αυλζσ ι ειςόδουσ ςχολείων, βρεφονθπιακϊν 

ςτακµϊν, ςε προαφλια εκκλθςιϊν, δθµόςια ι δθµοτικά πάρκα, κτίρια και αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ. 

3.2.2 Απορρύμματα εντόσ ιδιοκτηςιών 

Οικόπεδα και ελεφκεροι ιδιωτικοί χϊροι πρζπει να είναι περιφραγµζνοι µε 

µαντρότοιχο ι ςυρµατόπλεγµα και να διατθροφνται κακαροί. Περίφραξθ πρόχειρθ ,µε διάφορα 

άχρθςτα υλικά απαγορεφεται. ∆εν επιτρζπεται να εγκαταλείπονται ςκουπίδια, ακόµθ και ςε 

ςάκουσ µζςα ςε οικόπεδα, ελεφκερουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ και κοινόχρθςτουσ γενικά χϊρουσ 

του ∆ιµου. Ειδικά για τα ακάλυπτα οικόπεδα που ζχουν µετατραπεί ςε χϊρουσ απόκεςθσ 

ςκουπιδιϊν, αποτελϊντασ εςτίεσ ρφπανςθσ και µόλυνςθσ, ο ∆ιµοσ µπορεί να επεµβαίνει για 

τον κακαριςµό τουσ και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ για τθν περίφραξι τουσ, χρεϊνοντασ τα ζξοδα 

ςτουσ ιδιοκτιτεσ.  

Οι κοινόχρθςτοι χϊροι κατοικιϊν, εργοταξίων και επιχειριςεων, ςτεγαςµζνοι ι µθ (πραςιζσ, 

παλαιζσ οικίεσ κλπ), πρζπει να διατθροφνται κακαροί µε τθν φροντίδα των υπεφκυνων 

(ιδιοκτιτθσ ι ενοικιαςτισ) και µε κάκε πρόςφορο µζςο, ακόµθ και αν τα απορρίµµατα 

προζρχονται από τρίτουσ. ε περίπτωςθ αδιαφορίασ και φςτερα από ςχετικζσ ςυςτάςεισ ο 

∆ιµοσ µπορεί να παρζµβει (µετά όµωσ από ςχετικι προειδοποίθςθ τθσ ∆/νςθσ Τγιεινισ τθσ 

Περιφζρειασ) χρεϊνοντασ τουσ ιδιοκτιτεσ ι τουσ υπεφκυνουσ 

Θ αναγκαία από το Διμο επζμβαςθ ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ γίνεται μετά από 

προθγοφμενθ ενθμζρωςθ – όχλθςθ του ιδιοκτιτθ τθσ ζκταςθσ και εφόςον ο τελευταίοσ δεν 

ανταποκρικεί εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν. Θ χρζωςθ γίνεται με τθν Βεβαίωςθ Προςδιοριςμοφ 

Δαπάνθσ από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου και τθν ζκδοςθ αντίςτοιχου Βεβαιωτικοφ 

θμειϊματοσ από τθν Οικονομικι Τπθρεςία, το οποίο καταλογίηεται και ειςπράττεται από τον 

ιδιοκτιτθ τθσ ζκταςθσ, ςφμφωνα με το Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων. 

 

3.2.3 Οχόµατα τϋλουσ κύκλου ζωόσ τουσ (ΟΣΚΖ).   

Απαγορεφεται θ εγκατάλειψθ οχθµάτων (αυτοκινιτων κλπ.) ι θ µακρόχρονθ 

ςτάκµευςι τουσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (δρόµουσ, πλατείεσ, πεηοδρόµια). Οι ιδιοκτιτεσ 

τουσ υποχρεοφνται να τα µεταφζρουν ςε αδειοδοτθµζνεσ µονάδεσ ςυλλογικισ εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ κατϋ εφαρµογι του Π∆.116/2004. ε περίπτωςθ εγκατάλειψθσ ι ςτάκµευςι τουσ 

(µακροχρόνια ι µθ), ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 3 του Νόµου 1080/1980 µε τισ 

τροποποιιςεισ και ςυµπλθρϊςεισ τουσ και του αρκ. 9 του ανωτζρω Π.∆., και θ επιβολι του 

ςχετικοφ προςτίμου. 
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3.2.4 Ρύπανςη ∆ηµοςύων – Δημοτικών κτηρύων κ.λπ.  

Απαγορεφεται θ ρφπανςθ των τοίχων των δθµοςίων κτιρίων, µνθµείων και λοιπϊν 

ιςτορικϊν χωρϊν, δθµοτικϊν και ιδιωτικϊν χωρϊν και οικοπζδων. Σα δθµοτικά ι δθµόςια 

καταςτιµατα µε ευκφνθ των προϊςταµζνων τουσ, των Αρµοδίων υπαλλιλων ι των ιδιοκτθτϊν 

τουσ πρζπει να είναι πάντα κακαρά εξωτερικά και εςωτερικά, όπωσ επίςθσ και ο περιβάλλων 

χϊροσ.  

Απαγορεφεται θ ρφπανςθ των τοίχων των δθµοτικϊν κτιρίων, µνθµείων και λοιπϊν 

ιςτορικϊν χωρϊν και εν γζνει των δθµοτικϊν κοινόχρθςτων χϊρων, µε εµπορικζσ αφίςεσ, 

πινακίδεσ, φεϊγβολάν, ςπρζι, ταµπλό, αεροπανό κ.λπ. Ωσ παραβάτεσ κεωροφνται εξ’ ίςου και 

κακ’ ολοκλθρίαν τόςο ο διαφθµιηόµενοσ όςο και ο διαφθµιςτισ και τουσ επιβάλλεται (ςτον 

κακζνα ξεχωριςτά)  το αντίςτοιχο πρόςτιμο του Κεφαλαίου 4.  

ε περίπτωςθ ανάρτθςθσ πανό ι αφιςϊν πριν τθ διεξαγωγι εκδθλϊςεων, ο φορζασ 

που τα ανάρτθςε (φλλογοι, Ομάδεσ, ενϊςεισ κλπ) αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ κακαίρεςισ 

τουσ µε το πζρασ των εκδθλϊςεων ςτισ οποίεσ αυτά αναφζρονται (ςε χρονικό διάςτθμα 

μικρότερο των 10 θμερϊν). ε περίπτωςθ µθ ςυµµόρφωςθσ, επιβάλλεται το αντίςτοιχο 

πρόςτιμο του Κεφαλαίου 4. 

Θ  κακαριότθτα  των  δθμοςίων  και  δθμοτικϊν  χϊρων,  που  χρθςιμοποιοφνται από  

διαφόρουσ  φορείσ  για  τθν  πραγματοποίθςθ  εκδθλϊςεων,  ανικει  ςτουσ διοργανωτζσ,  οι  

οποίοι  οφείλουν  να  διατθροφν  τουσ  χϊρουσ  που  διατίκενται κακαροφσ  κατά  τθν  διάρκεια  

των  εκδθλϊςεων  και  να  τουσ αποδίδουν  ςτθν  κοινι χριςθ, μετά το πζρασ των εκδθλϊςεων, 

ςτθν κατάςταςθ που τουσ παρζλαβαν.  ε κάκε περίπτωςθ, τα απορρίμματα, πρζπει να 

αποκθκεφονται προςωρινά ςε μζςα μθχανικισ αποκομιδισ, ι οι υπεφκυνοι να τα ςυςκευάηουν 

κατάλλθλα και να τα τοποκετοφν ςε ςθμεία που κα τουσ υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ. ε 

περίπτωςθ µθ ςυµµόρφωςθσ, επιβάλλεται το αντίςτοιχο πρόςτιμο του Κεφαλαίου 4. 

Επιπροςκζτωσ, εάν ο διοργανωτισ φορζασ υποπζςει ςτο ίδιο παράπτωμα και 2θ φορά, ο Διμοσ 

δφναται να του απαγορεφςει τθν προςωρινι χριςθ κοινοχριςτων χϊρων για μελλοντικζσ του 

εκδθλϊςεισ. 

 

3.2.5  Μεταφορϊ και φορτοεκφόρτωςη φορτύων.  

Όλα τα φορτθγά αυτοκίνθτα και γενικά τα µεταφορικά µζςα ξθροφ φορτίου πρζπει να 

ζχουν το φορτίο τουσ πλιρωσ καλυµµζνο µε µουςαµά. Σα απορρίµµατα οποιαςδιποτε µορφισ 

που παράγονται κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ εµπορευµάτων πρζπει να περιςυλλζγονται 

αµζςωσ µετά το πζρασ κάκε εργαςίασ και να διατίκονται αναλόγωσ τθσ φφςθσ τουσ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτον παρόντα Κανονιςμό. 

 

 

3.3 ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΑΡΑΓΨΓΨΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ 
 

3.3.1 Τποχρεώςεισ καταςτηµϊτων φαγώςιµων ειδών 

Καταςτιµατα ςτα οποία παρατθρείται θ παραγωγι κάκε είδουσ απορριµµάτων από 

τθν κατανάλωςθ των προςφερόµενων ειδϊν, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγθτό, οινοπνευµατϊδθ, 

γλυκά, φαγθτά, ςουβλάκια, πίττεσ, είδθ µπαρ γενικά ι καφενείου, ςε πελατεία που είτε 

κάκεται ςε τραπεηοκακίςµατα τοποκετθµζνα µζςα και - ζξω από τα καταςτιµατα είτε 
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ςερβίρεται όρκια, πρζπει ςυνεχϊσ ςε όλεσ τισ ϊρεσ λειτουργίασ τουσ να µαηεφουν τα κάκε 

είδουσ απορρίµµατα που δθµιουργοφνται από τθν κατανάλωςθ των ειδϊν του καταςτιµατόσ 

τουσ (χαρτιά περιτυλίγµατοσ προαναφερόµενων ειδϊν, αποφάγια, ςάλτςεσ, υγρά, κουτιά 

τςιγάρων, αποτςίγαρα κλπ.), ζτςι ϊςτε πάντοτε να είναι το κατάςτθµα και ο δθµόςιοσ χϊροσ 

που το περιβάλλει κακαρόσ. τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ των καταςτθµάτων περιλαµβάνεται και θ 

τοποκζτθςθ µζςα και ζξω από κάκε κατάςτθµα, αρκετϊν καλακιϊν για απορρίµµατα, τα οποία 

κα πρζπει να είναι καλισ καταςκευισ και καλαίςκθτα ςτθν εµφάνιςθ. Περιλαμβάνεται επίςθσ 

ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ θ κατοχι ειδικοφ κάδου εντόσ του καταςτιµατόσ τουσ για τθν απόρριψθ 

των ανακυκλωµζνων απορριµµάτων τουσ. Σα τθγανζλαια όλων των καταςτθµάτων εςτίαςθσ 

ςυλλζγονται ςε ειδικά βυτία που υπάρχουν για το ςκοπό αυτό. Καυςτικζσ και χθµικζσ ουςίεσ 

κακϊσ και αντικείµενα που βρίςκονται ςε µεγάλθ κερµοκραςία(ςτάχτεσ, αναµµζνα ξφλα, κλπ..) 

δεν πρζπει να ρίχνονται µζςα ςτουσ κάδουσ. τουσ µθ ςυµµορφοφµενουσ µε τθ διάταξθ αυτι 

επιβάλλεται πρόςτιµο ςφμφωνα με το Κεφάλαιο 4 του παρόντοσ και ςε περίπτωςθ και τρίτθσ 

υποτροπισ αφαιρείται θ άδεια λειτουργίασ. 

 

3.3.2 Τποχρεώςεισ καταςτηµϊτων γενικϊ, ςυνεργεύων κ.λπ  

∆εν επιτρζπεται, για οποιονδιποτε λόγο, θ εναπόκεςθ ςτα πεηοδρόµια και τα 

καταςτρϊµατα του δρόµου, µπροςτά ι γφρω από τα καταςτιµατα αντικειµζνων ςχετικϊν µε το 

εµπόριό τουσ (π.χ. καφάςια φροφτων, λαχανικϊν, κιβϊτια αεριοφχων ποτϊν, άδεια κουτιά 

κ.λπ.)  

Καταςτιµατα κάκε είδουσ υποχρεϊνονται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τουσ να 

φροντίηουν για τθν κακαριότθτα του χϊρου που καλφπτουν. Θ τοποκζτθςθ από τουσ 

καταςτθµατάρχεσ καλαίςκθτων καλακιϊν για απορρίµµατα είναι απαραίτθτθ τα οποία κα 

αδειάηουν ςε τακτικι βάςθ ςτουσ κεντρικοφσ κάδουσ του Διμου.  

Οι υπεφκυνοι των καταςτθµάτων οφείλουν να διατθροφν κακαρζσ τισ προςόψεισ των 

καταςτθµάτων τουσ και να ςυµβάλουν ςτθ κακαριότθτα του καταςτρϊµατοσ των δρόµων και 

των πεηοδροµίων. Επιχειριςεισ που χρθςιµοποιοφν, κατόπιν αδείασ, δθµοτικοφσ και 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ όπωσ καφενεία, καφετζριεσ, ηαχαροπλαςτεία, εςτιατόρια και ςυναφι, 

οφείλουν να διατθροφν διαρκϊσ τουσ χϊρουσ κακαροφσ µε δικά τουσ µζςα και µε τθν 

τοποκζτθςθ καλαίςκθτων καλακιϊν, ανεξάρτθτα από το χρόνο κακαριςµοφ από τα ςυνεργεία 

του ∆ιµου. Οι κοινόχρθςτοι χϊροι πολυκατοικιϊν και επιχειριςεων, ςτεγαςµζνοι ι µι, πρζπει 

να διατθροφνται κακαροί µε τθ φροντίδα των υπευκφνων και µε κάκε πρόςφορο µζςο, ακόµθ 

και αν τα απορρίµµατα‚ προζρχονται από τρίτουσ. Εφόςον οι υπεφκυνοι αδιαφοροφν και µετά 

τισ ςχετικζσ ςυςτάςεισ ο ∆ιµοσ ζχει το δικαίωµα να παρζµβει, κακαρίηοντασ το χϊρο και 

καταλογίηοντασ ςτουσ υπευκφνουσ τα ζξοδα κακαριςµοφ. Επίςθσ, επιβάλλει πρόςτιµο 

ςφμφωνα με το Κεφάλαιο 4 του παρόντοσ και ςε περίπτωςθ υποτροπισ διπλαςιαςμόσ του 

προςτίμου. 

 

3.3.3 Καθαριότητα υπαύθριων γενικϊ αγορών ( λαώκών αγορών κ.λπ.) 

Οι πωλθτζσ και ζµποροι ςτισ αγορζσ που λειτουργοφν ςτο ∆ιµο (ςτεγαςµζνεσ ι µθ, 

λαϊκζσ αγορζσ κλπ) κακϊσ επίςθσ πλανόδιοι µικροπωλθτζσ, καντίνεσ (µόνιµεσ ι 

αυτοκινοφµενεσ) οφείλουν να διατθροφν τον γφρω χϊρο πάντοτε κακαρό και να ςυλλζγουν τα 

κάκε είδουσ απορρίµµατα ςε ςάκουσ (ξεχωριςτά τα ανακυκλϊςιμα απορρίµµατα) και να τουσ 

µεταφζρουν ςε ειδικοφσ κάδουσ που ζχει εγκαταςτιςει ο ∆ιµοσ ςτθ περιοχι τουσ. Αν δεν 
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τθροφν τα παραπάνω ο ∆ιµοσ προβαίνει ςτον κακαριςµό του χϊρου καταλογίηοντασ τα ζξοδα 

ςτουσ υπεφκυνουσ με τθν επιβολι προςτίμου, ςφμφωνα με το Κεφάλαιο 4 του παρόντοσ. Εάν θ 

παράβαςθ αυτι διαπιςτωκεί για τρίτθ φορά, ο ∆ιµοσ προβαίνει ςτθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ 

λειτουργίασ για οριςµζνο χρονικό διάςτθµα ι οριςτικά. Παράλλθλθ εφαρμογι ζχουν οι 

αντίςτοιχεσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των Λαϊκϊν Αγορϊν που ζχει ψθφίςει το 

Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου. 

 

3.3.4 Κατϊληψη πεζοδροµύου µε οικοδοµικϊ υλικϊ  

 Θ κατάλθψθ πεηοδροµίου ι τµιµατοσ αυτοφ µε οικοδοµικά υλικά επιτρζπεται µόνο µε 

άδεια τθσ αρµόδιασ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του ∆ιµου ςε προςδιοριςµζνο χϊρο και για 

κακοριςµζνο χρονικό διάςτθµα, µετά από καταβολι του ειδικοφ τζλουσ. Πρζπει να λαµβάνεται 

πρόνοια ϊςτε τα υλικά αυτά να µθ ρυπαίνουν το χϊρο. Θ πλθµµελισ εναπόκεςθ, αποκικευςθ 

και το ςτοίβαγµα υλικϊν εµπορευµάτων, οικοδοµικϊν υλικϊν κλπ. µπορεί να προκαλζςει 

ςοβαρι ρφπανςθ από το διαςκορπιςµό των υλικϊν αυτϊν ςτο περιβάλλον ι ακόµθ και 

τραυµατιςµό πολιτϊν. τθ χορθγοφµενθ από το ∆ιµο άδεια κατάλθψθσ του πεηοδροµίου ι του 

κοινόχρθςτου χϊρου για τθν εναπόκεςθ, αποκικευςθ και το ςτοίβαγµα των παραπάνω υλικϊν 

πρζπει υποχρεωτικά να καλφπτονται µε καλαίςκθτο τρόπο ϊςτε να αποτρζπεται κάκε κίνδυνοσ 

διαςκορπιςµοφ τουσ. Αν από τθν πλθµµελι εφαρµογι των παραπάνω προςτατευτικϊν µζτρων 

προκλθκεί ρφπανςθ των κοινόχρθςτων χϊρων ο ∆ιµοσ, πζραν των προβλεπόµενων άλλων 

κυρϊςεων από τθν κείµενθ νοµοκεςία, επιβάλλει κατά των υπευκφνων το αντίςτοι πρόςτιµο 

του Κεφαλαίου 4, ανάλογα µε τθ ςοβαρότθτα και το µζγεκοσ τθσ ρφπανςθσ 

  

 

3.4 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ   
 

Σο άρκρο αυτό αφορά κάκε είδουσ οικοδοµικζσ εργαςίεσ (νζεσ οικοδοµζσ, προςκικεσ, 

επιςκευζσ, ανακαταςκευζσ ) που εκτελοφνται ςτα διοικθτικά όρια του ∆ιµου και κάκε εργαςία 

από οργανιςµοφσ κοινισ ωφζλειασ ι εργολάβουσ δθµοςίων ζργων. Οι υπεφκυνοι γενικά 

οικοδοµικϊν εργαςιϊν οφείλουν να διατθροφν το εργοτάξιο ι γενικά τουσ χϊρουσ εργαςιϊν 

κακϊσ και τουσ γφρω χϊρουσ κακαροφσ και να αποκακιςτοφν τθν κακαριότθτα κακθµερινά 

ςυλλζγοντασ µε επιµζλεια τα παραγόµενα απορρίµµατά τουσ.  

ε κάκε οικοδοµικι εργαςία που γίνεται κα πρζπει ςτο χϊρο του εργοταξίου να υπάρχει  

 αντίγραφο τθσ κεωρθµζνθσ από τθν Αςτυνοµία οικοδοµικισ άδειασ  

 πινακίδα που προβλζπεται από τον Νόµο µε τον αρικµό τθσ αδείασ και τθν θµεροµθνία 

εκδόςεωσ τθσ  

 άδεια καταλιψεωσ πεηοδροµίου – οδοςτρϊµατοσ- κοινόχρθςτου χϊρου χορθγθµζνθ 

από τον ∆ιµο.  

Θ µθ τιρθςθ των ανωτζρω ςυνεπάγεται τθν επιβολι προςτίµου.  

 

Πριν από τθν ζναρξθ των οικοδοµικϊν εργαςιϊν οι ιδιοκτιτεσ ι οι καταςκευαςτζσ ι οι 

οργανιςµοί κοινισ ωφζλειασ ανάλογα πρζπει:  

α) Να κεωροφν τθν οικοδοµικι άδεια από το Αςτυνοµικό Σµιµα.  
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β) Να εφοδιάηονται από τον ∆ιµο µε άδεια κατάλθψθσ πεηοδροµίου – οδοςτρϊµατοσ 

καταβάλλοντοσ το αντίςτοιχο τζλοσ. τθν αίτθςθ για τθν άδεια κα δθλϊνουν ρθτά αν κα 

τοποκετιςουν διαφθµιςτικζσ πινακίδεσ ϊςτε ο ∆ιµοσ να ειςπράξει τα νόµιµα. Αν 

τοποκετιςουν διαφθµιςτικζσ πινακίδεσ χωρίσ προθγουµζνωσ να το ζχουν δθλϊςει ςτθν 

ζκδοςθ αδείασ, τότε πζρα από τα νόµιµα τζλθ που κα ειςπράξει ο ∆ιµοσ για τθ διαφιµιςθ κα 

επιβλθκεί και πρόςτιµο ςφμφωνα με το Κεφάλαιο 4. ε περίπτωςθ που δεν πρόκειται να γίνει 

κατάλθψθ του πεηοδροµίου να υποβάλλουν ανάλογθ υπεφκυνθ διλωςθ, 

γ)  Γενικά απαγορεφεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν (χωματουργικζσ, υδραυλικζσ, οικοδομικζσ 

κλπ) ςε Κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου, από ιδιϊτεσ. Εάν υπάρχει ειδικι ανάγκθ (πχ 

πρόβλεψθ καταςκευισ ιδιωτικισ παροχισ από τον Κανονιςμό Υδρευςθσ, ι ανάγκθ 

εγκατάςταςθσ νζου δικτφου από τθλεπικοινωνιακό πάροχο κλπ), οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει 

να εφοδιαςτοφν πριν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν με ειδικι Άδεια Σομισ και 

Αποκατάςταςθσ Οδοςτρϊματοσ (ι /και πεηοδρομίου ) από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου. ε 

κάκε περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ανεξαρτιτωσ τθσ Ειδικισ 

Άδειασ Σομισ και Αποκατάςταςθσ Οδοςτρϊματοσ, ο καταςκευαςτισ είναι απόλυτα υπεφκυνοσ 

τόςο για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και των περιοίκων κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, 

όςο και για τθν ςωςτι αποκατάςταςθ του χϊρου μετά τθν περαίωςι τουσ.  

δ) Για τθν ζκδοςθ των Αδειϊν κατάλθψθσ Κοινοχριςτου Χϊρου, ι Σομισ και 

Αποκατάςταςθσ Οδοςτρϊματοσ, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει με τθν αίτθςι τουσ να 

προςκοµίηουν ςτον ∆ιµο εκτόσ των άλλων και Εγγυθτικι Επιςτολι αναγνωριςµζνθσ Σράπεηασ ι 

Σ.Π. και ∆ανείων, ποςοφ ανά m2 καταλαµβανόµενου κοινόχρθςτου θ ∆θµοτικοφ χϊρου, θ 

οποία κα επιςτρζφεται ςτον δικαιοφχο µετά τθν πλιρθ αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και 

εφόςον δεν προκλικθκαν ηθµιζσ ςτουσ δθµοτικοφσ χϊρουσ από τθν εκτζλεςθ των οικοδοµικϊν 

εργαςιϊν και ο χϊροσ ζχει πλιρωσ αποκαταςτακεί (π.χ. µπάηα, τςιµζντα, ςτο οδόςτρωµα, 

ηθµιζσ ςτα πεηοδρόµια, παραλείψεισ πλακόςτρωςθσ πεηοδροµίου κλπ.) Σα παραπάνω κα 

πιςτοποιοφνται από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του ∆ιµου.  

 

Ο χϊροσ ςτον οποίο εκτελοφνται οικοδοµικζσ εργαςίεσ κα πρζπει να είναι περιφραγµζνοσ. 

Επίςθσ πρζπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεφει τθν είςοδο ςτουσ µθ ζχοντασ εργαςία 

και ςε περίπτωςθ καταλιψεωσ πεηοδροµίου ι οδοςτρϊµατοσ πρζπει να λαµβάνονται µζτρα 

για τθν προςταςία πεηϊν και οχθµάτων. Σα αδρανι υλικά που βρίςκονται επί του πεηοδροµίου 

πρζπει να εγκιβωτίηονται µε µζςα προςταςίασ (µαδζρια, τςιµεντόλικουσ κλπ.) για τθν αποφυγι 

τθσ διαςποράσ τουσ από νερά θ από οποιαδιποτε άλλθ αιτία. Σα ελαφρά υλικά που 

παραςφρονται από τον αζρα (άµµοσ, µπάηα κλπ.) κα πρζπει να καταβρζχονται ςυχνά ϊςτε να 

µθν παραςφρονται από τον αζρα ι να ςκεπάηονται. Σο ίδιο ιςχφει και κατά τθν διάρκεια 

κατεδαφίςεων ι εκςκαφϊν. Μπάηα επί κοινόχρθςτων χϊρων που παραµζνουν πλζον του 

διθµζρου κεωρείται ότι καταλαµβάνουν δθµόςιο χϊρο και επιβάλλεται το ςχετικό τζλοσ και το 

προβλεπόµενο πρόςτιµο του κεφαλαίου 4. Επιπλζον αποµακρφνονται από τον ∆ιµο και ο 

υπόχρεοσ καταβάλλει τθν δαπάνθ αποµάκρυνςθσ.  

Σα ςτερεά κινθτά υλικά που χρθςιµοποιοφνται κατά τθν εκτζλεςθ των οικοδοµικϊν 

εργαςιϊν πρζπει να είναι κατά τρόπο αςφαλι ςτερεωµζνα για τθν πρόλθψθ ατυχιµατοσ, τα δε 

περιφράγµατα για τον ίδιο λόγο πρζπει να είναι πλιρθ και αςφαλι. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ 

επιβάλλεται θ ςιµανςθ µε ςχετικζσ ανακλαςτικζσ πινακίδεσ και θ τοποκζτθςθ αςπροκόκκινθσ 

ταινίασ όταν καταλαµβάνεται µζροσ οδοςτρϊµατοσ. Θ ςιµανςθ κατά τθν νφκτα πρζπει να είναι 

φωτεινι. τουσ παραβάτεσ επιβάλλεται το αντίςτοιχο πρόςτιµο του Κεφαλαίου 4.  
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τισ περιπτϊςεισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν από Οργανιςµό Κοινισ Ωφελείασ (ΟΣΕ, ∆ΕΘ) για 

ςυντιρθςθ, επιςκευι δικτφου ι νζων παροχϊν επιβάλλεται θ τιρθςθ των διατάξεων που 

προβλζπονται από τουσ Νόµουσ περί εκτελζςεωσ ∆θµοςίων Ζργων (εγγυθτικι επιςτολι, 

ςθµάνςεισ κλπ). Οι παραπάνω οργανιςµοί υποχρεοφνται όπωσ αµζςωσ µετά τθν εκτζλεςθ των 

ςχετικϊν εργαςιϊν και όχι πζραν του τριθµζρου να αποµακρφνουν τα προϊόντα εκςκαφισ, τα 

λοιπά άχρθςτα υλικά και να επαναφζρουν τα πράγµατα ςτθν πρότερι τουσ κατάςταςθ. τθν 

αντίκετθ περίπτωςθ ιςχφουν τα προβλεπόµενα ςτο Κεφάλαιο 4 του παρόντοσ κανονιςµοφ, και 

κα ηθτείται άµεςθ επζµβαςθ του Ειςαγγελζα. Οι ίδιοι οργανιςµοί υποχρεϊνονται ςτο 

κατάβρεγµα των αδρανϊν υλικϊν και προϊόντων εκςκαφϊν όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.  

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΚΤΡΨΕΙ – ΜΗΦΑΝΙΜΟ ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΙΜΨΝ 
 

4.1 ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΦΟΤ  
Θ αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κανονιςµοφ,  ανικει ςτο 

Διμαρχο, ςτον Αντιδιμαρχο Κακαριότθτασ, ςτουσ Προζδρουσ των Σοπικϊν και Δθμοτικϊν 

Κοινοτιτων, ςτο τµιµα Περιβάλλοντοσ και Πολεοδομίασ κακϊσ και ςτθν Οικονοµικι Τπθρεςία 

του Διμου.  

Οι υπάλλθλοι και προϊςτάμενοι του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ και Πολεοδομίασ ορίηονται 

ωσ αρμόδια όργανα για τθν διαπίςτωςθ των παραβάςεων και τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ 

επιβολισ των κυρϊςεων ςτουσ παραβάτεσ.  Οι κυρϊςεισ επιβάλλονται με Απόφαςθ Δθμάρχου, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα επόμενα Άρκρα του παρόντοσ Κεφαλαίου. 

 

4.2 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΧΟ ΠΡΟΣΙΜΨΝ  
 

Ορίηονται τα είδθ και το φψοσ των προςτίµων για τισ αναγραφόμενεσ ςτον παρόντα 

Κανονιςμό παραβάςεισ, τα οποία κα πλθρϊνονται ςτα Σαµεία του ∆ιµου ωσ εξισ:  

 

1. Εγκατάλειψθ ογκωδϊν απορριμμάτων, ςε Κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, χωρίσ προθγοφμενθ 

ςυνεννόθςθ µε το ∆ιµο  (Παράγραφοσ 2.2.1 ),  Πρόςτιµο : 100€ - 300€, αναλόγωσ του 

όγκου των απορριμμάτων. 

2. Εγκατάλειψθ ογκωδϊν απορριμμάτων εκτόσ του ειδικοφ Δθμοτικοφ κάδου ςυλλογισ 

ογκωδϊν (Παράγραφοσ 2.2.1 ),  Πρόςτιµο : 100€ - 300€, αναλόγωσ του όγκου των 

απορριμμάτων. 

3. Εγκατάλειψθ ΑΕΚΚ (µπαηϊν - αχριςτων υλικϊν από κατεδαφίςεισ, εκςκαφζσ, 

ανακαινιςεισ κ.λ.π.) και Ρφπανςθ ρεμάτων, δρόμων, πεηοδροµίων και κοινοχριςτων 

χϊρων (Παράγραφοσ 2.2.2 ) Πρόςτιµο : 300€ - 500€ και ποινικζσ Κυρϊςεισ ςχετικισ 

Νομοκεςίασ 
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4. Απόρριψθ Σοξικϊν – Βλαβερϊν - Επικίνδυνων απορριµµάτων (και λυµάτων) ςτο 

περιβάλλον (Ρφπανςθ ρεμάτων, δρόμων, πεηοδροµίων και κοινοχριςτων χϊρων) 

(Παράγραφοσ 2.2.4 ). Πρόςτιµο : 500€ - 1.500€. και ποινικζσ Κυρϊςεισ ςχετικισ 

Νομοκεςίασ, ανάλογα με το φψοσ τθσ ρφπανςθσ 

5. Φφλλα ξερά, υπόλοιπα κακαριςµϊν κιπων, γκαηόν, κλαδιά, κάµνοι κ.λπ. που 

απορρίπτονται ανεπεξζργαςτα ςτο πεηοδρόµιο και ςε λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

(Παράγραφοσ 2.2.5 ).  Πρόςτιµο: 100€. 

6. Απόρριψθ μθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτουσ ΜΠΛΕ καάδουσ (Παράγραφοσ 3.1 ). Πρόςτιµο 

: 100€ - 500€. αναλόγωσ του είδουσ και του όγκου των μθ ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων.  

7. Απόρριψθ αντικειµζνων ι µικροαπορριµµάτων εκτόσ καλακιϊν του ∆ιµου. (Παράγραφοσ 

3.2 ). Πρόςτιµο: 50€.  

8. Μετακίνθςθ κάδων ςε άλλο ςθµείο από το κακοριςµζνο. (Παράγραφοσ 3.2 ). Πρόςτιµο:  

50€ 

9. ακοφλεσ με ςκουπίδια, εκτόσ κάδων. (Παράγραφοσ 3.2 ). Πρόςτιµο:100€ 

10. Χφμα ςκουπίδια εντόσ κάδων. (Παράγραφοσ 3.2 ). Πρόςτιµο:100€ 

11. Παρκάριςµα δίπλα ςε κάδουσ µε τρόπο ϊςτε να µθν είναι δυνατι θ µετακίνθςθ τουσ για 

τθν αποκοµιδι των απορριµµάτων. (Παράγραφοσ 3.2 ). Πρόςτιµο: 50€. 

12. Απόρριψθ αςτικϊν απορριμμάτων ςε Κοινόχρθςτουσ Χϊρουσ.  (Παράγραφοσ 3.2.1 ). 

Πρόςτιµο: 100€ ζωσ 400€ και ποινικζσ Κυρϊςεισ ςχετικισ Νομοκεςίασ, ανάλογα με το 

φψοσ τθσ ρφπανςθσ. ε περίπτωςθ δε, επανάλθψθσ τθσ ρφπανςθσ, επιβάλλεται πρόςτιµο 

µζχρι και 10 φορζσ µεγαλφτερο από αυτό που επιβλικθκε προθγουµζνωσ. 

13. Φκορά ι και βανδαλιςμόσ αςτικοφ εξοπλιςµοφ ∆ιµου. (Παράγραφοσ 3.2.1 ).  Πρόςτιµο: 

100€ - 300€. 

14. Ρφπανςθ από λάδια και πλφςιµο αυτοκινιτων. (Παράγραφοσ 3.2.1 ).  Πρόςτιµο: 50€ - 

300€. 

15. Ρφπανςθ από οικόςιτα ηϊα. (Παράγραφοσ 3.2.1 ).   Πρόςτιµο: 50€-100€. 

16. Ρφπανςθ από οικόςιτα ηϊα, ςε παιδικι χαρά, ι άλλο κοινόχρθςτο χϊρο που φιλοξενεί 

παιδιά, ςε αυλζσ ι ειςόδουσ ςχολείων, βρεφονθπιακϊν ςτακµϊν, ςε προαφλια εκκλθςιϊν, 

δθµόςια ι δθµοτικά πάρκα, κτίρια και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κλπ. (Παράγραφοσ 3.2.1 ).   

Πρόςτιµο: 100€-200€. 

17. Ακακάριςτα οικόπεδα. (Παράγραφοσ 3.2.2 ) Βεβαίωςθ Προςδιοριςμοφ Δαπάνθσ από τθν 

Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου, αναλόγωσ του εμβαδοφ του οικοπζδου και του τρόπου 

κακαριςμοφ (Ελάχιςτο 0,50€/m2)  

18. Εγκαταλειµµζνα αυτοκίνθτα ςε δρόµουσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ: (Παράγραφοσ 3.2.3 ) 

Πρόςτιµο: 500€. 

19. Ρφπανςθ Δθμοτικϊν κτιρίων, µνθµείων, αγαλµάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικϊν χαρϊν, 

χϊρων πραςίνου, πλατειϊν κλπ. Πζρα από τθ δαπάνθ αποκατάςταςθσ (Παράγραφοσ 3.2.4 

) κα επιβάλλεται Πρόςτιµο : 100€-500€, αναλόγωσ του μεγζκουσ τθσ ρφπανςθσ. 

20. Παραμονι διαφθµιςτικϊν πινακίδων, αφιςϊν και πανό μετά τθν μζγιςτθ προκεςμία για 

τθν υποχρζωςθ απομάκρυνςι τουσ από τον ςφλλογο διοργάνωςθσ τθσ εκδιλωςθσ. 

(Παράγραφοσ 3.2.4 ) Πρόςτιµο: 100€-200€. 

21. Ρφπανςθ µε εµπορικζσ αφίςεσ, πινακίδεσ, φεϊγβολάν, ςπρζι, ταµπλό, αεροπανό κ.λπ. 

(Παράγραφοσ 3.2.4 ) Πρόςτιµο: 100€ - 500€ ςτο διαφθµιηόµενο και ςτο διαφθµιςτι. 
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22. Θ  μθ κακαριότθτα  των  δθμοςίων  και  δθμοτικϊν  χϊρων,  που  χρθςιμοποιοφνται από  

διαφόρουσ  φορείσ  για  τθν  πραγματοποίθςθ  εκδθλϊςεων,  από τουσ διοργανωτζσ των 

εκδθλϊςεων αυτϊν. (Παράγραφοσ 3.2.4 ) Πρόςτιµο: 50€-150€. 

23. Ρφπανςθ από µεταφορά ξθροφ φορτίου. (Παράγραφοσ 3.2.5 ) Πρόςτιµο: 100€-300€. 

24. Ακακάριςτοσ χϊροσ ι ζλλειψθ δοχείων απορριµµάτων των καταςτθµάτων υγειονοµικοφ 

ενδιαφζροντοσ που χρθςιµοποιοφν κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. (Παράγραφοσ 3.3.1 )Πρόςτιµο: 

200€ - 500€. (ςε περίπτωςθ και τρίτθσ υποτροπισ αφαιρείται θ άδεια λειτουργίασ). 

25. Εμπορικά και λοιπά καταςτιματα. Σοποκζτθςθ εμπορευμάτων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, 

ακακάριςτοσ περιβάλλον χϊροσ ι ζλλειψθ δοχείων απορριµµάτων των καταςτθµάτων που 

χρθςιµοποιοφν κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. (Παράγραφοσ 3.3.2 ) Πρόςτιµο: 200€ - 500€. (ςε 

περίπτωςθ υποτροπισ διπλαςιαςμόσ) 

26. Εγκατάλειψθ απορριμμάτων από πωλθτζσ και εμπόρουσ ςτισ αγορζσ που λειτουργοφν ςτο 

∆ιµο (λαϊκζσ αγορζσ κλπ) κακϊσ επίςθσ από πλανόδιουσ µικροπωλθτζσ, καντίνεσ (µόνιµεσ 

ι αυτοκινοφµενεσ).  (Παράγραφοσ 3.3.3 ) Πρόςτιµο: 100€ - 300€. 

27. Πλθµµελισ εναπόκεςθ, αποκικευςθ και ςτοίβαςµα εµπορευµάτων, οικοδοµικϊν Τλικϊν 

κ.λπ. (Παράγραφοσ 3.3.4  και 3.4) Πρόςτιµο: 300€ - 500€. 

28. Παράλειψθ ι ελλιπισ ςιµανςθ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδοµικϊν εργαςιϊν: (Παράγραφοσ 

3.4 )  Πρόςτιµο: 100€- 200€. 

29. Εγκατάλειψθ προϊόντων εκςκαφισ και λοιπϊν αχριςτων υλικϊν από εργολάβουσ και 

οργανιςµοφσ κοινισ ωφελείασ . (Παράγραφοσ 3.4 )  Πρόςτιµο: 300€-1.500€. 

 

  

4.3 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΨΕΨΝ 
Για τθν επιβολι των παραπάνω προςτίµων και τον κακοριςμό του φψουσ τουσ 

λαµβάνονται υπόψθ κυρίωσ θ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, θ ςυχνότθτα και θ υποτροπι. Θ 

διαδικαςία επιβολισ των προςτίµων του παρόντοσ κανονιςµοφ αρχίηει µε τθν βεβαίωςθ τθσ 

παράβαςθσ από το αρµόδιο αιρετό ι υπθρεςιακό όργανο που τθ διαπιςτϊνει.  

Σα ςτάδια που ακολουκοφνται για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων του 

παρόντοσ Κανονιςμοφ, ζχουν ωσ εξισ : 

4.3.1 Βεβαύωςη Παρϊβαςησ 

Σα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Διμου, αφοφ διαπιςτϊςουν είτε αυτεπάγγελτα, είτε 

κατόπιν καταγγελίασ τθν παραβίαςθ διάταξθσ του παρόντοσ που επιςείει τθν επιβολι 

προςτίμου, προβαίνουν ςτισ κάτωκι ενζργειεσ : 

1. Καταγράφουν ςτο Ζντυπο Βεβαίωςησ Παράβαςησ (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ), τθν θμζρα, τθν 

ϊρα, τον τόπο, τα ςτοιχεία του παραβάτθ, το είδοσ τθσ παράβαςθσ και το 

προβλεπόμενο από τον παρόντα Κανονιςμό φψοσ του Διοικθτικοφ Προςτίμου που κα 

προβλζπεται να επιβλθκεί ςτον παραβάτθ. Αναφορικά με τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 

παραβάτθ, ζχουν τθν δυνατότθτα εφόςον ο τελευταίοσ αρνθκεί να παρζχει αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ ςτα ελεγκτικά όργανα, να απευκυνκοφν ςε οποιαδιποτε δθμόςια αρχι 

(πχ Δ/νςθ υγκοινωνιϊν τθσ ΠΕ ερρϊν για τα ςτοιχεία ιδιοκτθςίασ οχιματοσ, Εφορία 

για τθν κοινοποίθςθ του ΑΦΜ φυςικοφ – Νομικοφ προςϊπου κλπ) για τον 

πλθρζςτερο προςδιοριςμό των ςτοιχείων αυτϊν. 

2. υλλζγουν και λαμβάνουν οποιοδιποτε αποδεικτικό μζςο για τθν βεβαίωςθ τθσ 

παράβαςθσ (πχ λιψθ φωτογραφιϊν, κατακζςεων μαρτφρων, ςυνυπογραφι του 
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εντφπου από 2ο όργανο του Διμου κλπ), το οποίο επιςυνάπτουν ςτο ζντυπο 

Βεβαίωςθσ Παράβαςθσ. 

3. Τπογράφουν το Ζντυπο Βεβαίωςθσ Παράβαςθσ και το κοινοποιοφν υπθρεςιακά, με 

κάκε πρόςφορο τρόπο (με αποδεικτικό ι και κυροκόλλθςθ), ςτο φυςικό πρόςωπο 

που φζρεται ωσ παραβάτθσ των διατάξεων του παρόντοσ. Με τθν Κοινοποίθςθ του 

Εντφπου καλείται ο φερόμενοσ παραβάτθσ να υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του 

επί των αναγραφομζνων ςτο ζντυπο παραβάςεων.    

Σα αρμόδια όργανα του Διμου, κατά τθ διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ, οφείλουν να 

φζρονται κόςμια και ςε καμία περίπτωςθ δεν ζρχονται ςε διαπλθκτιςμό ι ζντονθ 

αντιπαράκεςθ με τον φερόμενο παραβάτθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ.   

Εάν θ παράβαςθ είναι εκτεταμζνθ και ςοβαρι (που επιςείει και άλλεσ ποινικζσ κυρϊςεισ 

ςτουσ παρανομοφντεσ) ι ςε περίπτωςθ που δεχκοφν απρόκλθτθ επίκεςθ από τον ελεγχόμενο 

παραβάτθ, υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν άμεςα τθν Τπθρεςία τουσ και το Αςτυνομικό Σμιμα 

τθσ περιοχισ τουσ για τθν λιψθ άμεςων μζτρων από τουσ τελευταίουσ.   
 

4.3.2 Κλόςη για υποβολό απόψεων 

Μετά τθν κοινοποίθςθ του Εντφπου Βεβαίωςθσ Παράβαςθσ ο  παραβάτθσ μπορεί να 

υποβάλλει εγγράφωσ τισ απόψεισ- αντιρριςεισ του, µζςα ςε δζκα θμερολογιακζσ (10) θµζρεσ, 

ςτθν Τπθρεςία που βεβαίωςε τθν παράβαςθ ( άρκρ. 6 παρ. 2 Ν. 2690/99). Για το ςκοπό αυτό, 

ενθμερϊνεται από τθν επιςτολι που του Κοινοποιεί το Ζντυπο Βεβαίωςθσ Παράβαςθσ του 

παρόντοσ Κανονιςμοφ, ςτο οποίο αναφζρονται οι διατάςεισ του παρόντοσ και θ προκεςμία 

άςκθςθσ του δικαιϊματοσ ζγγραφθσ υποβολισ των απόψεων – αντιρριςεϊν του.  

Επί των εγγράφων και εμπρόκεςμων απόψεων του φερόμενου παραβάτθ αποφαςίηει 

τελικά ο Διμαρχοσ, είτε ακυρϊνοντασ, είτε επιβάλλοντασ το προβλεπόμενο πρόςτιμο από τον 

παρόντα Κανονιςμό.  

 

4.3.3  Προθεςμύα υμμόρφωςησ 

κοπόσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ είναι θ κακαριότθτα των Κοινοχριςτων χϊρων του 

Διμου και θ προςταςία του Περιβάλλοντοσ, αλλά και τθσ Δθμόςιασ Τγείασ. Οι προβλεπόμενεσ 

Κυρϊςεισ του Κανονιςμοφ, επιβάλλονται ωσ ζςχατο μζςο, εφόςον θ παράβαςθ και θ ρφπανςθ 

του περιβάλλοντοσ που ζχει επζλκει από αυτι δεν μπορεί να αναιρεκεί άμεςα και πλιρωσ από 

τον παραβάτθ που τθ διενζργθςε.  

Για το ςκοπό αυτό, προβλζπεται θ παροχι ςε όλουσ τουσ παραβάτεσ που είναι ςε κζςθ 

να αποκαταςτιςουν τθ ρφπανςθ που ζχουν προκαλζςει, 10 ήμερησ προθεςμίασ για τθν πλιρθ 

και υπό τθν ευκφνθ και δαπάνεσ τουσ, πλιρουσ αποκατάςταςθσ τθσ περιβαλλοντικισ 

υποβάκμιςθσ που προκάλεςαν. Θ αποκατάςταςθ κα πρζπει να γίνει υποχρεωτικά κατόπιν 

προθγοφμενθσ ζγγραφθσ ι τθλεφωνικισ ενθμζρωςθσ του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ και 

Πολεοδομίασ, υπάλλθλοσ του οποίου κα παραβρίςκεται επιτόπου κατά τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν αποκατάςταςθσ, προκειμζνου να πιςτοποιιςει τόςο το αποτζλεςμά τουσ, όςο και τθ 

νόμιμθ εκτζλεςι τουσ (πχ. αποφυγι μεταφοράσ απορριμμάτων ςε παρακείμενθ Κοινόχρθςτθ 

περιοχι).   

Θ προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ταυτίηεται χρονικά με τθ δεκαιμερθ 

προκεςμία για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ υποβολισ εγγράφων απόψεων – αντιρριςεων από 

τουσ παραβάτεσ ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται το Ζντυπο Βεβαίωςθσ Παράβαςθσ. ε περίπτωςθ 
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που παραβάτθσ κάνει χριςθ του αναγραφομζνου ςτο άρκρο αυτό δικαιϊματόσ του και 

αποκαταςτιςει νόμιμα και πλιρωσ το ςφνολο τθσ ρφπανςθσ που ζχει προκαλζςει (ςε όςεσ 

περιπτϊςεισ είναι δυνατό), αναφζρει τθν ενζργεια αυτι ςτισ ζγγραφεσ απόψεισ που κα 

υποβάλει ςο Διμο (επιςυνάπτοντασ και τα ςχετικά παραςτατικά τθσ εγκατάςταςθσ υποδοχισ 

των απορριμμάτων του) και θ παράβαςι του τίκεται από το Διμαρχο ςτο αρχείο χωρίσ τθν 

επιβολι ποινισ. Σο δικαίωμα τθσ μθ επιβολισ ποινισ κατόπιν πλιρουσ αποκατάςταςθσ τθσ 

προκαλοφμενθσ ρφπανςθσ εφαρμόηεται μόνο για μία φορά ανά φυςικό πρόςωπο ι επιχείρθςθ, 

ενϊ ςε περίπτωςθ υποτροπισ επιβάλλεται υποχρεωτικά ο προβλεπόμενο πρόςτιμο, 

ανεξαρτιτωσ τθσ μεταμζλειασ του παραβάτθ.      

 

4.3.4 Επιβολό Προςτύμου 

Εάν ο παραβάτθσ που του ζχει κοινοποιθκεί το Ζντυπο Βεβαίωςθσ Παράβαςθσ δεν 

υποβάλει εμπρόκεςμα ι κακόλου τισ ζγγραφεσ απόψεισ – αντιρριςεισ του επί αυτοφ, ι εάν 

αυτζσ κρικοφν μθ ικανοποιθτικζσ από τον Διμαρχο, ι εάν ζχει καταςτεί υπότροποσ ςε 

παράβαςθ απαγορευτικισ διάταξθσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ (ακόμθ και εάν ζχει προβεί ο 

ίδιοσ ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ρφπανςθσ που ζχει επιφζρει), του επιβάλλεται με Απόφαςθ 

Δθμάρχου το προβλεπόμενο Διοικθτικό πρόςτιμο του Άρκρου 4.2 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ Αποφάςεωσ του Δθμάρχου για τθν επιβολι προςτίμου 

ςυντάςςεται από τθν Οικονομικι Τπθρεςία το ςχετικό Βεβαιωτικό θμείωμα και ακολουκείται 

θ διαδικαςία είςπραξθσ που προβλζπεται από τον Κϊδικά Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 

(ΚΕΔΕ).  

 

4.4 ΕΝΣΑΕΙ 

Κατά των Αποφάςεων µε τισ οποίεσ επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα Κανονιςµό 

πρόςτιµα, επιτρζπεται προςφυγι ςτα τακτικά διοικθτικά δικαςτιρια µζςα ςε 60 θµζρεσ από 

τθν θµζρα κοινοποίθςθσ αυτϊν ςτον παραβάτθ. Μετά το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα οι 

ενςτάςεισ απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ.  

 

 

4.5 ΛΟΙΠΕ ΡΤΘΜΙΕΙ  
Σα πρόςτιµα που προβλζπονται ςτον παρόντα κανονιςµό επιβάλλονται ανεξάρτθτα από τισ 

κυρϊςεισ που προβλζπονται ςε άλλεσ διατάξεισ τθσ κείµενθσ νοµοκεςίασ και ειςπράττονται 

ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του ΚΕ∆Ε (Κϊδικα Είςπραξθσ ∆θµοςίων Εςόδων). Ο ∆ιµοσ διατθρεί 

το δικαίωµα παρζµβαςθσ ςε όποιεσ περιπτϊςεισ κεωρεί απαραίτθτο και ζχει τθ δυνατότθτα . 

τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ ςχετικι δαπάνθ (κόςτοσ θµεροµιςκίων , απαςχόλθςθ µθχανθµάτων 

κ.λπ. ) κα βαρφνει τον ιδιϊτθ για λογαριαςµό του οποίου ζγινε θ ωσ άνω παρζµβαςθ .  

Σα πρόςτιµα του παρόντοσ Κανονιςµοφ µποροφν να αναπροςαρµόηονται µε αντίςτοιχθ 

απόφαςθ από το ∆θµοτικό υµβοφλιο.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΑΡΞΗ ΙΦΤΟ 

 

ΤΝΕΠΕΙΕ ΜΗ ΣΗΡΗΗ.  

Όποιοσ παραβαίνει οποιαδιποτε από τισ παραπάνω διατάξεισ αντιµετωπίηει τισ ςυνζπειεσ τθσ 

ςχετικισ νοµοκεςίασ, ( άρκρο 55 του Τγειονοµικοφ Κανονιςµοφ {Α/Β 8597/8-9-1983} και Α.Ν. 

2520/1940,περί Τγειονοµικϊν ∆ιατάξεων Π.∆. 544/1977 περί Οργανιςµοφ του Τπουργείου 

Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν).  

Για τθν τιρθςθ των παραπάνω διατάξεων υπεφκυνοι είναι όλοι οι κάτοικοι του ∆ιµου 

Εμμ.Παππά (ωσ ∆θµότεσ) και οι επιςκζπτεσ του ∆ιµου µε τθν οποιαδιποτε ιδιότθτα τουσ. Για 

τθν εφαρµογι του Κανονιςμοφ αρµόδιοι και υπεφκυνοι είναι :  

 θ ∆θµοτικι Αρχι και θ ∆θµοτικι Τπθρεςία Κακαριότθτασ  

 Σα Κρατικά Τγειονοµικά Όργανα.  

 Σα Αςτυνοµικά Όργανα.  

 Σα Όργανα του ∆αςαρχείου.  

 Σα Όργανα του Πυροςβεςτικοφ Κλιµακίου.  

 

ΙΧΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ  

Θ ιςχφσ του κανονιςµοφ αυτοφ αρχίηει από τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του ∆θµοτικοφ 

υµβουλίου. Θ ςυµπλιρωςθ ι τροποποίθςθ ι κατάργθςθ διατάξεων του παρόντοσ κανονιςµοφ 

επιτρζπεται µόνο µε απόφαςθ από το ∆θµοτικό υµβοφλιο. 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΧΕΔΙΟ ΕΝΣΤΠΟΤ ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΑΡΑΒΑΗ 
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                  Α/Α……………………..  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 

ΔΘΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΠΑΠΠΑ 

ΔΙΑΠΙΣΩΘ   ΠΑΡΑΒΑΘ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ   ………………………………………….. ωσ εντεταλμζνο όργανο του Διμου Εμμανουιλ Παππά 

για κζματα του Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ, ςιμερα …………….……… θμζρα ………………. και ϊρα………………, ςτθν 

περιοχι………………………… …………………………………….τθσ Σ.Κ. ………………………… , διαπίςτωςα τα κάτωκι : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Φερόμενοσ παραβάτθσ: ……………………………………………….……......του………………............ κάτοικοσ………………………………., 

ΑΔΣ……………….…………, ΑΦΜ………………………..…….., Αρ. κυκλοφορίασ οχιματοσ………………......... 

Ονομ/μο Μάρτυρα  ……………………………………………………………………  Λιψθ Φωτογραφιϊν   

φμφωνα με τον ιςχφοντα Κανονιςμό Κακαριότθτασ για τθν ανωτζρω παράβαςθ προβλζπεται θ  επιβολι 

προςτίμου  …………………..………… € (εδάφιο …….. του Κεφαλαίου 4 του Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ). 

                         Ο ΒΕΒΑΙΩΝ ΣΘΝ ΠΑΡΑΒΑΘ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΚΛΗΗ  ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΠΨΗ ΑΠΟΧΕΨΝ 
 

Ο κάτωκι υπογράφων Δθμιτριοσ Νότασ, Διμαρχοσ Εμμανουιλ Παππά λαμβάνοντασ υπόψθ τθν από 

…………………. διαπίςτωςθ παράβαςθσ ςτθν Σ. Κ. ……………..………..,  με φερόμενο παραβάτθ τον κ. ………………………… 

…………………….….. του ………………………………… ,ςασ καλϊ να κατακζςετε εγγράφωσ τισ απόψεισ- αντιρριςεισ ςασ, 

μζςα ςε δζκα θμερολογιακζσ (10) θµζρεσ, ςτο Δθμαρχείο του Διμου Εμμανουιλ Παππά ( άρκρ. 6 παρ. 2 Ν. 

2690/99), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4.3.2 του Κανονιςμοφ κακαριότθτασ του Διμου. Εντόσ τθσ 

ανωτζρω προκεςμίασ, ζχετε τθ δυνατότθτα ζμπρακτθσ ςυμμόρφωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 4.3.3 του Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ (Α.Δ..***/2017). 

Θ μθ κατάκεςθ των απόψεων ςθμαίνει αποδοχι από τον παραβάτθ τθσ παράβαςθσ και επιβολι του 

προβλεπόμενου προςτίμου. 

Θμερομθνία παραλαβισ: ………………………………………….. 

Ο  ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩΝ                          Ο  ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ                                            Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 

 


