
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού 

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επι-

τυγχάνονται και προστατεύονται με τη συνεχή συνεργασία δημοτών – κατοίκων – επιτηδευμα-

τιών και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δι-

καιώματά τους. 

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης, τη δια-

σφάλιση της δημόσιας υγείας, την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών απο-

βλήτων, τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και την εφαρμογή τους. 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομο-

θεσίας. 

 
Άρθρο 2 

Αρμοδιότητα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στις Διευθύνσεις Πε-

ριβάλλοντος, Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Αστυνομίας και επιπλέον σε όποια Υπηρεσία 

καθιστά αρμόδια ο εκάστοτε ισχύοντας οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Οι α-

νωτέρω εξουσιοδοτούνται να είναι και αρμόδιες για τη βεβαίωση σχετικών παραβάσεων (την 

υποβολή μηνύσεων και την επιβολή προστίμων). 

Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει επιπρόσθετα σε δημοτικούς υπαλλήλους 

την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη βεβαί-

ωση των σχετικών παραβάσεων. 

Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω υπηρεσίες ώστε 

να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους. 

 

Άρθρο 3 

Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων – Διαχείριση 
απορριμμάτων. 

Α. Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα – στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, νοούνται 

όλες οι ουσίες, υλικά ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπι-

νες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παρα-

γωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς σε χώρους αστικού περιβάλλοντος και είναι εγκαταλελειμμέ-

να. 

Τα στερεά απόβλητα περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΑ’ και ΙΒ’ του άρθρου 24 

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69728 / 824 (ΦΕΚ Β 358/96) 

Δημοτικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΒ’ του άρ-

θρου 21 της ίδιας Κ.Υ.Α με ονοματολογία αναφοράς 20.00.00, από τα οποία εξαιρούνται τα 

απόβλητα που περιέχονται στην ίδια ονοματολογία και τα οποία περιλαμβάνονται στον κατά-

λογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί με την απόφαση 94/904 Ε.Κ. 

Ως οικιακά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισμού ή άλλα α-

πόβλητα που μπορούν από τη φύση ή την σύνθεσή τους να εξομοιωθούν με τα «οικιακά». 

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε: ΔΗΜΟΤΙΚΑ (Α-

ΣΤΙΚΑ), ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. 
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1. Τα Δημοτικά (Αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν: 
α) Εσωτερικά απορρίμματα, ογκώδη και μη ογκώδη, προερχόμενα από οικίες, καταστή-

ματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, 

εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους στους οποίους εκδηλώνονται 

ανθρώπινες δραστηριότητες
*
. 

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε ο-

δούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ. 

γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κτλ.). 

δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα, 

σύριγγες κτλ. 

2. Τα Ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 
α) Υπόλοιπα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρί-

ων, συνεργείων, πολυκαταστημάτων, υπεραγορών, κέντρων διασκέδασης και άλλων 

μονάδων παραγωγής, μεταποίησης ή παροχής υπηρεσιών (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, 

πλαστικά, έλαια και λίπη (εκτός αυτών που συμπεριελήφθησαν στα δημοτικά απορ-

ρίμματα), ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 

κτλ) που δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνα-

τότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. 

β) Υπόλοιπα νοσοκομείων, ιατρείων, ιατρικών και παραϊατρικών εργαστηρίων, μονάδων 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης και θεραπευτηρίων γενικώς. Απορρίμματα – απόβλητα 

μολυσματικά που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθο-

λογοανατομικά, μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών 

νόσων κτλ, οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους. 

γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων. 

δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές 

εργασίες. 

ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων 

του Δήμου. 

στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα 

ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. 

3. Τα Τοξικά - Επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν:  
Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την 

υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, 

τοξικά κλπ.), τα οποία περιέχονται στην Κ.Υ.Α 19396 /1546/1977 (ΦΕΚ Β 604/97) 

«Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» και των οποίων η 

συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά 

μέσα διάφορα από τα συνήθη, που διαθέτει και χρησιμοποιεί ο Δήμος. 

Β. Ως διαχείριση απορριμμάτων νοείται η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση ή ενα-

πόθεση, καθώς και οι ανάγκαίες εργασίες επεξεργασίας τους για την επαναχρησιμοποίηση, 

ανάκτηση ή ανακύκλωση των πρώτων υλών. Πιο συγκεκριμένα ως διαχείριση νοούνται: 

1. Η «συλλογή», ήτοι ο τρόπος συσκευασίας προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμά-

των, μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η παραλαβή από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

2. Η «διαλογή στην πηγή», ήτοι, όλοι οι τρόποι και μέθοδοι αρχικής συλλογής των υλικών, 

με σκοπό την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους. 

3. Η «αποκομιδή», ήτοι όλες οι εργασίες που αφορούν στην παραλαβή και φόρτωση των 

απορριμμάτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης στα μέσα μεταφοράς και 

ακολούθως στους τόπους διάθεσης. 

                                                      
*
 Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού στα ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα περι-

λαμβάνονται και τα χρησιμοποιούμενα λίπη και έλαια εστιατορίων, ταβερνών, οβελιστηρίων, 

νυκτερινών κέντρων κτλ, τα οποία οι καταστηματάρχες υποχρεούνται, πριν τη διάθεση για 

αποκομιδή, να τα αποθηκεύουν σε ειδικά δοχεία που θα αποκλείουν διαρροές. 
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4. Η «διάθεση», ήτοι όλες οι εργασίες που γίνονται στον χώρο της τελικής αποκομιδής και 

εναπόθεσης που αποσκοπούν στη φύλαξη της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, 

καθώς και οι εργασίες ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και παραγωγής 

ενέργειας.  

5. Η «καθαριότητα εξωτερικών χώρων», ήτοι όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομά-

κρυνσης απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους γε-

νικώς, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις κτλ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις του Δήμου 

Με βάση τον παρόντα κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 

1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «μη ογκωδών» αστικών απορ-

ριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού 

γίνεται από το Δήμο. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει 

προγράμματος που καταρτίζει η Δ/νση Περιβάλλοντος. Στην κατάρτιση του προγράμμα-

τος επιβάλλεται η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, ενώ το πρόγραμμα 

για να εφαρμοστεί θα πρέπει να εγκριθεί από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τη Δημοτική 

Αρχή. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να λειτουργεί ημέρες αργιών και εξαιρέσιμων με 

βάση τις ανάγκες της.  

Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου σε Σταθμό μεταφόρτωσης 

(ΣΜΑ), χωματερή (ΧΥΤΑ), εργοστάσιο καύσης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή κα-

τόπιν συνεννοήσεως με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής στον οποίο 

ο Δήμος μας είναι μέλος.  

2. Η τοποθέτηση κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, για την περισυλλογή των 

εσωτερικών μη ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων και λοιπών μέσων προσωρι-

νής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων. Οι κάδοι και τα λοιπά μέσα προσω-

ρινής αποθήκευσης είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία. Η 

επιλογή των σημείων τοποθέτησης γίνεται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλο-

ντος ή του Τμήματος Καθαριότητας πάνω στη βάση της δίκαιης χωροθέτησης και της δί-

καιης εναλλαγής των θέσεων (δηλαδή εκ περιτροπής τοποθέτηση κάποιου κάδου σε θέ-

σεις) κατά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά μήνα).  

Κάθε κάδος μηχανικής αποκομιδής θα εξυπηρετεί γύρω στις 12 (δώδεκα) οικογένειες, 

ενώ η τοποθέτησή του διέπεται επίσης και από τις εξής περιπτώσεις (οι οποίες παρου-

σιάζουν ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες): 

α. Ύπαρξη εσοχής στο πεζοδρόμιο. 

β. Στροφή ή στάση λεωφορείου. 

γ. Σημείο που δεν μπορεί να ασφαλιστεί ο κάδος (ανηφόρα ή κατηφόρα). 

δ. Στενότητα δρόμου. 

ε. Φρεάτιο ομβρίων. 

στ. Φωτεινός σηματοδότης ή διάβαση πεζών. 

ζ. Ειδικές θέσεις παρκαρίσματος (αναπηρικές). 

3. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστι-

κών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 α, β, γ του πα-

ρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κτλ), πραγ-

ματοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση προς το κέντρο επι-

κοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών, ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμμα-

τος αποκομιδής, που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου. Ο Δήμος 

διατηρεί το δικαίωμα για είσπραξη τέλους αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο (ανάλογα 

με το βάρος, τον όγκο του κτλ) κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον 

υπάρξει τέτοια απόφαση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την αποκομιδή ογκωδών 
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δημοτικών απορριμμάτων, να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής, ό-

πως αυτό θα έχει καθοριστεί. 

4. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ειδικών» απορριμμάτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 α, β, γ, δ και ε γίνεται από τους ίδιους τους υπευθύνους 

με δικά τους μέσα και ευθύνη ή εναλλακτικά, εφ΄ όσον ο Δήμος έχει την δυνατότητα και 

την σχετική υποδομή, βάσει ιδιαιτέρου προγράμματος αποκομιδής. Στις περιπτώσεις αυ-

τές και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Δήμο για την αποκομιδή, θα πρέπει, πριν 

από την αποκομιδή, να έχουν καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο 

(ή κυβικό μέτρο), όπως αυτό θα έχει καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

5. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ειδικών» απορριμμάτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 στ γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 

116/04 (ΦΕΚ Α 81/04). 

6. Η διατήρηση της καλής κατάστασης των μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμά-

των (απλούς κάδους, κάδους μηχανικής συλλογής απορριμμάτων, ειδικά οχήματα, σταθ-

μούς μεταφόρτωσης κτλ) και η διενέργεια συχνού πλυσίματος, απολύμανσης και συντή-

ρησης αυτών. Επίσης η υποχρέωση για την προμήθεια στολών εργασίας (φόρμα – 

μπλούζα – μπουφάν) ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και γενικά η 

υποχρέωση συμμόρφωσης προς την ΚΥΑ 2/12542/0022/03 (ΦΕΚ Β 441/03) όπως αυτή 

κάθε φορά θα ισχύει. 

7. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυν-

σης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμμα-

τα που κείνται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι 

μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες 

και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υπο-

χρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλ-

λους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κτλ τα 

οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

8. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων απο-

κομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπών 

μέσων (μηχανικών σαρώθρων, φορτηγών, φορτωτών κτλ) και τις ώρες σάρωσης και 

πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων. 

9. Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 37 παρ. 3 του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

10. Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω και-

ρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων. 

11. Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες 

μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 

Επί πλέον ο Δήμος φροντίζει: 

 Να ιδρύει ή να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί σταθμούς μεταφόρτωσης. 

 Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

 Να ιδρύει δημοτικά ή να συμμετέχει σε διαδημοτικά προγράμματα διαλογής στην πη-

γή για την ανακύκλωση. 

 Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό. 

 Να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνολο-

γική Εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα. 

 Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προ-

σπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων. 

 Να συμβάλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαι-

σθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρ-

μογή του κανονισμού. 
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 Να συμβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων. 

 Να ενισχύει και να συνεργάζεται με Εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φο-

ρείς προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι εργαζόμενοι του Δήμου στην αποκομιδή των απορριμμάτων έχουν υποχρέωση: 

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

 Να χρησιμοποιούν τα ατομικά μέσα προστασίας. 

 Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφάλειας. 

 Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Άρθρο 5 

Απαλλαγές του Δήμου 

Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α 69728/ 824 Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων (ΦΕΚ Β 358/96) «Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από 

τα οικιακά, αν - λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητάς τους - δεν είναι δυνατή η 

αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των 

υπηρεσιών καθαριότητας».  

Ο Δήμος δεν υποχρεούται:  

1. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και 

όσων χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως : 

α) ραδιενεργά απόβλητα, 

β) εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, 

γ) απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών 

πόρων, 

δ) γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομο-

κτόνων κτλ. 

2. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων 

και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. 

3. Στη συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ομβρίων 

της Ε.Υ.Δ.Α.Π, για το οποίο είναι αρμόδιοι η Επιχείρηση αποχέτευσης και το Υπουργείο 

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.  

4. Στον καθαρισμό σταθμών και γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμέ-

νους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής 

μεταφοράς (Μετρό, Η.Σ.Α.Π, ΗΛΠΑΠ κτλ) 

5. Στον Καθαρισμό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή 

δημόσιους φορείς. 

6. Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί 

φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, από φορείς οι ο-

ποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. 

Ο Δήμος μπορεί, εφ΄ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακί-

νητά τους σε ιδιώτες – υπόχρεους καταβολής τελών – να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέ-

λη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου.  

7. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή 

διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ – ΣΜΑ κτλ), ο Δήμος, 

μετά από ενημέρωση των δημοτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να δι-

ακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλει-

τουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρό-

σφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
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Άρθρο 6  

Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, καθορίζονται οι έννοιες των κά-

τωθι χρησιμοποιούμενων όρων, καθώς και για κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι τήρησης των 

διατάξεων: 

1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, με-

μονωμένα άτομα ή οικογένειες και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυ-

νοι είναι οι ιδιοκτήτες τους εκτός της περίπτωσης των ενοικιαζόμενων κατοικιών όπου 

υπεύθυνοι είναι οι εκμισθωτές, εφόσον αυτό προβλέπεται στο ισχύον συμβόλαιο μίσθω-

σης. Για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων υπεύθυνος 

είναι ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των 

διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτηρίου, ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους 

επί του κτηρίου  

2. «Επιχειρήσεις – Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν 

κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνί-

ες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: 

1) Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. 

2) Για Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευ-

θυντής. 

3) Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους. 

4) Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, ο Διαχειριστής. 

5) Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. 

6) Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

7) Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. 

8) 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, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτο-

χός τους.  

4. «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή 

υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγω-

γικές δραστηριότητές τους και την υποστήριξή τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για 

την καθαριότητα, θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση 

της μονάδας και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υ-

πεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας. 

5. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι , περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδί-

ου, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος αυτών. 

6. Ως υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών προσδιορίζονται οι ιδιοκτήτες, οι νομείς ή 

οι κάτοχοι των αντίστοιχων ακινήτων. Ως υπεύθυνοι έργων δημοσίων οργανισμών 

προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι εργολάβοι του έργου. Ως υπεύθυνοι μεταφοράς και με-

ταφόρτωσης θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειρι-

στές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι προστηθέντες από τους εκτελούντες τις εργασίες 

αυτές.  

 

Άρθρο 7  

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη  
δημοτικά (αστικά) απορρίμματα 

1. Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 3 χαρακτηριζόμενοι ως υπεύθυνοι, υποχρεούνται να 

γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους 

και αφορά τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα. Κατά τις ημέρες και 

ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμ-

ματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν την ώρα διέ-
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λευσης του απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει στον κάδο μηχανικής αποκομιδής 

που βρίσκεται πλησίον της οικίας ή της επαγγελματικής στέγη τους και τον οποίο ο Δή-

μος έχει προορίσει για την εξυπηρέτησή τους. Η εναπόθεση των πλαστικών σάκων 

στους κάδους γίνεται αποκλειστικά από την 8
η
 μ.μ. της παραμονής της ημέρας αποκομι-

δής έως και λίγο πριν τη στιγμή της αποκομιδής. Εναπόθεση σάκων πέρα του ανωτέρω 

ωραρίου επισύρει στους παραβάτες ποινή από 10€ έως 30€ για κάθε σάκο. 

2. Σε περιοχές στις οποίες για οποιουσδήποτε λόγους δεν πραγματοποιείται μηχανική απο-

κομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα, 
καλά συσκευασμένα σε πλαστικούς σάκους, στην προκαθορισμένη θέση, που έχει υπο-

δειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία το πολύ 2 (δύο) ώρες πριν την στιγμή της αποκομιδής 

(διέλευση του απορριμματοφόρου οχήματος). Σε καμία δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή 

των σάκων, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά τους στα δέντρα, τις κολώνες ή ο-

πουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο η το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. 

Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών, ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην 

προηγούμενη παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Στην περίπτωση που ο κάδος μηχανικής αποκομιδής είναι γεμάτος, ο πλαστικός σάκος 

με τα απορρίμματα, καλά κλεισμένος έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου 

του επί της οδού, τοποθετείται πλησίον του κάδου το πολύ 2 (δύο) ώρες πριν την στιγμή 

της αποκομιδής. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών, ισχύουν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Σε συνέχεια του άρθρου 4 παρ.2 και για να αποφευχθούν διενέξεις μεταξύ των δημοτών 

η Δ/νση Περιβάλλοντος μπορεί να καθορίζει αντιστοιχίες ομάδες κατοικιών σε κάδους 

μηχανικής αποκομιδής. Σε αυτή την περίπτωση οι ως άνω χαρακτηριζόμενοι ως υπεύθυ-

νοι οφείλουν να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους με τα απορρίμματα στον κάδο μη-

χανικής αποκομιδής που τους αντιστοιχεί. Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επι-

βάλλεται πρόστιμο 50€ έως 100€ για κάθε σάκο. 

5. α) Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης α-

πορριμμάτων, τοποθετούνται περιοδικά και βάση προγράμματος σε συγκεκριμένες θέ-

σεις. Η θέση κάδου μπορεί να είναι είτε ειδική εσοχή επί του πεζοδρομίου είτε σημείο 

στην άκρη του οδοστρώματος, το οποίο καθορίζεται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος. Η πα-

ρεμπόδιση τοποθέτησης κάδου, η μη κατασκευή ειδικής εσοχής για τους υπόχρεους , η 

παρεμπόδιση τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, καθώς και η εκτός προγράμματος 

μετακίνηση, η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π» και η εσκεμμένη φθορά των α-

νωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. 

β) Έξω από κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρα διασκέδασης, ψητο-

πωλεία, καφετερίες, μπαρ κτλ) τοποθετείται σε μόνιμη βάση και ανάλογα με τις ανάγκες, 

ένας τουλάχιστον κάδος μηχανικής αποκομιδής ή άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων. 

γ) Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης α-

πορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού, αποτελεί παράβαση και επισύρει 

κάθε φορά πρόστιμο. 

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

κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων αποτελεί παράβαση και 

επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. 

ε) Το ύψος του προστίμου για κάθε περίπτωση της παρούσης παραγράφου και ανάλο-

γα με την σοβαρότητά της καθορίζεται από 100€ έως 800€. Παράλληλα δε με την διαπί-

στωση της παράβασης υποβάλλεται έγκληση του Δήμου κατά του υπευθύνου , σύμφωνα 

με το άρθρο 459 του Π.Κ. 

6. α) Οι ιδιοκτήτες κατοικιών σε πολυκατοικία από 3 (τρεις) ορόφους και άνω υποχρεούνται 

στην κατασκευή ειδικής εσοχής, με δικά τους έξοδα, για την υποδοχή κάδου απορριμμά-

των στην πρόσοψη της πολυκατοικίας.  

β) Η ειδική εσοχή υποδοχής κάδου, για τα υφιστάμενα κτήρια του προηγούμενου εδάφι-

ου της παρούσης παραγράφου και για την περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη, θα πρέπει 
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να έχει κατασκευαστεί έως την 31
η
 Δεκεμβρίου του 2005. Με το πέρας της προηγούμενης 

προθεσμίας, στους ιδιοκτήτες κατοικιών των ως άνω κτηρίων, στα οποία δεν έχει ολο-

κληρωθεί η κατασκευή εσοχής, επιμερίζεται πρόστιμο από 300€ έως 800€ – ανάλογα με 

τον αριθμό των κατοικιών – για κάθε μήνα καθυστέρησης.  

γ) Ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα και υπό την επιστασία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-

σιών να προχωρήσει στην κατασκευή της ειδικής εσοχής υποδοχής κάδου, για τα κτήρια 

του προηγούμενου εδάφιου της παρούσης παραγράφου. Σε αυτή την περίπτωση το κό-

στος κατασκευής θα βαρύνει αναλογικά τους ιδιοκτήτες των κατοικιών της πολυκατοικίας. 

Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής και προκειμένου να καθοριστεί η 

θέση της ειδικής εσοχής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εισόδων σε όλο το μήκος της πρό-

σοψης της πολυκατοικίας, μπορεί να επιβάλλει τη διενέργεια αυτοψίας από το αρμόδιο 

Πολεοδομικό γραφείο, κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου. 

δ) Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, ο Δήμος μπορεί να αποφα-

σίσει την κατασκευή ειδικής εσοχής επί του πεζοδρομίου υπό ανέγερση ή υφιστάμενου 

κτηρίου κάτω των 3 (τριών) ορόφων. Σε μια τέτοια περίπτωση η ευθύνη και το κόστος 

κατασκευής θα βαρύνει το Δήμο. 

ε) Εξαίρεση από την υποχρέωση κατασκευής ειδικής εσοχής υποδοχής κάδου μηχανι-

κής αποκομιδής μπορεί να υπάρξει (α’) για λόγους πολεοδομικούς ή κυκλοφοριακούς 

(π.χ. έλλειψη πεζοδρομίου και πρασιάς, στενοί πεζόδρομοι, ή δρόμοι κτλ) και (β’) εφόσον 

η θέση κάδου, αφού ληφθεί υπόψη η δημόσια υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και 

η αισθητική της πόλης, δύναται να τοποθετηθεί σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο ή γενικά 

σε ελεύθερο χώρο. Περί της εξαιρέσεως εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου (ή 

αρμόδιου Αντιδημάρχου) μετά από τεχνική έκθεση που συντάσσει η Δ/νση Τεχνικών Υ-

πηρεσιών του Δήμου για την α’ περίπτωση ή η Δ/νση Περιβάλλοντος για την β’ περίπτω-

ση. Η διαδικασία δύναται να κινηθεί είτε με αίτηση των ενδιαφερομένων είτε από τις υπη-

ρεσίες του Δήμου.  

στ) Ειδικά για την α’ περίπτωση απαλλαγής υποχρέωσης ειδικής εσοχής, του προηγού-

μενου εδαφίου, και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με άλλο τρόπο 

θέση κάδου έμπροσθεν του χώρου κυριότητας των, κατά το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 3, χα-

ρακτηριζόμενων ως υπευθύνων, αυτοί υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκομι-

δή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα σε πλαστικούς σάκους, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας 

τους (και όχι στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που «μοιράζονται» οι έχοντες θέση κάδου 

έμπροσθεν της κατοικία τους), το πολύ 2 (δύο) ώρες πριν την στιγμή της αποκομιδής. Για 

τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν κατά περίπτωση οι κυρώσεις που προ-

βλέπονται στην παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου. 

7. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super 

market κτλ, που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η 

συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και τις συσκευ-

ασίες, που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον 

όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου ( περιδέσεως κτλ) και να τα ενα-

ποθέτουν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή, εφ΄ 

όσον στην περιοχή δεν εκτελείται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων υ-

περβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συ-

νεννόηση με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την 

διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στους μη συμμορφού-

μενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο από 100€ έως 300€. 

Σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.  

8. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορ-

ριμμάτων (κάδους, πρόπερς, συμπιεστές, καλάθια κτλ), τα οποία βρίσκονται σε κοινό-

χρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθα-

ρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλή-

των. Εφ’ όσον τα μέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα 

απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων δια-

σποράς ή διαρροής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο από 300€ έως 1000€. 
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Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη  
δημοτικά (αστικά) απορρίμματα. 

1. Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων. Πα-

ραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφ΄ όσον διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα 

αποκομιδής ογκωδών Δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοι-

νωνίας των υπευθύνων με το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος. 

Στην περίπτωση που ο Δήμος έχει τη δυνατότητα αποκομιδής των απορριμμάτων αυτών, 

οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: 

α. Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής, κατά τις δια-

τάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος. 

β. Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει η 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

γ. Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοι-

νόχρηστους χώρους από πριν αλλά μόνον σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν στον ενδιαφερόμενο με σχετική 

έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει 

να εναποτεθούν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα. Τα αντικείμενα πρέπει 

να τοποθετούνται σε σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημά-

των και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε 

φορά πρόστιμο από 100€ έως 500€, ανάλογα με τον όγκο των αντικειμένων, ενώ η 

παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, για την οποία 

εφαρμόζονται επιπρόσθετα όσα προβλέπονται από τον «Κανονισμό κοινοχρήστων 

χώρων». 

2. Για τα καταστήματα, γραφεία κτλ οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορ-

ρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια ξυλοκιβώτια κλπ) 

να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κλπ. 

Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 300€. Σε 

περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, 

παρεμπόδισης της κυκλοφορίας πεζών η οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται. 

3. Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: 

α. Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κτλ, εάν μεν έχουν μικρό 

όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται 

εντός του κάδου μηχανικής αποκομιδής ή άλλου μέσου προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν μεγάλο όγκο, ακολου-

θείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζο-

δρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα), ή χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο το προβλεπό-

μενο στην ίδια παράγραφο πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υπο-

τροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης. 

β. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κτλ συσκευάζονται σε ελαφριά δεμάτια, 

δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Κατά τα λοιπά 

(χρόνος και τρόπος προσωρινής εναπόθεσης για αποκομιδή, πρόστιμα στους παρα-

βάτες κτλ), ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 

γ. Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους 

υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή του με οικιακά απορρίμμα-

τα. Στους παραβάτες επιβάλλεται το κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρόστι-

μο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

δ. Απαγορεύεται η αυθαίρετη κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβά-

τες επιβάλλεται πρόστιμο 500€ ανά δένδρο. 
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Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων 

1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Δήμο για την αποκομιδή και στην περίπτωση 

κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής 

των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, 

όπως καθορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο α του παρόντος κανονισμού, περισυλ-

λέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος, που ανακοινώνει στους ενδια-

φερομένους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν υποχρέωση: 

α. Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής, κατά τις δια-

τάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος.  

β. Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά απορρίμματα 

έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. 

2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθε-

σης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 εδάφιο α του 

παρόντος ή εφόσον οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων 

κτλ. δεν επιλέξουν το Δήμο για την αποκομιδή, τότε υποχρεούνται να απομακρύνουν τα 

απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής, 

να τα κρατούν συσκευασμένα στους εσωτερικούς χώρους ή στα προαύλια των επιχειρή-

σεών τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρη-

στους χώρους. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 1 του 

παρόντος κανονισμού. 

3. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με εξαίρεση όσων πε-

ριγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 εδάφιο β ως μολυσματικά) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεω-

μένοι: 

α. Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες 

κλειστές πρέσες, 

β. Για τον εμφανή χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, 

μη τοξικά», με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους 

σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήμανσης, που θα υποδειχθεί 

στους υπευθύνους από τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου. 

γ. Οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, εφ΄ 

όσον τους ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση 

και το είδος των απορριμμάτων.  

4. Ειδικά για τα απορρίμματα του νεκροταφειακού χώρου που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παρ. 2 εδάφιο γ του παρόντος κανονισμού: 

α. Τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων του, προσομοιά-

ζουν με τα κατά το άρθρο 8 ογκώδη δημοτικά απορρίμματα και συλλέγονται και μετα-

φέρονται σύμφωνα με αυτά. 

β. Τα προερχόμενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα, συσκευάζονται και μεταφέρο-

νται με ειδικό τρόπο. 

5. Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο δ του παρόντος 

κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που προέρχονται από εκσκα-

φές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κτλ.) η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων ανήκει στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα απορρίμματα αυτά με-

ταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους 

υποδοχής μπαζών ή τους Χ.Υ.Τ.Α.. Για τα απορρίμματα αυτά ισχύουν τα παρακάτω: 

α. Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου κοινό-

χρηστου (δημοσίου η δημοτικού χώρου) κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από το Δή-

μο και χωρίς τη λήψη των ειδικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, που 

προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, τον «Κανονισμό κοινοχρήστων 

χώρων» του Δήμου Πετρούπολης και τον παρόντα Κανονισμό.  

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία 

(χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων για την ασφά-

λεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι 

υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνουν μέτρα για την επιμελή κά-
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λυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή αποβλήτων στο περιβάλλον και 

την προστασία των πολιτών και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τε-

χνικών Υπηρεσιών για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα. 

Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο που κυ-

μαίνεται από 100€ έως 600€ και θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο ά-

νευ αδείας. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν, από την έ-

κταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται προβλή-

ματα στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευταξία της πόλης. 

β. Απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικό-

πεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Οι ε-

νέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, είναι πηγή πλημμύ-

ρων, δημιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολι-

τών και προκαλούν κινδύνους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις 

ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις άλλες προβλεπόμενες 

κυρώσεις από την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο που 

κυμαίνεται από 300€ έως 3000€, ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών 

κα τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 

έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, ανάλογα με το μέγεθος και την σοβα-

ρότητα της ρύπανσης. 

γ. 1) Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινόχρηστων (δημοτικών η δημοσίων) 

χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, συμπιεστές, containers κτλ) 

στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή υλικά.  

 2) Οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω μέσων 

(ειδικών κάδων), καθορίζονται ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή της διάταξης του 

γ1 εδαφίου της παρούσης παραγράφου. 

 3) Οι ως άνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το 

Δήμο. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας, την 

ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία του υπευθύνου. Οι άδειες εκδίδονται από την 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά από αυτοψία της Δ/νσης Τεχνι-

κών Υπηρεσιών και έκδοση της σχετικής εγγυητικής επιστολής. 

 4) Οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον συ-

γκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της κατάλη-

ψης (κάδου, σκάφης, κοντέϊνερ κτλ) ή της προστατευμένης προσωρινής κατα-

σκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων, όπως αυτοί καθορίστηκαν στο γ2 

εδάφιο της παρούσης παραγράφου. 

 5) Στους παραβάτες των διατάξεων των γ1 και γ3 εδαφίων της παρούσης παρα-

γράφου επιβάλλεται πρόστιμο, για κάθε ημέρα παραμονής του μέσου στον κοι-

νόχρηστο χώρο και ανάλογα με τον όγκο του, από 300€ έως 1000€. Σε περίπτω-

ση παραμονής του μέσου, χωρίς άδεια, πέραν των 3 ημερών, αυτό απομακρύνε-

ται από την υπηρεσία και η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει 

κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους. 

 6) Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπάζων από επαγγελματικά αυτοκίνητα 

εργολάβων ή μεταφορικών εταιριών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώ-

ρους επισύρει πρόστιμο από 100€ έως 3000€, ανάλογα με τον όγκο των επιρρι-

πτόμενων υλικών και το χώρο απόρριψης. 

 7) Οι κατά το εδάφιο γ2 της παρούσης παραγράφου υπεύθυνοι, οφείλουν, κατά την 

τοποθέτηση ή απομάκρυνση των μέσων, να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για 

τους πεζούς και τα οχήματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλο-

φορίας. 

 
Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις υπευθύνων επικίνδυνων απορριμμάτων 

1. Τα, κατά το άρθρο 3 παρ. 3, τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα συλλέγονται, αποκομίζο-

νται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζο-

νται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και τη σχετική νομοθεσία. 



 12 

2. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους, να τα κρατούν συ-

σκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην 

τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Οι 

υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνσή τους με δικά τους μέσα. Η μη 

συμμόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες δια-

τάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιμο από 300€ έως 1000€ ανάλογα με το είδος και την 

ποσότητα των απορριμμάτων. Οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν άμεσα από 

τους κοινόχρηστους χώρους τα απορρίμματα. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του «Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων» και επιβάλλεται πρόστιμο για κατά-

ληψη άνευ αδείας κοινοχρήστου χώρου ίσο με το 3πλάσιο του μεγαλύτερου συντελεστή 

κατάληψης κοινοχρήστων χώρων που ισχύει κάθε φορά.  

3. Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμ-

ματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η ανάμειξη επικίν-

δυνων απορριμμάτων με «οικιακά» απορρίμματα από Νοσοκομεία ή άλλες επιχειρήσεις 

ή ιδιώτες που αναμειγνύουν μολυσματικά ή επικίνδυνα απόβλητα με οικιακά απορρίμμα-

τα, επισύρει κάθε φορά τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου..  

4. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομι-

δής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση 

1. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων, συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων στοχεύει:  

 Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου πριν 

την τελική τους διάθεση.  

 Στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανα-

κύκλωσης – αξιοποίησης. 

 Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτι-

κούς). 

 Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγό-

ντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

2. Οι Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούνται μόνοι ή σε συνεργα-

σία με άλλους φορείς, να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράμματα συστημάτων εναλ-

λακτικής διαχείρισης, διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.  

3. Ο Δήμος Πετρούπολης ήδη συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαλογής στην 

πηγή για την ανακύκλωση του οποίου φορέας είναι ο ΑΣΔΑ, ενώ προτίθεται να προωθή-

σει και άλλα προγράμματα ανακύκλωσης και ανάκτηση πρώτων υλών, ενημέρωσης, ευαι-

σθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών. Οι υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων κα-

θαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν την υπο-

χρέωση να συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. 

4. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι και οι κάτοικοι, μετά την ενημέρωσή τους και την έναρξη ε-

φαρμογής των προγραμμάτων στην περιοχή τους, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλ-

λογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Γενικά: 

α. Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που είναι κατα-

σκευασμένα εξ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο, αλλά να τα διαχωρίζουν 

και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής ανακυ-

κλούμενων υλικών που έχει καθιερωθεί στη γειτονιά τους. 
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β. Στις επιχειρήσεις, στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμ-

μάτων είναι σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από 

τα απορρίμματα και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα 

περισυλλογής ανακυκλούμενων υλικών. 

5. Γενικά κάθε πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία, με παράλληλη 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή των οδηγιών στους πολίτες που κρίνονται α-

παραίτητες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος. 

6. Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται το 

πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων καθαριότητας, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6 και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες και ε-

πισκέπτες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

και τις οδηγίες των υπηρεσιών. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαλο-

γής και συλλογής των αποβλήτων και προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο 20€ για κάθε ορ-

γανικό απόρριμμα που θα τοποθετείται σε κάδο ανακύκλωσης. Το ίδιο πρόστιμο ισχύει 

για την παραπάνω παράβαση στο τρέχων πρόγραμμα του ΑΣΔΑ. 

7. Ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί, με αποφά-

σεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμ-

βάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, 

πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κτλ).  

8. Τα δημοτικά απόβλητα που προέρχονται από οχήματα, ελαστικά, καταλύτες αυτοκινή-

των, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών, απαγορεύεται να ρίπτονται σε δημοτικούς κά-

δους και καθιερώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων να μεριμνούν για την συλλογή, με-

ταφορά και ανακύκλωσή τους, όπως αναλυτικά θα καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις 

εις εφαρμογή του Νόμου 2939/2001.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Άρθρο 12 

Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για ιδιω-
τικές εκδηλώσεις. 

1. Η Καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφο-

ρους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι 

οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκ-

δηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, 

στην κατάσταση που τους παρέλαβαν.  

2. Ο Δήμος δύναται να αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των 

εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και εφόσον καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος όπως αυτό θα καθορίζε-

ται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αφορά τέτοιες περιπτώσεις. Σε κάθε 

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

αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε ση-

μεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση. 

3. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο που κυ-

μαίνεται από 300€ έως 1.000€ ανά στρέμμα έκτασης και ανάλογα με το μέγεθος της ρύ-

πανσης. 
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Άρθρο 13 

Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων 

1. Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινό-

χρηστους χώρους άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μι-

κροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται επίσης η α-

πόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, 

πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.) από περιπατητές, θαμώνες κτλ. Τα 

παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων 

ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται 

πρόστιμο από 20€ έως 50€. 

2. Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε 

άλλους κοινόχρηστους χώρους, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχο-

φόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων 

πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση δι-

αρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως δι-

αρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέ-

σως το Δήμο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 50€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται 

σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης. 

3. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο κα-

θαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της 

διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 50€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η 

παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυ-

λές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή 

δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.  

 
Άρθρο 14 

Ρύπανση από διαφημίσεις 

1. Δεν επιτρέπεται η εμπορική διαφήμιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων. Η ρύπανση 

με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, συνθήματα κτλ επισύρει πρόστιμο για τους παραβάτες 

που μπορεί να φτάσει τα 1000€. Αντίστοιχο πρόστιμο επιβάλλεται και για τη ρύπανση με 

αεροπανό.  

2. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφι-

σών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες , σχισμένες αφίσες κτλ) καθώς και η απαράδεκτη 

εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100€ έως 

200€.  

3. Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους 

χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 περί “υπαίθριας διαφήμισης”, θε-

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

που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά και τις διαφημίσεις και των διαφημιζομένων επιβάλλε-

ται πρόστιμο 500€ ανά πλαίσιο. 

 
Άρθρο 15 

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

1. Τα κάθε είδους καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», στα οποία παρατηρείται 

μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κτλ), 

οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέα-

τα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κτλ), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα 

τοποθετούν εντός των μέσων μηχανικής αποκομιδής το πολύ μία ώρα πριν από την 

προγραμματισμένη αποκομιδή. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση α-

πορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθή-
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κευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες 

επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 50€ έως 100€ για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συ-

σκευασία. 

2. Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από κατάστημα «υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος» είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανικής αποκομι-

δής, 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 ε-

νημερώνουν την Δ/νση Περιβάλλοντος και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκης μέσων για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησής τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται 

υποχρεωτικά σε χώρο που καθορίζεται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και εντός των ορίων 

ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος 

επιβάλλει κάθε φορά το πρόστιμο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Το πρόστιμο διπλα-

σιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης.  

3. Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή 

και δεν υπάρχουν μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, η συσκευασία των 

απορριμμάτων πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας από τους υπευθύνους των κατα-

στημάτων και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το ωράριο αποκομιδής. Στους μη συμμορ-

φούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά διπλάσιο πρόστιμο από το προ-

βλεπόμενο στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  

4. Στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε μορφής απορρίμμα-

τα από την άμεση κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φα-

γητό, κτλ.) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων αλλά και να δια-

τηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση 

μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώ-

ρους, χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι 

τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφήμιση, ο αριθμός 

και η θέση τους θα περιλαμβάνεται στην χορηγούμενη άδεια κοινοχρήστων χώρων και 

θα είναι μέσα στο πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού εξοπλισμού καθαριότητας που έ-

χει θεσπίσει ο Δήμος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το 

σκοπό αυτό με τη Δ/νση Περιβάλλοντος. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυ-

τή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 50€. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υπο-

τροπής ή εφ΄ όσον το κατάστημα δεν διαθέτει ειδικό απορριμματοδοχείο, ή σε περίπτωση 

που τα διατιθέμενα απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα.  

5. Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή οι υ-

πεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος. Στους μη συμ-

μορφούμενους επιβάλλεται πρόστιμο 100€ για κάθε εβδομάδα παράβασης. 

6. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώ-

ρους προϊόντων καθαρισμού καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου. Για την ρήψη ή εγκατά-

λειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, διαφόρων απορριμμάτων και 

λοιπών αντικειμένων που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου 

επιβάλλεται κάθε φορά στους παραβάτες πρόστιμο 50€ έως 100€ ανάλογα με την έκτα-

ση της ρύπανσης. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

 
Άρθρο 16 

Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων χώρων) που χρησιμο-
ποιούνται από επιχειρήσεις 

1. α) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, κοινόχρηστους χώρους για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια 

και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, 

ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. 
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β) Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν ειδικό συμπιεστή απορριμ-

μάτων και κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώ-

ρο της επιχείρησής τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.  

γ) Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμά-

των εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί με τις προϋποθέσεις που περιγράφο-

νται στο άρθρο 15 παρ. 4 του παρόντος κανονισμού  

δ) Η αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, χώ-

ροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αυλίων χώρων συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρί-

ων, σταθμών καυσίμων κτλ), που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώ-

ρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού και επισύρει πρόστιμο που φτάνει 

κάθε φορά τα 200€  

ε) Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή πρέπει να γίνεται με 

τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. 

2. α) Επειδή είναι σημαντικό να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 από τις πα-

ραπάνω επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους, οι υπεύθυνοι οφείλουν 

να αποκομίζουν με δικά τους μέσα τυχόν απορρίμματα και να τα μεταφέρουν σε χώρο 

που θα τους υποδειχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση ή να τα φυλάττουν σε ειδικούς χώ-

ρους (ψυκτικούς θαλάμους), τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις, ώστε 

να γίνει η αποκομιδή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοχής. Στους μη συμμορ-

φούμενους με την διάταξη αυτή, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 200€. Το πρόστιμο δι-

πλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της ρύ-

πανσης.  

β) Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος 

μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων.  

 
Άρθρο 17 

Καθαριότητα σε χώρους λαϊκών αγορών 

1. Υποχρεώσεις Δήμου. 

Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να ανταποκριθεί στις υπο-

χρεώσεις του έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγ-

ματοποιούνται Λαϊκές αγορές, να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να αναλαμβάνει τον κα-

θαρισμό των Λαϊκών αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας τους. 

2. Υποχρεώσεις αδειούχων – παραγωγών - πωλητών και εργαζομένων στις Λαϊκές 
αγορές. 

Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές (από την 

έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγ-

γελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), έστω και αν ανα-

πληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτο-

προσώπως στις λαϊκές αγορές, καθώς επίσης και το προσωπικό που οι παραπάνω απασχο-

λούν. 

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: 

1. Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτα-

σης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους. 

2. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι 

πώλησης των προϊόντων τους. 

3. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά 

κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς.  
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4. Να μη ρυπαίνουν με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών και ει-

δών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κτλ), καθώς 

και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κτλ).  

5. Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από 

τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της Λ.Α, εκτός κάδων ή σάκων. 

6. Να διευκολύνουν την αρμόδια για την Καθαριότητα υπηρεσία στην αποκομιδή των α-

πορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών συμμορφούμενοι με τις υπο-

δείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων της ανωτέρω υπηρεσίας. 

7. Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την αρμόδια για την Καθαριότητα υπηρεσία 

στην εκτέλεση του έργου της. 

8. Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έ-

χουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.  

 Η παραμονή των πωλητών λαϊκής αγοράς ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του 

νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει 

τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων» . 

9. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και στις περιπτώσεις αναπλήρωσης ή υποβοή-

θησης των αδειούχων πωλητών ή πρόσληψης υπαλλήλων από αυτούς ή μη αυτοπρό-

σωπης εμφάνισής τους στις λαϊκές αγορές. 

10. Η Ρύπανση χώρων κεντρικής αγοράς, λαϊκών αγορών και χώρων άσκησης υπαιθρίου 

εμπορίου, επισύρει τα κάτωθι πρόστιμα (ανάλογα και με το μέγεθος της ρύπανσης): 

α) Για ρύπανση με μικροαπορρίμματα, από 30€ έως 100€. 

β) Για ρύπανση με συσκευασίες που εγκαταλείπονται σε κοινόχρηστους χώρους, από 

50€ έως 200€. 

γ) Για ρύπανση με χύμα υπόλοιπα προϊόντων, λάδια, σακούλες – κούτες με απορρίμμα-

τα κτλ από 50€ έως 500€. 

Ειδική διάταξη 

Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α (χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμά-

των), από οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά αδύνατη την αποκομι-

δή και τελική διάθεση των απορριμμάτων, ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώσει τους παρα-

γωγούς (Ταμείο Λαϊκών Αγορών) και διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την διενέργεια της 

Λαϊκής αγοράς, μετά από 12ωρη προειδοποίηση.  

 
Άρθρο 18 

Καθαριότητα σε χώρους υπαιθρίου και στάσιμου εμπορίου 

1. Μικροπωλητές – καντίνες – περίπτερα. 

Οι Μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που 

ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον 

φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την άδεια κατάλη-

ψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν: 

α) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. 

β) Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερό τους καθαρό. 

γ) Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώ-

ρο εργασίας, μετά την λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρι-

σμός της περιοχής και να μην μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης. 

δ) Να διαθέτουν ειδικό μέσο ή μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, για την προσωρινή απο-

θήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους, όπως αυτά περι-

γράφονται στο άρθρο 15 παρ. 4 και 5. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται κα-

θαρά με ευθύνη και φροντίδα των μικροπωλητών. 

ε) Να εναποθέτουν τα απορρίμματα και τις άδειες συσκευασίες στο πλησιέστερο μέσο 

προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου. 
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στ) 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. 

ζ) 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 υ-

πάρχει κίνδυνος διασποράς. 

η) Οι παραβάτες των προηγουμένων εδαφίων της παρούσης παραγράφου τιμωρούνται 

κάθε φορά με πρόστιμο από 30€ έως 300€ ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότη-

τα της ρύπανσης. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

θ) Σε κατ΄ εξακολούθηση παραβάτες ο Δήμος, μετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως 

του παρόντος κανονισμού μέσα στον ίδιο χρόνο, μπορεί να αφαιρέσει την άδεια κοι-

νοχρήστου χώρου.  

2. Νωπά οπωροκηπευτικά 
α) Οι αδειούχοι μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που ασκούν την δραστηριό-

τητά τους σε κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν αδείας από το Δήμο, οφείλουν να τη-

ρούν όλα όσα αναγράφονται στα εδάφια α έως ζ στην παρ.1 του παρόντος άρθρου 

και επί πλέον: 

β) Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να πετούν στο οδό-

στρωμα, το πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους, υπολείμματα των προϊόντων 

τους, άδειες συσκευασίες, περιτυλίγματα κτλ. 

γ) 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 υ-

πηρεσίες του Δήμου. 

δ) Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφια α, β και γ, 

αυτής της παραγράφου επιβάλλονται οι καθοριζόμενες, στα εδάφια η και θ της παρ.1 

του παρόντος άρθρου, ποινές. 

3. Πάγκοι εμπορικών καταστημάτων 
α) Στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν αδείας πάγκους έκθεσης ή πώ-

λησης εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους, 

επιβάλλεται η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 15 για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

β)  Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε κατα-

σκευή που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, του οδοστρώματος και 

των κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να αποσύρεται με φροντίδα των υπευθύνων κα-

θαριότητας των επιχειρήσεων.  

γ)  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 υ-

πηρεσίες του Δήμου. 

δ) Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφια α, β και γ, 

της παρούσης παραφράφου, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο από 30 έως 100€ α-

νάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Το πρόστιμο διπλασιάζεται 

σε περίπτωση υποτροπής. 

 
Άρθρο 19 

Κανόνες μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης αντικειμένων 

1. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου πρέ-

πει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασπο-

ράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους καλυμμένο με μουσαμά η 

άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας.  

2. Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπο-

ρευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη 

του μεταφορέα και του υπευθύνου επιχείρησης ή του καταστήματος. Στην περίπτωση 
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αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καθαρισμού, 

όπως αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά, καταλογίζονται στον υπεύθυνο. 

3. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων 

του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο από 50€ έως 300€ ανά-

λογα και με την έκταση και τη σοβαρότητα της παράβασης. Το πρόστιμο διπλασιάζεται 

σε περίπτωση υποτροπής.  

 
Άρθρο 20 

Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ 

1. Τα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής, τρέϊ-

λερ και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο 

από ένα (1) μήνα στο ίδιο σημείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα. 

2. Για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων ακολουθείται η κατά το άρθρο 9 του Π.Δ. 

116/04 διαδικασία, βάσει της οποίας: 

α) Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά 

σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκα-

ταλειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως 

άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας 

προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική 

πράξη. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν 

το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην κατοχή 

του Δήμου. 

β) Σε περίπτωση που το εγκαταλειμμένο όχημα φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, ο Δήμος 

υποχρεούνται πέραν των αναφερομένων στη προηγούμενη παράγραφο να αναζητή-

σει επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλη-

του) μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιο-

κτητών του και να τους ενημερώσει, καθώς και να ενημερώσει και την αρμόδια υπη-

ρεσία του Υπ. Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ). 

γ) Όταν το εγκαταλειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου σύμφωνα με τα α-

νωτέρω, παραδίδεται από το Δήμο σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ (οχημά-

των τέλους κύκλου ζωής των) της περιοχής του. Το όχημα παραμένει στο σημείο 

συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα 

αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού 

προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το ό-

χημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τε-

μαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για όχημα 

με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Με-

ταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

δ) Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προ-

θεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξερ-

γασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Κατα-

στροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν ε-

πιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λό-

γους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιο-

κτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή 

ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ όπου θα αναφέρει το α-

κριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώ-

ρου και συγκατάθεση του αν πρόκειται περί τρίτου την οποία κοινοποιεί και στην αρ-

μόδια αρχή. 

ε) Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω 

προθεσμιών τότε το εκδιδόμενο, από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, Πιστο-

ποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον Δήμο. Εάν το όχημα δεν φέρει πινακίδες 

κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου. 
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3. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος (ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρί-

ζει κάποιο όχημα ως εγκαταλειμμένο) αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο 500€. 

Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

4. Ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος, για το οποίο κινήθηκε η διαδικασία της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου και το όχημα δεν αποθηκεύτηκε ή αποθηκεύτηκε προσωρινά σε ιδιω-

τικό χώρο (σε εφαρμογή της παρ.2 εδάφιο δ) θεωρείται ότι καταλαμβάνει κοινόχρηστο 

χώρο και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/80, ενώ το όχημα θεωρείται 

πλέων ως στερεό απόβλητο. Επιπρόσθετα σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή της εκ νέου 

εγκατάλειψης οχήματος, επιβάλλεται πρόστιμο από 200€ έως 1000€ ανάλογα με τον ό-

γκο του οχήματος. 

5. Η μεταφορά (από τους ιδιοκτήτες ή για λογαριασμό αυτών) οχημάτων ή μηχανημάτων σε 

παρακείμενη θέση στην ίδια περιοχή δεν επηρεάζει την, κατά την παρ.2 του παρόντος 

άρθρου, διαδικασία συλλογής, καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες, οι οποίες δεν ανα-

νεώνονται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Άρθρο 21 

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη) 

1. Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των 

κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος κα-

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

των ιδιοκτησιών τους (περίφραξη ακαλύπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, 

φεγγιτών, φωταγωγών κτλ.) . 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος, αποτελεί εστία μό-

λυνσης ή προκαλεί δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος, μετά από 

σχετική προειδοποίηση, αυτοψία της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εντολή εισαγ-

γελέα, μπορεί να προβεί σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων και να καταλογίσει τη δαπάνη 

καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6.  

3. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, 

αύλιοι χώροι), στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των 

υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από 

τρίτους. 

4. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διε-

νέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κτλ), οι υπεύθυνοι υπο-

χρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθε-

σης μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για 

την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους 

χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμ-

μάτων, που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους χώρους ή 

μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμά-

των που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται από τους ίδιους τους ιδιο-

κτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή, μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Περι-

βάλλοντος, με ειδικά προγράμματα και σε χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύ-

θυνση.  

5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο από 50€ 

έως 500€ ανάλογα την παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με το μέγεθος 

της ρύπανσης το πρόστιμο διπλασιάζεται.  
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Άρθρο 22 

Καθαριότητα οικοπέδων  

1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύ-

θερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο ο-

φείλουν να τα περιφράζουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε 

περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος, εφ΄ όσον διαπιστωθεί παράβαση της 

παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους του οικοπέδου με τοιχο-

κόλληση στο χώρο και παρέχει 20ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης.  

2. Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην 

συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει κάθε φορά 

πρόστιμο στους υπεύθυνους 300€ για οικόπεδα έως 1 στρέμμα, προσαυξανόμενο κατά 

200€ για κάθε επί πλέον στρέμμα και παρεμβαίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρι-

σμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κα-

τασκευή περίφραξης, απολύμανση κτλ. στους υπευθύνους. 

 
Άρθρο 23 

Οικοδομικές εργασίες – Δημόσια έργα 

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 Οδι-

κής 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 προβλήμα-

τα 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 αχρή-

στων αντικειμένων και αποβλήτων. 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού ανήκει στη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

1. Το άρθρο αυτό 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. 

2. Όλες 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 

εκδόσεώς της. 

γ) Άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου – οδοστρώματος, που χορηγείται από το Δήμο. 

Σε κάθε εργασία που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή ιδιώτη, για λογαρια-

σμό 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 Νόμου 2364/95. 

3. Σε περίπτωση που ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από 

την Πολεοδομία σχέδια, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη – κατασκευα-

στή, για να μπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται. 
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4. Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή προστίμων, την 

κίνηση από τον Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών. 

5. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι 

οργανισμοί κοινής ωφελείας, ανάλογα, πρέπει : 

α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα. 

β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος, 

καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. 

γ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή, για ποσό και σύμφωνα με το υπό-

δειγμα που θα καθορίζει η αρμόδια Υπηρεσία, η οποία θα επιστρέφεται στον δικαιού-

χο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προηγήθηκαν ζημιές 

στους δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, 

τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζο-

δρομίου κτλ.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δή-

μου. 

6. 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 λαμβά-

νονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται 

επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλι-

θους κτλ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αι-

τία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα, τσι-

μέντα κτλ.) πρέπει να είναι καλυμμένα ή να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μην παρασύ-

ρονται 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 απομά-

κρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταβάλλεται από τον υπόχρεο ενώ πα-

ράλληλα επιβάλλεται και το σχετικό τέλος . 

7. Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών ερ-

γασιών, πρέπει να είναι στερεωμένα κατά τρόπο ασφαλή για την πρόληψη ατυχήματος, 

τα δε περιφράγματα, για τον ίδιο λόγο, πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους 

λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση 

ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη 

νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή και να τοποθετείται προειδοποιητικό σήμα σε ικανή από-

σταση. 

8. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥ-

ΔΑΠ κτλ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών , επιβάλλεται η τήρηση των 

διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (ση-

μάνσεις 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 προβλε-

πόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε πε-

ρίπτωση, οι υπεύθυνοι των έργων, πρέπει να επιμελούνται την ανάρτηση πινακίδων με 

την επωνυμία του οργανισμού, τον αριθμό της αδείας του Δήμου και την ημερομηνία έκ-

δοσής του. Αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραη-

μέρου, οφείλουν να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και 

να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερή τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.  

Τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν επίσης για όλους τους φορείς του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, εταιρίες του Δημοσίου, οργανισμούς, κοινοπραξίες κτλ (ΟΣΕ, 

ΗΣΑΠ, ΔΕΠΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, ΤΡΑΜ Ε.Ε κτλ). 

9. Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει κάθε φορά πρόστιμο από 

100€ έως 5000€ ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης. 


