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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της
24- 07- 2012 συνεδρίασης του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Κανονισμού
Καθαριότητας, Υγιεινής- Ασφάλειας και Προστασίας
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.

Σήμερα στις 24 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2012, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβούλου.
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο,
του δημοτικού συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών
τριάντα τριών (33) παραβρέθηκαν παρόντα τα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ- ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΕΒΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΠΡΑΠΑΔΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.- ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΛΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
& ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΖΙΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ–ΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΛΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΧΕΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΙΤΣΙΟΣ AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ- ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ- ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Κληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος
Εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 73 παρ. 1 εδ. Β ν του Ν. 3852/2010 ,και η
Οικονομική Επιτροπή , κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 72
του Ν. 3852/2010, και σε συνέχεια συνεδρίασης της επιτροπής διαβούλευσης, διαβίβασαν στο
δημοτικό μας συμβούλιο τις υπ΄ αριθμ. 10/2012 και 208/2012 αντίστοιχα αποφάσεις προκειμένου να
καταρτίσουμε τον Κανονισμό Καθαριότητας, Υγιεινής- Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση που φαίνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία
Καταρτίζει τον Κανονισμό Καθαριότητας, Υγιεινής- Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου
Παλλήνης, ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού
Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά η διασφάλιση των οποίων
επιτυγχάνεται με τη συνεργασία αφενός των δημοτών - κατοίκων και αφετέρου των υπηρεσιών του Δήμου.
Η συνεργασία αυτή διέπεται από τον «Κανονισμό Καθαριότητας» ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις,
υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Υποχρέωση των Υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης είναι η τήρηση της καθαριότητας της πόλης και η
διασφάλιση της δημόσιας υγείας με τη σωστή διαχείριση (αποκομιδή και διάθεση) των απορριμμάτων και των
στερεών αποβλήτων, ενώ υποχρέωση των πολιτών είναι η συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις οι
οποίες γνωστοποιούνται με τον παρόντα Κανονισμό.
Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι
αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις
αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού
Η αρμοδιότητα εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού ανήκει στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Δήμου Παλλήνης και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Καθαριότητας συνεπικουρούμενη από την:
• Τεχνική Υπηρεσία
• Δημοτική Αστυνομία
Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή με τα στοιχεία
τους , εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά την διαπίστωση της παράβασης.
Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές για την αποτελεσματική
εκτέλεση της αποστολής τους.
ΑΡΘΡΟ 3 Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων
Ως απορρίμματα - στερεά απόβλητα, νοούνται όλες οι ουσίες ή τα αντικείμενα, στερεάς μορφής που
προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης,
εργασίας, ή ψυχαγωγίας εντός του αστικού περιβάλλοντος και τα οποία είναι τοποθετημένα προς απόρριψη ή
είναι εγκαταλειμμένα.
Τα απορρίμματα αυτά, σύμφωνα με την νομοθεσία και τις πρόσφατες Κοινοτικές διατάξεις, ταξινομούνται σε
αστικά, ειδικά, τοξικά και ιατρικά.
1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν :
α) Εσωτερικά απορρίμματα, μη ογκώδη και ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία,
επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από τους χώρους όπου εκδηλώνονται
ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) Εξωτερικά απορρίμματα οιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους,
ακάλυπτα οικόπεδα κτλ.
γ) Φυτικά απορρίμματα π.χ. προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα)
δ) Ανακυκλώσιμα υλικά (γυαλί, χαρτί, συσκευασίες, μέταλλα κτλ.)
ε) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κτλ.
2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν :
α) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και οικοδομικές εργασίες γενικώς.
β) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων
γ) Αυτοκίνητα οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς καθώς και μέρη αυτών, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα
κατά τις κείμενες διατάξεις.
δ) Υπολλείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης μονάδας
παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων,
εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών κ.α.) και δεν
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προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής
επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο – πριονίδι, χαρτί, πλαστικά,
χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και
υπολλείμματα τροφών κ.α.)
3. Τοξικά - επικίνδυνα θεωρούνται:
Απορρίμματα που περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον ( γεωργικά
φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κτλ.) όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ 19396/1546/1977 (ΦΕΚ Β΄604), των
οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα
συνήθη.
4. Τα Ιατρικά Απόβλητα περιλαμβάνουν:
Τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του
Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕΛ 47/01)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 4 Υποχρεώσεις του Δήμου
Με βάση τον παρόντα Κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής :
1. Αστικά απορρίμματα
Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των αστικών απορριμμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο
κεφάλαιο Α΄, άρθρο 3, παρ.1 του παρόντος κανονισμού, έχει ως εξής:
α) Η αποκομιδή των εσωτερικών απορριμμάτων πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Παλλήνης ως εξής:
• Των μη ογκωδών βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας.
Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στους Χώρους Υποδοχής (ΧΥΤΑ Φυλής),
Σταθμούς Μεταφόρτωσης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.
• Των ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα, κτλ.), πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση του
ενδιαφερόμενου με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης .
Τονίζεται ότι για να είναι δυνατή η αποκομιδή θα πρέπει τα απορρίμματα να τοποθετούνται σε μέρη όπου δεν
υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα ή άλλα εμπόδια. Γίνεται από ειδικό συνεργείο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
προκαταβάλουν το ειδικό τέλος αποκομιδής όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των εξωτερικών απορριμμάτων οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης
που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους κτλ. πλην αυτών επί των πεζοδρομίων, πραγματοποιείται
συστηματικά από την Υπηρεσία Καθαριότητας με τους οδοκαθαριστές και τα μηχανοκίνητα μέσα.
Η συχνότητα και η μέθοδος σκουπίσματος ορίζονται από τον Δήμο σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και
δυνατότητες.
Προκειμένου να διευκολύνεται η καθαριότητα των οδοστρωμάτων με τα μηχανικά σάρωθρα, θα πρέπει οι
κάτοικοι να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους εκ περιτροπής ανά μήνα στη μία πλευρά του δρόμου.
γ) Τα ανακυκλώσιμα υλικά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
• Γυαλί, μέταλλα, χαρτί, συσκευασίες. Η αποκομιδή γίνεται είτε από την Υπηρεσία Καθαριότητας είτε από ειδικά
συνεργεία ως εξής:
- τα υλικά συγκεντρώνονται στους ειδικούς μπλε κάδους που είναι τοποθετημένοι σε κεντρικά σημεία της
πόλης, στα περίπτερα, τα σχολεία και άλλα σημεία.
• Οι μπαταρίες συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους τοποθετημένους σε διάφορα σημεία (π.χ. δημοτικά
κτήρια, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία).
• Οι μικρές ηλεκτρικές συσκευές συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους, (π.χ. δίπλα στο Δημαρχείο, στα
Δημοτικά Καταστήματα Παλλήνης και Ανθούσας).
• Οι μεγάλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από ειδικά συνεργεία συμβεβλημένα με τον Δήμο
Παλλήνης (κατόπιν συνεννοήσεως).
2. Ειδικά απορρίμματα
Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο
κεφάλαιο Α΄, άρθρο 3, παρ.2 του παρόντος κανονισμού, έχει ως εξής:
α) προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και οικοδομικές εργασίες γενικώς,
αποκομίζονται από τους υπεύθυνους των οικοδομικών εργασιών.
β) τα απόβλητα τα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων ισχύει ως ανωτέρω
Κεφ. Β΄ άρθρο 4ο, παρ. 2α.
γ) εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς καθώς και μέρη αυτών, αποκομίζονται
με την συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας και των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Τοξικά - επικίνδυνα
Η αποκομιδή, η συλλογή και διάθεση των απορριμμάτων που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυμονούν
κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά υλικά, τοξικά κατάλοιπα κτλ.),
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πραγματοποιούνται με μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα
συνήθη και με χρέωση των σχετικών δαπανών σε βάρος του ρυπαίνοντος.
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4. Εξωτερικοί χώροι – μνημεία – αστικός εξοπλισμός
• Η καθαριότητα καθώς και όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων
που κείνται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους είναι στις υποχρεώσεις του Δήμου ο οποίος
υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα, καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή κάδους
υποδοχής μικροαντικειμένων και υπολοίπων κατανάλωσης.
• Τα ακάλυπτα ιδιωτικά οικόπεδα καθαρίζονται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη. Μία φορά το χρόνο, κατά την
περίοδο που γίνονται οι εργασίες πυροπροστασίας και μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη η Υπηρεσία
Καθαριότητας μπορεί να επιληφθεί του καθαρισμού του οικοπέδου με χρέωση των σχετικών δαπανών σε
βάρος του υπευθύνου.
• Αγάλματα, μνημεία, δημόσια κτήρια αποτελούν δημόσια περιουσία, προστατεύονται από την κείμενη
νομοθεσία και πρέπει να διατηρούνται καθαρά
• Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες φωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, καλάθια κτλ.)
πρέπει να διατηρείται καθαρός και σε καλή κατάσταση.
5. Ενημέρωση πολιτών
Οι Υπηρεσίες του Δήμου Παλλήνης οφείλουν να ενημερώνουν τους κατοίκους
• για τα προγράμματα και δρομολόγια των απορριμματοφόρων και των μηχανικών σαρώθρων.
• για τη λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα του Δήμου όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών,
τοπικών γεγονότων ή ιδιαιτέρων καταστάσεων
• να γνωστοποιήσουν στους κατοίκους τον παρόντα κανονισμό όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων
Σε περίπτωση λήψης εκτάκτων μέτρων ή για λόγους διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης
απορριμμάτων (απεργίες, καιρικές συνθήκες κτλ.), ο Δήμος δύναται, αφού το γνωστοποιήσει στους πολίτες, να
τροποποιήσει ή να διακόψει τα προγράμματα αποκομιδής μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις οι πολίτες οφείλουν να τοποθετούν τα απορρίμματα μόνον εντός των κάδων ή να τα φυλάσσουν
εντός της ιδιοκτησίας των.
Επί πλέον ο Δήμος:
i. Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων
ii. Ιδρύει και χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης
iii. Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικινδύνων αποβλήτων
iv. Προμηθεύεται και χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό
v. Χρησιμοποιεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική Εφαρμοσιμότητα και
την Οικονομική Βιωσιμότητα
vi. Αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας
αντιμετώπισηςτων προβλημάτων
vii. Συμβάλλει στη συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,
ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του παροντος Κανονισμού
viii. Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, με έμφαση στα παιδιά και στους νέους και συνεργάζεται με
εθελοντικές ομάδεςκαι μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση:
i. Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
ii. Να εφαρμόζουν τις εντολές του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας.
iii. Να χρησιμοποιούν πάντα τα μεσα ατομικής προστασίας.
iv. Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφαλείας.
v. Να έχουν κάνει τα απαραίτητα εμβόλια.
ΑΡΘΡΟ 5 Εξαίρεση από τις υποχρεώσεις του Δήμου
Ο Δήμος δεν υποχρεούται:
1. για τη συλλογή και αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων - αποβλήτων που περιγράφονται στο άρθρο 3,
παρ. 2α,β.
2. για τα απορρίμματα - απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως τοξικά ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές
διατάξεις άρθρο 3, παρ.3.
Η μέριμνα και η δαπάνη για τη συλλογή και αποκομιδή τους βαρύνει τους υπευθύνους ιδιώτες. Οι υπηρεσίες
του Δήμου δύνανται να συμβάλουν εφόσον υπάρχει η αντικειμενική δυνατότητα.
3. στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που
εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
4. στη συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου όμβριων της Ε.Υ.Δ.Α.Π., για το οποίο είναι
αρμόδιοι η Επιχείρηση αποχέτευσης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
όσων κατά νόμο δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Παλλήνης.
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5. στον καθαρισμό σταθμών και γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι
οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς (Μετρό, Ο.Σ.Ε.,
Υπεραστικά Λεωφορεία, κ.τ.λ.)
6. στον καθαρισμό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
ΑΡΘΡΟ 6 Αγάλματα - Μνημεία – Δημόσια Κτίρια – Αστικός
Εξοπλισμός
• Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, τα μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό
στοιχείο που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να
διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων
και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμα ανάλογα με την έκταση της παράβασης. Στους
παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε
φορά.
• Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι,
συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κτλ) πρέπει να
διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους
πολίτες και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση των στοιχείων
«αστικού εξοπλισμού» της πόλεως αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. Στους παραβάτες,
πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 7 Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων
Για την εφαρμογή των επομένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις
εξής έννοιες :
1. Κατοικίες θεωρούνται αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες.
Για μεν τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) υπεύθυνοι θεωρούνται οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους
χώρους των πολυκατοικιών, ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων
και καταστημάτων του κτιρίου.
2. Επιχειρήσεις - Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν πάσης φύσεως εμπορικές
επιχειρήσεις καθώς και κάθε είδους εργαστήρια ή βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:
• Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
• Για ανώνυμες εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.
• Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους.
• Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, ο Διαχειριστής.
• Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
• Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων
που τις αποτελούν.
3. Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα.
Υπεύθυνοι είναι :
• για τα γραφεία, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα.
• για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ, ο διαχειριστής.
• για τις ανώνυμες εταιρείες, ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό της εταιρίας
• για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ο προϊστάμενος του διοικητικού τμήματος.
4. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου, υπεύθυνος είναι ο
ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.
5. «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που
χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους και την υποστήριξή
τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε
από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί,
υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.
ΑΡΘΡΟ 8 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αντικείμενα.
Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά όπως περιγράφονται ανωτέρω, υποχρεούνται:
• Να γνωρίζουν τον ισχύοντα κανονισμό και το πρόγραμμα αποκομιδής που έχει καταρτίσει η Υπηρεσία
Καθαριότητας Δήμου Παλλήνης.
• Να συσκευάζουν τα απορρίμματα (τα οικιακά σε πλαστικούς σάκους, τα κλαδέματα σε δεμάτια, τα φυτικά σε
ανθεκτικούς μαύρους σάκους).
• Να τοποθετούν τα ανακυκλώσιμα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, Tetra-Pak) στους ειδικούς κάδους
χύδην.
• Να τοποθετούν τα απορρίμματα στους κάδους νωρίς την ίδια ημέρα ή την παραμονή της διέλευσης του
απορριμματοφόρου οχήματος
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• Ο κάδος δεν πρέπει να μένει ανοικτός ή μισόκλειστος.
• Να μεριμνούν για την καθαριότητα του τμήματος των πεζοδρομίων που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία ή κατοικία
τους
• Όλα τα περίπτερα θα πρέπει να διαθέτουν δοχείο απορριμμάτων εντός του καταλαμβανόμενου από αυτά
χώρου, ανεξάρτητα από τυχόν πλησίον ευρισκόμενα δημοτικά δοχεία.
• Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σάκων απορριμμάτων στα πεζοδρόμια, σε ξένες ιδιοκτησίες ή σε
κοινόχρηστους χώρους.
• Οι κάδοι, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε
καθορισμένες θέσεις σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι και η
μόνη αρμόδια για τον καθορισμό και τον επανακαθορισμό των μόνιμων ή προσωρινών θέσεων. Κάθε
παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, μετακίνηση των
κάδων μηχανικής αποκομιδής και μικροαπορριμμάτων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», καθώς
και εσκεμμένη φθορά των παραπάνω μέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη
χρηματικό πρόστιμο , που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
• Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλονται πρόστιμα. Σε περίπτωση υποτροπής το
πρόστιμο διπλασιάζεται.
ΑΡΘΡΟ 9 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα
Τα εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε ή οποτεδήποτε διότι αποκομίζονται μόνο
έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση με την Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας ή το Γραφείο Εξυπηρετήσεως
Πολιτών.
Το πρωί της ημέρας που ανακοινώθηκε στον υπεύθυνο ότι θα περάσει το ειδικό δημοτικό όχημα, τα ογκώδη
απορρίμματα τοποθετούνται προς συλλογή στο πεζοδρόμιο μπροστά από την ιδιοκτησία και σε σημείο που
δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών.
Τα εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα (στρώματα, έπιπλα, κτλ.) συλλέγονται εφόσον καταβληθεί ειδικό τέλος
αποκομιδής.
Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του
Ν. 1892/90, ο Δήμος Παλλήνης επιβάλλει πρόστιμα.
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται
ΑΡΘΡΟ 10 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα φυτικά απορρίμματα
Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα
αποκομιδής των φυτικών απορριμμάτων που έχει καταρτίσει ο Δήμος για τη γειτονιά τους και να τα τοποθετούν
στα πεζοδρόμια μπροστά από τις ιδιοκτησίες που παρήχθησαν την προηγούμενη ημέρα του δρομολογίου
περισυλλογής.
Ας σημειωθεί ότι:
• Τα κλαδιά πρέπει να είναι δεμένα σε δεμάτια μήκους έως 1.20 μ. και να τοποθετούνται κατά μήκος των
πεζοδρομίων έτσι ώστε να μην προκαλούν κίνδυνο ή δυσχέρεια στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
• Τα φύλλα και τα μικρά κλαδιά συσκευάζονται σε ειδικούς, ανθεκτικούς σάκους απορριμμάτων το βάρος των
οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30κιλά/τεμάχιο.
• Υλοτομίες σε κοινόχρηστους χώρους γίνονται μετά από άδεια που χορηγείται από τη Δασική Υπηρεσία.
• Υλοτομίες σε ιδιωτικούς χώρους γίνονται μετά από άδεια της Πολεοδομίας.
ΑΡΘΡΟ 11 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων
Η αποκομιδή των προϊόντων και των υλικών που προέρχονται από ιδιωτικές εκσκαφές, κατεδαφίσεις και
οικοδομικές εργασίες γενικώς, πραγματοποιείται από τους ιδιοκτήτες ή τους υπεύθυνους των οικοδομικών
εργασιών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να προχωρήσουν στην εκμίσθωση ειδικού κάδου (container) ο οποίος
τοποθετείται επί του πεζοδρομίου και να προκαταβάλουν στον Δήμο το ειδικό τέλος που ορίζεται ετησίως από
το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην περίπτωση που τα υλικά παραμένουν επί του πεζοδρομίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3
(τριών) ημερών εκτός του ειδικού κάδου (container), θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και
επιβάλλεται πρόστιμο.
Απαγορεύεται ρητώς τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά να απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους (οικόπεδα),
κοινόχρηστους χώρους (άλση, πλατείες).
Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του
Ν. 1892/90, ο Δήμος Παλλήνης επιβάλλει πρόστιμα.
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
Η αποκομιδή αυτοκινήτων, πάσης φύσεως οχημάτων, σκαφών, μηχανημάτων γενικώς καθώς και μερών
αυτών, που βρίσκονται εγκαταλειμμένα, γίνεται με την συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας και των
αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 12 Υποχρεώσεις υπευθύνων τοξικών απορριμμάτων
Για τα απορρίμματα αυτά ως περιγράφονται στο Κεφ. Α΄ Άρθρο 3, παρ.3 του παρόντος κανονισμού,
συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους όπως αυτοί προσδιορίζονται
στο άρθρο 7.
Δεν επιτρέπεται η εναπόθεσή τους πουθενά εντός του Δήμου.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 13 Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.)
1. Κάθε κάτοχος Ι.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΗΠ 37591/2031/2003 Κ.Υ.Α των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων- Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Υγείας και Πρόνοιας-Γεωργίας περί
“Μέτρων και Όρων για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες” υποχρεούται:
Α. Να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση τους
σύμφωνα με τις διατάξεις της ανώτερου απόφασης ή
Β. Να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νόμιμο πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια
(συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση) σύμφωνα με τις διατάξεις της
ανωτέρου απόφασης. Οι κάτοχοι Ι.Α. είναι υποχρεωμένοι κάθε έτος να επιδεικνύουν έγγραφα συνεργασίας
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με τα αντίστοιχα πρόσωπα όπως αναφέρονται παραπάνω, στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου.
2. Κάθε Υγειονομική Μονάδα έχει την υποχρέωση να καταρτίζει “Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Ε.Ι.Α.” που
θα εγκρίνεται από το αρμόδιο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (ΠΕΣΥ).
3. Από τα ιατρικά απόβλητα που παράγονται από έκαστη υγειονομική μονάδα, σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση των Ιατρικών Αποβλήτων, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 της σχετικής Κ.Υ.Α., ο Δήμος
Παλλήνης συλλέγει τα:
Α. Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα (όπως αυτά
αναφέρονται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος 1 της σχετικής ΚΥΑ). Η διάθεση τους γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.
Η διάθεση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α.-Μ.Χ.) που έχουν
υποστεί επιτυχή και πλήρη αποστείρωση, ώστε να προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα όσον αφορά το
μικροβιακό τους φορτίο και εφόσον τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της
σχετικής απόφασης για την εφαρμογή της μεθόδου, γίνεται σε συνεννόηση με το φορέα λειτουργίας του
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)
4. Απαγορεύεται η απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων συσκευασμένων σε
σακούλες ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία ή σε χύδην μορφή.
5. Απαγορεύεται η ανάμειξη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (επεξεργασμένα σε μη αναγνωρίσιμη μορφή ή
μη επεξεργασμένα) με τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα σε κοινή συσκευασία ή σε χύδην μορφή στους
κάδους απορριμμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 14 Ανακύκλωση –Ανάκτηση - Κομποστοποίηση
Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέχρι το 2020 να ανακυκλώνεται το 50% των οικιακών απορριμμάτων
σε κάθε χώρα – μέλος της ΕΕ.
Στο Παλλήνη το ποσοστό παραγωγής απορριμμάτων ανά κάτοικο είναι ιδιαίτερα υψηλό. Στόχος της Δημοτικής
Αρχής είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων πριν την τελική τους διάθεση, ενθαρρύνοντας την
επαναχρησιμοποίηση, την οικιακή κομποστοποίηση και την προώθηση των συστημάτων ανακύκλωσηςαξιοποίησης, καθώς και την περιβαλλοντικά ασφαλή διάθεση των αποβλήτων.
Σήμερα στο Δήμο μας, εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης υλικών το οποίο περιλαμβάνει
1. Ανακύκλωση μπαταριών σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ
2. Ανακύκλωση μικρών ηλεκτρικών συσκευών με τη συλλογή τους σε ειδικό κάδο (container)
3. Ανακύκλωση μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών
4. Ανακύκλωση συσκευασιών, χαρτιού, αλουμινίου, γυαλιού με αποκομιδή:
• των μπλε κάδων που έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία, (πλατείες, περίπτερα, σχολεία, άλλα σημεία).
Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις και στους παραβάτες των οδηγιών, εκτός από τις ποινές
που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90, ο Δήμος Παλλήνης επιβάλλει πρόστιμο.
Απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στους κάδους ανακύκλωσης οτιδήποτε πέρα από τα ανακυκλώσιμα
υλικά.
Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15 Υποχρεώσεις πεζών, οδηγών και συνοδών κατοικίδιων.
Δεν επιτρέπεται:
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1. από πεζούς ή εποχούμενους η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων, μικροαντικειμένων και ειδών
ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια ή άλλους κοινοχρήστους χώρους, καθώς και στους κοινόχρηστους
και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ)
Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα πλησιέστερα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους
απορριμμάτων. Η ρύπανση της πόλης με καθένα από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί παράβαση και
επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
2. Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων αντικειμένων, που μπορεί να
προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια μικροαπορριμμάτων καθώς και στους κάδους , αποτελεί παράβαση
και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής,
καθώς επίσης και καταλογισμό του κόστους αποκατάστασης
3. η στάθμευση μπροστά σε κάδους απορριμμάτων, σε κάδους οικοδομικών υλικών (container), σε όγκους
φυτικών και εν γένει η παρεμπόδιση της αποκομιδής
Τα σταθμευμένα οχήματα θα απομακρύνονται σε συνεργασία με την Τροχαία.
4. Οι ιδιοκτήτες και οι συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του
περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το ειδικό
σακουλάκι ή από άλλη συσκευή- συλλέκτη περιττωμάτων που θα έχουν μαζί τους όταν συνοδεύουν τα
κατοικίδια στους εξωτερικούς χώρους.
Στους παραβάτες της διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο.
Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε Παιδική Χαρά ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο που
φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών και
δημοτικών κτηρίων.
5. Η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων με μηχανέλαια κάθε είδους
οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού.
Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και
σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν αμέσως για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις,
όπως π.χ. διαρροή μετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχημα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να
ειδοποιούν αμέσως την Διεύθυνση Καθαριότητας. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
6. Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά την πλύση
πεζοδρομίων, αυλών, βεραντών, οχημάτων, κ.α. όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους
χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε
περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης.
7. Στις περιοχές όπου δεν υπάρχει οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο αστικών λυμάτων (ακάθαρτων),
υπεύθυνοι για τη συλλογή και μεταφορά αυτών, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ορίζονται στο άρθρο
7 του παρόντος κανονισμού.
Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος απαγορεύεται:
i. Η απουσία κατάλληλου χώρου συλλογής ακαθάρτων (βόθρου)
ii. Η τοποθέτηση-κατασκευή αυτού(βόθρου) σε μη προβλεπόμενο σημείο και η μη τήρηση των προδιαγραφών
που αναφέρονται στις υγειονομικές διατάξεις ΕΙβ/221/65 ΦΕΚ 138/β/65 , ΦΕΚ 801/β/74 και του ΓΟΚ.
iii. Η υπερχείλιση των χώρων συλλογής ακαθάρτων (βόθρων) και οδήγηση υπερχειλιζόμενων σε πάσης
φύσεως ιδιωτικό και κοινόχρηστο χώρο κ.τ.λ. (επεξεργασμένα ή μη).
iv. Απόρριψη βοθρολυμάτων από Φ.Ι.Χ. ή Δ.Χ. και επιβατικά αυτοκίνητα σε πάσης φύσεως ιδιωτικό ή
κοινόχρηστο χώρο κ.τ.λ.
8. Όλα τα κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά εντός των οποίων απαγορεύεται το κάπνισμα οφείλουν να τοποθετούν
μπροστά στις εισόδους και εξόδους σταχτοδοχεία δαπέδου των οποίων έχουν και την ευθύνη για την
καθαριότητα τους. Δεν επιτρέπεται η ρίψη προϊόντων καπνού σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους. Για τη ρίψη επιβάλλεται κάθε φορά στους παραβάτες πρόστιμο.
ΑΡΘΡΟ 16 Καταστήματα
1. Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται μεγάλη
παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.λ.π.), οφείλουν να συσκευάζουν
σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (υπολείμματα τροφών, κόκαλα κ.λ.π)
και να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη
αποκομιδή. Στα προαναφερόμενα δεν περιλαμβάνονται ζωικά υποπροϊόντα που υπόκεινται στη διαδικασία
μεταποίησης και διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ «για τον καθορισμό
υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο».
Στους παραβάτες επιβάλλεται για κάθε αντικείμενο, σάκο ή συσκευασία χρηματικό πρόστιμο, που
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Επιπλέον όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους
παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης οφείλουν να τοποθετούν
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μπροστά στις εισόδους και εξόδους σταχτοδοχεία δαπέδου των οποίων έχουν και την ευθύνη για την
καθαριότητα τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο και επιπλέον αφαιρείται η άδεια σε
περίπτωση υποτροπής.
i. Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από κατάστημα «υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι μεγάλος
και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάσης
φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως
ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Επίσης οι υπεύθυνοι οφείλουν
να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία Καθαριότητας και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκης μέσων για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης τους.
Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και
εντός των ορίων ιδιοκτησίας της επιχείρησης.
Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά και για κάθε αντικείμενο,
σακούλα ή συσκευασία πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής με τον όγκο και την
έκταση της ρύπανσης.
ii. Επειδή η μη ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων προκαλεί σοβαρότατες συνέπειες στη Δημόσια
Υγεία (αφθώδης πυρετός, εγκεφαλοπάθειες, κλασσική πανώλη χοίρων κλπ) υποχρεούνται οι παραγωγοί των
προαναφερόμενων προϊόντων να τηρούν τις διαδικασίες μεταποίησης και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα
της παραγράφου 1, ώστε να αποτραπεί πιθανή ανεξέλεγκτη διάθεση τους, σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
Συγκεκριμένα στα:
• Κρεοπωλεία και Ιχθυοπωλεία
• Καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των ληγμένων προϊόντων ζωικής
προέλευσης καθώς και αυτών που εκτρέπονται από την ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα για οποιονδήποτε
λόγο.
• Τεμαχιστήρια,
θα επιβάλλονται πρόστιμα ως απόρροια της μη συμμόρφωσης με τις κείμενες Υγειονομικές Διατάξεις και του
ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας.
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά διπλάσιο πρόστιμο από το
προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.
2. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α. όπου παράγονται
κάθε μορφής απορρίμματα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά,
πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν επαρκή δοχεία απορριμμάτων, να φροντίζουν να τα
αδειάζουν τακτικά, να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα
χώρο. Η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους
χώρους, επιτρέπεται χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα
προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφημιστική καταχώρηση, ο αριθμός και η θέση τους
θα προβλέπονται στην χορηγούμενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και οι προδιαγραφές τους θα συμφωνούν με
τους σχετικούς όρους, που ο Δήμος έχει θεσπίσει σχετικά με τον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας. Οι
υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνονται για όλα τα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση
Καθαριότητας. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε
κάθε περίπτωση υποτροπής. Επιπλέον τα ως άνω περιγραφόμενα καταστήματα οφείλουν στην πρόσοψη τους
να τοποθετούν σταχτοδοχεία δαπέδου των οποίων έχουν και την ευθύνη για την καθαριότητα τους. Στους μη
συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε
περίπτωση υποτροπής ή εφόσον το κατάστημα δεν διατηρεί διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και
περίγυρο.
3. Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι των
παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος.
4. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προϊόντων
καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων. Για την ρήψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο
κοινόχρηστο χώρο διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων, που προέρχονται από καθαρισμό
καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου, επιβάλλεται στους παραβάτες χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε
κάθε περίπτωση υποτροπής.
5. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή
τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στις
περιοχές που λόγω ειδικών συνθηκών δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή , αποθηκεύονται σε
ιδιωτικούς χώρους μέχρι την καθορισμένη ώρα αποκομιδής.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε σακούλα ή συσκευασία και επιπλέον σε περίπτωση
υποτροπής αφαιρείται η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους.
6. Τα μεγάλα καταστήματα της πόλης (Super Market, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, κ.λ.π) ή όσα καταστήματα
εκ της φύσεως τους παράγουν πολλά απορρίμματα υποχρεούνται να προμηθευτούν συμπιεστές
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απορριμμάτων - χαρτιών και άλλων αντικειμένων που συμπιέζονται. Για τη χορήγηση άδειας στα υπό
λειτουργία νέα καταστήματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συμπιεστή.
7. Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων, fast food ή
κάθε άλλης εκμετάλλευσης δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν
τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς. Σε περίπτωση παράβασης
της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε
κάθε περίπτωση υποτροπής.
ΑΡΘΡΟ 17 Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις
1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, εστιατόρια και
συναφή καταστήματα, που χρησιμοποιούν κατόπιν σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν:
i. Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού
από τα συνεργεία του Δήμου.
ii. Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της
επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.
iii. Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων εντός των ορίων του
χώρου που έχει διατεθεί. Επιπλέον υποχρεούνται να διαθέτουν στα όρια του χώρου επαρκή αριθμό
σταχτοδοχείων δαπέδου των οποίων έχουν και την ευθύνη για την καθαριότητα τους.
2.Η αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων (π.χ. χώροι ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων,
σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων κ.α.) που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους,
αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο,
που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
3. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων
πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 8.
4. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο να
τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά τους,
οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά ακόμη και σχετικά με την εμπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία,
πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά σίδερα,
μικροπροϊόντα, επισκευαζόμενες μηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ.λ.π., εκτός αν έχει
ληφθεί σχετική άδεια από την Δημοτική Αρχή, μετά την καταβολή του σχετικού τέλους, για κατάληψη
πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδιορισμένο από την Δημοτική Αρχή χώρο και
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση
της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί
παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την
άδεια χρήσης
κοινόχρηστων χώρων.
5. Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της Δημοτικής Αρχής για
χρήση από τον ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη, θα σκουπίζεται και θα καθαρίζεται υποχρεωτικά σε όλη την
έκταση και καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης του με έξοδα και ευθύνη του υπόχρεου αυτού. Επίσης θα
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού των
απορριμμάτων αυτών. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την
έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της
παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης
κοινόχρηστων χώρων.
6. Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής
αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρμολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών
κ.λ.π.) στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο
Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση
υποτροπής.
7. Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των περιπτέρων. Οι
υπεύθυνοι περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του περίπτερου καθαρό σ’ όλη την
διάρκεια της ημέρας. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
8. Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συνεργεία
οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά
απόβλητα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της
παραπάνω διάταξης, ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης
χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής..
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ΑΡΘΡΟ 18 Μεταφορά και Φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
1. Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκίνητων και γενικά των μεταφορικών μέσων ξηρού ή υγρού φορτίου
πρέπει να είναι απόλυτα προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει
να μεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Σε βάρος
κάθε υπευθύνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, μεταφορέα κ.λ.π.) που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, ο Δήμος επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση
υποτροπής.
2. Απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους
εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα
και του υπεύθυνου της εξυπηρετούμενης επιχείρησης. Σε περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από
υπηρεσίες του Δήμου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος των υπευθύνων, οι οποίοι επιπροσθέτως
επιβαρύνονται και με χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
3. Φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. που συλλαμβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείμενα σε δρόμους, πλατείες,
οικόπεδα , ποταμούς, ρέματα εκτός της χωματερής, επιβαρύνονται με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο εκτός των
λοιπών ποινών που επισσείονται από άλλες διατάξεις και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.
ΑΡΘΡΟ 19 Καθαριότητα Λαϊκών Αγορών (Γενικής Λαϊκής και Βιοκαλλιεργητών)
1. Ο Δήμος οφείλει να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους,
όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό τους αμέσως μετά το πέρας
ωραρίου λειτουργίας τους.
2. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών υπεύθυνοι είναι οι κατά
χώρο αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις),
ανεξάρτητα αν είναι αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούν για λογαριασμό τους τρίτα πρόσωπα.
3. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών ειδικότερα οφείλουν:
α) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των
προϊόντων τους.
β) Να μη καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους καθ΄ υπέρβαση των ορίων της έκτασης που
τους αναλογεί σύμφωνα με την άδειά τους.
γ) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες
σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργία της λαϊκής αγοράς.
δ) Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδίως ευπαθών ή ειδών που
αλλοιώνονται εύκολα (π.χ. λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.τ.λ.), καθώς και ειδών συσκευασίας
(χαρτόκουτα, τελάρα, πλαστικά κ.α.).
ε) Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από τους πάγκους ή σε
οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς, εκτός κάδων ή σάκων.
στ) Να μη παρακωλύουν, αλλά να διευκολύνουν τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην αποκομιδή των
απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των
εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου.
ζ) Να απομακρύνουν χωρίς καθυστέρηση τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν
έχουν πωληθεί, τηρώντας το προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
η) Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των βοηθών, εκπροσώπων ή υπαλλήλων τους μετά το πέρας
του νόμιμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
ι) Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αδειούχοι πωλητές κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας των λαϊκών αγορών αναπληρώνονται ή βοηθούνται στις εργασίες τους από
συνεργάτες ή υπαλλήλους.
4. Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου με ρίψη ή εγκατάλειψη κάθε
είδους απορριμμάτων κατά παράβαση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του
παρόντος Κανονισμού επισύρει κατά των υπευθύνων χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της
ρύπανσης, το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
5. Μετά τη λήξη της εργασίας τους οι πωλητές οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο τους και να
αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να καθίσταται ευχερής ο καθαρισμός της έκτασης της λαϊκής αγοράς
από τις υπηρεσίες του Δήμου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης, σε
βάρος του παραβάτη επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
ΑΡΘΡΟ 20 Υπαίθριο & Στάσιμο Εμπόριο
1. ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ - ΚΑΝΤΙΝΕΣ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Οι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις
δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει
την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν:
i. Να τηρούν του κανόνες υγιεινής.
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ii. Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερό τους καθαρό.
iii. Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας, μετά την
λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής και να μην μετατρέπονται οι
χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης,
iv. Να διατεθούν ειδικό μέσο ή μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, για την προσωρινή αποθήκευση
μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17. Τα μέσα
αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη και φροντίδα των μικροπωλητών.
v. Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα
είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό, την κίνηση των πολιτών και των μέσων καθαριότητας.
vi. Να εναποθέτουν τα απορρίμματα και τις άδειες συσκευασίες στο πλησιέστερο μέσο προσωρινής
αποθήκευσης του Δήμου.
vii. Εφ’ όσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν πραγματοποιείται
μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε ανθεκτικές σακούλες τα στερεά
απόβλητα, να ελαχιστοποιούν με κάθε μέσο τον όγκο των συσκευασιών και να τις περιδένουν με κατάλληλο
τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς.
viii. Οι παραβάτες των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται κάθε φορά με
πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα
της ρύπανσης.
ix. Σε κατ’ εξακολούθηση παραβάτες ο Δήμος, μετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του παρόντος
κανονισμού, μπορεί να αφαιρέσει την άδεια κοινόχρηστου χώρου.
2. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
i. Οι αδειούχοι μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που ασκούν την δραστηριότητά τους σε
κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν αδείας από το Δήμο, οφείλουν να τηρούν όλα όσα αναγράφονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος κεφαλαίου (γ. υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο) και επί πλέον:
ii. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να πετούν στο οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο ή σε
κοινόχρηστους χώρους, υπολείμματα των προϊόντων τους, άδειες συσκευασίες, περιτυλίγματα κ.τ.λ..
iii. Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή
κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων, α, β, και γ, αυτής της παραγράφου (2), επιβάλλεται κάθε φορά
πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα
της ρύπανσης.
3. ΠΑΓΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
i. Στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν αδείας πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον
κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους, επιβάλλεται η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και
καθαριότητας, καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ii. Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε κατασκευή που παρεμποδίζει
τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, του οδοστρώματος και των κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να αποσύρεται με
φροντίδα των υπευθύνων καθαριότητας των επιχειρήσεων.
iii. Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή
κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στους παραβάτες των ως άνω
περιπτώσεων α, β και γ, της παραγράφου αυτής (3), επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα μα την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.
ΑΡΘΡΟ 21 Εγκαταλελειμμένα Οχήματα
Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 περίπτωση (γ) του παρόντος μεταφέρονται από τους
ιδιοκτήτες τους στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.). Όσα από αυτά
εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ 81 Ά /5-3-04) θεωρούνται
εγκαταλελειμμένα, επικολλάται ειδικό αυτοκόλλητο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και μεταφέρονται στα
Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής. Σε περίπτωση εγκατάλειψης οχημάτων επιβάλλεται
πρόστιμο πέρα από τη διαδικασία των προστίμων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά
στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής.
ΑΡΘΡΟ 22 Διαφημίσεις
1. Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων. Η ρύπανση με
εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήματα και άλλα διαφημιστικά μέσα
επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
2. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους
χώρους, καθώς και η αντίθετη με την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης τοποθέτηση διαφημιστικών
ταμπλό. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό
πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
3. Όσα διαφημιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους
χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1
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και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται
άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα παραπάνω πλαίσια και διαφημίσεις,
καθώς και των διαφημιζομένων, επιβάλλεται ανάλογα με την έκτασης της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.
4. Επιτρέπεται μόνο στους ειδικούς χώρους που ορίζει ο Δήμος και μόνο κατόπιν αδείας του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 23 Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη)
Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με
την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από
τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος και αποτελεί εστία μόλυνσης ή
προκαλεί δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος, μετά από σχετική ειδοποίηση, αυτοψία της
αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εντολή εισαγγελέα, μπορεί να προβεί σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων
και να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους.
ΑΡΘΡΟ 24 Καθαριότητα οικοπέδων
Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και
όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ)
και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του
άρθρου 1 του Π.Δ. της 12.4.1929 (“Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων”). Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται
στην καθαριότητα και την αποψίλωση κατά τους θερινούς μήνες όποτε είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να
παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, και καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 25 Τέλη καθαριότητας
Για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητας ο Δήμος επιβάλλει τέλη καθαριότητας σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις ( άρθρο 4 του Ν. 1080/80 ). Τα τέλη αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 26 Κυρώσεις
Κατά των παραβατών του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζονται στο Άρθρο 28 του
παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας αφού συνταχθεί πράξη βεβαίωσης της παράβασης από το αρμόδιο
Δημοτικό όργανο.
Πέραν του επιβαλλομένου προστίμου οι παραβάτες διώκονται και βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας.
Σε περίπτωση μη πληρωμής επιβληθέντος προστίμου ο Δήμος συντάσσει βεβαιωτικό κατάλογο, τον οποίο
αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να επιμεληθεί της εισπράξεως.
ΑΡΘΡΟ 27 Ενστάσεις
Σε περίπτωση επιβολής προστίμου κατά υπευθύνου, ο πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλει εντός 10 ημερών
ένσταση στο Δήμο κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης.
Οι ενστάσεις κρίνονται από 3μελή επιτροπή που ορίζεται από τον Δήμαρχο και αποτελείται από 1 Δημοτικό
Σύμβουλο και 2 υπαλλήλους του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 28 Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων Ανά Είδος
Παράβασης
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1. Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων (άρθρο 5).
500,00 € - 3.000,00 €- Διπλασιάζεται σε υποτροπή
2. Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι κ.λ.π.) (άρθρο 5).
100,00 € - 500,00 €- Διπλασιάζεται σε υποτροπή
3. Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων, προστατευτικών μέσων, μετακίνηση κάδων και αυθαίρετη αφαίρεση
προστατευτικών «Π», φθορά των παραπάνω μέσων (άρθρο 7).
150,00 €-Διπλασιάζεται σε υποτροπή
4. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία
(άρθρο 7).
100,00 €- Διπλασιάζεται σε υποτροπή
5. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία , κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα ή ρήψη τους στο
δρόμο και στο πεζοδρόμιο. (άρθρο 7).
150,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
6. Τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 8)
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100,00 € - 300,00 €- Διπλασιάζεται σε υποτροπή
7. Κλαδοκάθαρα που εναποτίθενται χύμα και χωρίς την διαδικασία των ογκωδών αντικειμένων (άρθρο 9).
200,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
8. Εναπόθεση τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 11).
500,00 € - 3.000,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
9. Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα – τοξικά ή μολυσματικά ιατρικά απόβλητα (άρθρα 12, 13).
500,00 € - 3.000,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
10. Εναπόθεση απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης (άρθρο 7-13).
300,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
11. Απόρριψη χαρτιών , πακέτων , μικροαντικειμένων σε πεζοδρόμια , κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους
(πλατείες , πάρκα , παιδικές χαρές κ.λ.π.) (άρθρο 14).
100,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
12. Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων , εύφλεκτων ή χημικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια
απορριμμάτων (άρθρο 14).
100,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
Κόστος αποκατάστασης 150,00 €
13. Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια οχημάτων (άρθρο
14).
200,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
14. Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων ζώων (άρθρο 14).
100,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
15. Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό
π.χ. πλύσιμο οχημάτων κ.λ.π. (άρθρο 14).
100,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
16. Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market κ.α. (άρθρο 15).
100,00 € - 500,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
17. Στάθμευση μπροστά σε κάδους απορριμμάτων, σε κάδους οικοδομικών υλικών (container), σε όγκους
φυτικών και εν γένει η παρεμπόδιση της αποκομιδής
50,00 € 18. Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων καφενείων, ουζερί , fast food κ.α. που δεν έχουν
στραγγιστεί επιμελώς (άρθρο 15).
200,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
19. Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών έξω από κάδους
(άρθρο 15).
200,00 €
Σε υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων
20. Ρύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , περιπτέρων , κυλικείων κ.α. από επιτόπια
κατανάλωση προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά , πρόχειρο
φαγητό κ.λ.π.) (άρθρο 15).
150,00 €
Σε υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων
21. Μη ορθή διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων που υπόκεινται σε μεταποίηση
1.000,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
22. Ρύπανση οδών , πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων ή
ιδιωτικών χώρων (άρθρο 15).
100,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
23. Μη τοποθέτηση Σταχτοδοχείων δαπέδου ή Αθέτηση υποχρέωσης Καθαριότητας αυτών (άρθρο 15,16,17)
500,00 €
24. Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων (χώροι τραπεζοκαθισμάτων – αποθήκες – πάρκιγκ
κ.α.) δίπλα σε σχολεία, κατοικίες κ.α. (άρθρο 16).
100,00 € - 300,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
25. Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε αντικείμενου ή υλικού από καταστήματα
(ψυγεία , πάγκοι, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες ,
κιβώτια ποτών κ.α.) (άρθρο 16).
100,00 € - 500,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
26. Αμέλεια καθαρισμού μισθωμένων χώρων και ρύπανση από διασκορπισμό των απορριμμάτων (άρθρο 16)
100,00 € - 300,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
27. Πραγματοποίηση εργασιών χωρίς άδεια σε πεζοδρόμια – δρόμους από καταστήματα ή συνεργεία , που
ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 16).
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200,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
28. Εναπόθεση πάσης φύσης υλικών συσκευασίας έξω από τον χώρο των περιπτέρων (άρθρο 16).
150,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
29. Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων , υπόνομους ή δίκτυα απορροής μηχανέλαιων από συνεργεία
οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήματα εστίασης (άρθρο 16).
300,00 € - 1.000,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
30. Μη χρησιμοποίηση ειδικού προστατευτικού καλύμματος από φορτηγά που μεταφέρουν υλικά ή διάφορες
συσκευασίες (άρθρο 17).
150,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
31. Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (άρθρο 17).
100,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
32.Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν απορρίμματα – μπάζα κ.λ.π. σε δρόμους , πλατείες , ποταμούς
ρέματα κ.λ.π. (άρθρο 17).
200,00 € - 1.000,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
33. Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου (άρθρο 19).
150,00 € - 250,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
34. Μη καθαρισμός χώρου λαϊκής αγοράς και μη απομάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής (άρθρο 19).
100,00 € - 500,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
35. Ρύπανση με εμπορικές αφίσες , φέιγ-βολάν , φυλλάδια , εναέριες επιγραφές (άρθρο 21).
300,00 € - 1.500,00 € -Διπλασιάζεται σε υποτροπή
36. Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους
(άρθρο 21).
300,00 € - 500,00 € -Διπλασιάζεται σε υποτροπή
37. Ρύπανση από διαφημιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες διαφημίσεις σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους
(άρθρο 21).
300,00 € - 1.500,00 € - Διπλασιάζεται σε υποτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Τα κάθε είδους έργα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου από ιδιώτες ή φορείς του
δημοσίου, κοινωφελών οργανισμών, εργολάβους δημοσίων και δημοτικών έργων κτλ, πρέπει να εκτελούνται
με ιδιαίτερη προσοχή και να πληρούν όλους τους κανόνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τον
Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον παρόντα Κανονισμό.
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας πεζών και
οχημάτων, να μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της
πόλης και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλον
δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων αντικειμένων και αποβλήτων.
ΑΡΘΡΟ 29
Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (ανέγερση νέων οικοδομών, επισκευές, λοιπές
οικοδομικές εργασίες), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία που πραγματοποιείται
σε κοινόχρηστους χώρους από οργανισμούς κοινής ωφελείας ή εργολάβους δημοσίων έργων.
ΑΡΘΡΟ 30
Ολες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά τη λήψη της νόμιμης άδειας από το Δήμο.
Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει:
Α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία Οικοδομικής Άδειας,
Β) προβλεπόμενη από το Νόμο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεως της ,
Γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου-οδοστρώματος, που χορηγείται από το Δήμο. Σε κάθε εργασία που
εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή ιδιώτη, για λογαριασμό αυτών, πρέπει να υπάρχει αντίγραφο
θεωρημένης άδειας «τομής» από τον αρμόδιο φορέα (Δήμος - ΥΠΕΧΩΔΕ).
Εξαιρούνται οι εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 2364/95 (Φ ΕΚ
252/6-2-95)
ΑΡΘΡΟ 31
Σε περίπτωση που ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία
σχέδια, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη - κατασκευαστή, για να μπορεί να γίνει έλεγχος των
κατασκευών που εκτελούνται.
ΑΡΘΡΟ 32
Η μη τήρηση των άρθρων 30 και 31 συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή προστίμων, την κίνηση από τον Δήμο
διαδικασίας διακοπής των εργασιών.
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ΑΡΘΡΟ 33
Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής
ωφελείας, ανάλογα, πρέπει να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου - οδοστρώματος,
καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος.
ΑΡΘΡΟ 34
Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος . Επίσης, πρέπει να
υπάρχει πινακίδα, που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως
πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα
αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια,
τσιμεντόλιθους κτλ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά
υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος,
μαρμαρόσκονη, μπάζα, τσιμέντα κτλ.) πρέπει να είναι καλυμμένα ή να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μην
παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί
κοινόχρηστων χώρων, που παραμένουν πλέον του διημέρου, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο
και απομακρύνονται από το Δήμο. Η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά,
καταβάλλεται από τον υπόχρεο ενώ παράλληλα επιβάλλεται και το σχετικό τέλος .
ΑΡΘΡΟ 35
Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι
στερεωμένα κατά τρόπο ασφαλή για την πρόληψη ατυχήματος, τα 6e περιφράγματα, για τον ίδιο λόγο, πρέπει
να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες
και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη
νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή και να τοποθετείται προειδοποιητικό σήμα σε ικανή απόσταση.
ΑΡΘΡΟ 36
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ) για
συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών , επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από
τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κτλ.) καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού
Οικοδομικού Κανονισμού και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται να
λαμβάνουν, πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, την προβλεπόμενη «άδεια τομής» από το Δήμο και
να γνωστοποιούν στις υπηρεσίες τα πλήρη στοιχεία των φυσικών υπευθύνων του έργου. Κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης των έργων, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι των έργων, πρέπει να επιμελούνται την ανάρτηση
πινακίδων με την επωνυμία του οργανισμού, τον αριθμό της αδείας του Δήμου και την ημερομηνία έκδοσης
του. Αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου, οφείλουν να
απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην
πρότερη τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος
κανονισμού. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν επίσης για όλους τους φορείς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, εταιρίες του Δημοσίου, οργανισμούς, κοινοπραξίες κτλ (ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, ΔΕΠΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ,
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ κτλ).
ΑΡΘΡΟ 37 Ισχύς κανονισμού
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει 3 μήνες μετά την έγκρισή του από τη Περιφέρεια Αττικής.
Κάθε προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική με θέματα που περιλαμβάνονται στον
παρόντα κανονισμό, καταργείται.
------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του ισχύοντος Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
που εξουσιοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις. Αποσκοπεί στην
οριοθέτηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών σε θέματα Καθαριότητας, Προστασίας του
Περιβάλλοντος και Ευταξίας κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων.

Διαφώνησαν οι: ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΛΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 173/2012
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Το δημοτικό συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Άγγελος Λιακόπουλος

Τα μέλη
Έπονται 26 υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Λιακόπουλος Άγγελος

