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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό        8/2012 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 168 /2012                    

  ΘΔΜΑ: «Έγκριζη κανονιζμού Καθαριόηηηας Γήμοσ Σροιζηνίας» 

    ηνλ Γαιαηά θαη ζηελ Βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά , ζήκεξα ηελ  17
ε
 ηνπ κήλα  επηεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο   2012, εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Γεπηέξα      θαη ώξα 18,00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο, κεηά  από ηελ  αξηζκ. 7303/10-09-2012 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα 

άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  ζε ζπλέρεηα ηεο από 14-9-2012 δηαθνπείζαο ζπλεδξίαζεο  θαη αθνύ 

δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα  16, ήηνη: 

   Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ  

              Παξόληεο                                                                             Απόληεο 

1. -Υξήζηνο  Πάιιεο  (Πρόεδρος)                                      1.- Μνζρνγηάλλεο  Κσλ/λνο 

2. -Καξάκπακπαο  Δπάγγεινο                                              2.- Ζξεηώηεο Γεκήηξηνο 

3. -Υαηδαλησλά Υαξηησκέλε                                               3.- Καπέινο Υξήζηνο                              

4.- Γέδεο  Αλαζηάζηνο                                                         4.- Αλησλίνπ Αληώληνο 

5.- Γαλόπνπινο  Αλδξέαο                                                    5.- Μπόγξεο    Νηθόιανο 

6.- Φύηξαο  Κπξηάθνο                                                           

7.- Καξλέδεο  ππξίδσλ                                                       

8. -Λεβεηδηώηε Γήκεηξα  (Γραμμαηέας)                            

9.- Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο                                                 

10.- Αζαλαζίνπ άββαο(Ανηιπρόεδρος) 

11.- Γαξζηλνύ Διεπζεξία 

12.- Γέδε  Μαξία 

13.- Αλδξηαλνπνύινπ  Γεσξγία   

14.- Παηνπιηάο Κσλ/λνο 

15.- Κσλ/λνο Σζηξνγηάλλεο 

16.- Παπιήο Αληώληνο                           

  ΓΖΜΑΡΥΟ:  Ησάλλεο  ακπάλεο , Παξώλ. 

Καηά ηελ ζπλέρηζε ηεο ζπλεδξίαζεο δελ πξνζήιζαλ νη Γεκνηηθνί ζύκβνπινη, Αζαλαζίνπ άββαο, Παηνπιηάο 

Κσλ/λνο, Αλδξηαλνπνύινπ Γεσξγία, Παπιήο Αληώληνο  θαη ε Γαξζηλνύ Διεπζεξία ε νπνία είρε απνρσξήζεη 

πξίλ ηελ δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 14-9-2012. Πξνζήιζαλ δε νη δεκνηηθνί ύκβνπινη Καπέιινο 

Υξήζηνο, Αλησλίνπ Αληώληνο θαη Κσλ/λνο Μνζρνγηάλλεο. 

Πρόεδρος Γημοηικής Κοινόηηηας Γαλαηά 

 Μαιίηζεο  Αλαζηάζηνο                  Παξώλ  

Πρόεδροι Σοπικών  Κοινοηήηων 

Παξόληεο                                                                        Απόληεο 

Σξηαληαθύιινπ Γεώξγηνο Λνπηξόπνιεο                                   Λίινο ππξίδσλ     Καξαηδά 

θνύξηεο  Γεώξγηνο Σαθηηθνύπνιεο                                         Υαηδίλαο Γεώξγηνο Μεγαινρσξίνπ                                  

                                                                                                    Γαινπηδήο  Παλαγηώηεο Σξνηδήλνο 

                                                                                                    Μαληάηεο σηήξηνο  Γξπόπεο                                                                                                        

                                                                                                    Εεξβόο  ηακάηηνο Άλσ Φαλαξίνπ     

Δκπρόζωποι  Σοπ. Κοινοηήηων 
Παξόληεο                                                                      απόληεο 

Γεκεηξνπιάθνο ππξίδσλ Κπςέιεο                                

ηακαηίνπ Κσλ/λνο  Κνπλνππίηζαο                                 

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο  θξάηεζε ν Σαθηηθόο  Τπάιιεινο Λέθθαο Γεώξγηνο. 

 
 
 

ΑΔΑ: Β43ΔΩΗΛ-Θ40
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          Αξηζ. Θέκαηνο: 20ν Ηκεξ.Γηαη.                     Αξηζ. Απόθαζεο: 168/2012 
 
     ΘΔΜΑ: «Έγκριση κανονισμού Καθαριότητας Δήμοσ Τροιζηνίας» 
 
  Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην 20ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  θαη έδσζε ηνλ 

ιόγν ζηνλ  Αληηδήκαξρν  θ. Δπάγγειν Καξάκπακπα, ν νπνίνο αλάγλσζε ζην ζώκα 

ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγία  Καζαξηόηεηαο  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο πνπ 

ζπλέηαμε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζ.    78/2012   απόθαζή  ηεο θαη 

έρεη σο εμήο:     
 

  Από το 10/2012  Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σροιζηνίας. 

 

Θέμα 6ο  : «Κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Σροιζηνίας». 

 

τον Γαλατά, σήμερα 16 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2012 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Σροιζηνίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σροιζηνίας,  ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. 5765/11-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  

άρθρο 75 του Ν. 3852/10.  

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 

πέντε (5) μέλη: 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. Ιωάννης Δ. αμπάνης (Πρόεδρος) 1.  Μαρία Δέδε 

2. πυρίδων Καρνέζης 2.  Νικόλαος Μπόγρης 

3. Αναστάσιος Δέδες  

4. Ανδρέας Δανόπουλος  

5. Νίκος – τράτος Δαρσινός  

 

Σα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αρχοντία Παυλή τακτική υπάλληλο του Δήμου Σροιζηνίας. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας 

διάταξης  ανέφερε τα εξής :  

ύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ια) του Ν. 3852/2010, συντάσσουμε σχέδιο κανονισμού καθαριότητας 

του Δήμου Σροιζηνίας, ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ 

 

Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού 

Η καθαριότητα του Δήμου είναι κυριολεκτικά κοινωνικό αγαθό, που μέσα από μια διαρκή συνεργασία, με 

υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταξύ κατοίκων- δημοτών και Δήμου, μπορεί να αποφέρει τα μεγαλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. Ο κανονισμός αυτός έχει στόχους: 

> Ση διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη και γενικότερα στο Δήμο, και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

> Σην ενημέρωση των δημοτών κατοίκων και την επιδίωξη της συνεργασίας τους. 

> Σην κατανόηση και εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 

 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως: 

Απόβλητα : κάθε ουσία ή αντικείμενο που εμπίπτει στις κατηγορίες του παραρτήματος 1 της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ 

και το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται να απορρίψει. Σα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα και 

αδρανή. 

Επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που καλύπτονται από την οδηγία 91/689 του υμβουλίου. 

ΑΔΑ: Β43ΔΩΗΛ-Θ40
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Αστικά απόβλητα: τα οικιακά απόβλητα και όσα άλλα μπορούν να εξομοιωθούν με αυτά λόγω της φύσεως ή της 

συνθέσεως τους.  

Βιομηχανικά απόβλητα: τα απόβλητα που προέρχονται από μεταποιητικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες ή 

παραγωγικές διαδικασίες.  

Αδρανή απόβλητα : τα απόβλητα στα οποία, αφού αποτεθούν σε χώρο ταφής, δεν υφίστανται καμία φυσική ή 

βιολογική μετατροπή. Σα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται δεν αντιδρούν φυσικά ή χημικά, δεν 

βιοδιασπώνται, ούτε επηρεάζουν δυσμενώς τις άλλες ύλες με τις οποίες έρχονται σε επαφή: κατά τρόπο ικανό να 

δημιουργήσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία.   

Ογκώδη απορρίμματα: αποτελεί γενικό όρο που περιγράφει εξοπλισμό και μεγάλες συσκευές που απορρίπτονται 

(π.χ. στρώματα, κρεβάτια, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια κ.λπ.)  

Ειδικά απόβλητα: τα προερχόμενα από μεταποίηση, νοσοκομεία, ιατρικά εργαστήρια, νεκροταφεία, συνεργεία, 

οικοδομές, ή εκείνα που δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους. 

Παραγωγός: κάθε πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε απόβλητα ("αρχικός παραγωγός") ή και κάθε 

πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες επεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της 

φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών. 

Κάτοχος: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα. 

Διαχείριση: η προσωρινή αποθήκευση, η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία/διάθεση των αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης. 

Προσωρινή αποθήκευση στερεών αποβλήτων: νοείται η τοποθέτηση των στερεών αποβλήτων σε ορισμένο χώρο και 

με την κατάλληλη συσκευασία για εύλογο χρονικό διάστημα μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η συλλογή τους.  

υλλογή : η περισυλλογή με διαλογή ή και ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους. 

Μεταφορά: το σύνολο των εργασιών φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς των αποβλήτων. 

Διάθεση: κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα II Α της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ. 

Ανακύκλωση: η ανάκτηση των υλικών των αποβλήτων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό 

σκοπό ή για άλλους σκοπούς. 

Οδοκαθαρισμός : η καθαριότητα των οδών - δημόσιων χώρων, το άδειασμα και ο καθαρισμός των 

απορριμματοδοχείων καθώς και των τάφρων, ρεμάτων, φρεατίων αποχέτευσης και ακτών. 

την καθαριότητα συμπεριλαμβάνονται: 

• Σο πλύσιμο και η σάρωση των οδών και προδιαγραφέντων περιοχών στο πρόγραμμα του Δήμου. 

• Η απομάκρυνση των μικροαπορριμμάτων, πτωμάτων ζώων (σύμφωνα με την Τ.Δ Ειβ/301/64), αποβλήτων 

που προέκυψαν από ατυχήματα (ανατροπές) οχημάτων, λάδια κτλ. 

• Ο καθαρισμός των εσχαρών ομβρίων 

• Σο πλύσιμο και ο καθαρισμός των πεζοδρομίων 

• Ο έλεγχος και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης. 

Μικροαπορρίμματα: απορρίμματα μικρού μεγέθους (όπως μικρά τεμάχια χαρτιού, συσκευασίες ζαχαρωδών 

προϊόντων, πακέτα τσιγάρα, αποτσίγαρα, κουτιά κονσερβών) τα οποία δημιουργούνται από απροσεξία των 

παραγωγών τους. 

Κατοικίες: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα/οικογένειες μόνιμα ή πρόσκαιρα, όπως 

μονοκατοικίες ή όροφοι ή διαμερίσματα σε πολυκατοικίες ή άλλου τύπου ακίνητα. 

Καταστήματα: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή 

πρόσκαιρα. 

την έννοια των "καταστημάτων" υπάγονται και τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια, 

στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες, θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών, κέντρα ψυχαγωγίας, 

ξενοδοχεία, χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής ή εκθέσεως ζώων, περιβόλια όπου γίνονται κάθε φύσεως 

καλλιέργειες, και γενικά χώροι που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατοικίες ή γραφεία. Επίσης καταστήματα 

θεωρούνται και τα ιδιωτικά σχολεία, τα νοσοκομεία και οι ιδιωτικοί βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί. 

Γραφεία: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επιτηδεύματα που δεν ανήκουν στην 

κατηγορία των καταστημάτων. 

την έννοια των "γραφείων" υπάγονται και τα ακίνητα ή χώροι, όπου λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες 

οργανισμών κοινής ωφέλειας και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οικόπεδα: Θεωρούνται ακάλυπτοι χώροι εντός ή εκτός του σχεδίου πόλης. 

ΑΔΑ: Β43ΔΩΗΛ-Θ40
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Άρθρο 1ο: Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού 

1. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Δημοτική αρχή, κατ' επέκταση στην υπηρεσία καθαριότητας και στην 

Αστυνομία (ΕΛ.Α.) 

2. Η συνεργασία φορέων, κατοίκων, δημοτών κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική επιτέλεση του έργου. 

Οι κάτοικοι διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου των αποφάσεων των υπευθύνων καθαριότητας και του Δημάρχου. 

Άρθρο 2°: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων και των λυμάτων 

Απορρίμματα είναι αντικείμενα στερεάς μορφής που προέρχονται από: ανθρώπινες δραστηριότητες, φυσικούς 

κύκλους και παράγονται σε χώρους κατοικίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικά αστικού περιβάλλοντος.  

Αυτά ταξινομούνται σε : αστικά, ειδικά και τοξικά-βλαβερά.  

α) Αστικά είναι: 

1. Σα ογκώδη ή μη ογκώδη εσωτερικά απορρίμματα που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, 

νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία κλπ. 

2. Σα οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης εξωτερικά απορρίμματα που βρίσκονται σε οδούς κοινόχρηστους 

χώρους, οικόπεδα (χωρίς περίφραξη) κλπ. 

3. Σα προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κλπ.) 

4. Σα επικίνδυνα απορρίμματα (φάρμακα, σύριγγες, μπαταρίες κλπ.) 

β) Ειδικά είναι: 

1. Σα υπόλοιπα από βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία και άλλες μονάδες παραγωγής (μετάλλου, ξύλου, 

χαρτιού, πλαστικού κλπ.). Διαφέρουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. 

2. Σα υλικά που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες (μπάζα) 

3. Σα απόβλητα που δεν μεταφέρονται με συνήθεις τρόπους και οχήματα. 

4. Σα αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και γενικά μηχανήματα, καθώς και τα εξαρτήματα τους, άχρηστα ή 

εγκαταλελειμμένα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

γ) Σα τοξικά - βλαβερά είναι: 

 Όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, 

εκρηκτικά, ραδιενεργά κλπ.), έχουν ειδικούς τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα 

συνηθισμένα. 

 

2. Λύματα: καλούνται γενικά τα απόβλητα υγρά των κατοικιών, ιδρυμάτων, εργοστασίων και άλλων 

εγκαταστάσεων κάποιας περιοχής. Αυτά διακρίνονται σε: 

(α) Αστικά λύματα: Σα οικιακά λύματα ή το μείγμα οικιακών με βιομηχανικά υγρά απόβλητα. 

(β) Οικιακά λύματα: Σα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών που προέρχονται κυρίως από τις 

λειτουργίες των ανθρώπινων οργανισμών καθώς και τις εμπορικές δραστηριότητες. 

(γ) Βιομηχανικά υγρά απόβλητα: οποιαδήποτε υγρά απόβλητα που απορρίπτονται από κτίρια και χώρους που 

χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα, και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα 

ή όμβρια ύδατα. 

Άρθρο 3°: Τποχρεώσεις του Δήμου 

1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1α, αυτού του κανονισμού. Η αποκομιδή τους γίνεται βάση του εκάστοτε 

προγράμματος. Σα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο ΦΤΣΑ Άνω Λιοσίων. 

2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων γίνεται ως εξής: 

α) Για τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1β (1) , 1β (2), 1β (3), εφόσον ο Δήμος έχει τη 

δυνατότητα και τη σχετική υποδομή βάση ιδιαίτερου προγράμματος και μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία 
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καθαριότητας και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλλει το ειδικό τέλος αποκομιδής που καθορίζεται στον 

παρόντα κανονισμό. 

β) Για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, η απομάκρυνση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής 

διαδικασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Ο οδοκαθαρισμός και η καθαριότητα εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής ή απομάκρυνσης 

απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες ή κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι 

οδοκαθαρισμού ορίζονται από το Δήμο με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. 

4. Η καθαριότητα της λαϊκής αγοράς, εντός 3 ωρών από το πέρας της λειτουργίας της. 

5. Ο καθαρισμός των εσχαρών όμβριων από λάσπες και αδρανή υλικά. 

6. Η κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης των 

απορριμμάτων. Επιπλέον η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην αντίστοιχη υπηρεσία 

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά και τεχνικά μέτρα, όπως για παράδειγμα την παροχή γαντιών και 

στολών εργασίας. 

7. Η λήψη αναγκαίων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό είναι αναγκαίο λόγω καιρικών 

συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων και αργιών. 

8. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 4ο : Τποχρεώσεις των κατοίκων 

1. Για τα γραφεία υπεύθυνο είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα. 

2. Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής. 

3. Για τις Α.Ε. υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό. 

4. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος του διοικητικού. 

5. Για τις βιομηχανικές μονάδες, υπεύθυνος είναι συγκεκριμένο πρόσωπο που ορίζεται από την διεύθυνση της 

επιχείρησης και γνωστοποιείται στο Δήμο. 

6. Για τα οικόπεδα υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού. 

7. Για τις κατοικίες υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.  

 

Άρθρο 5°: Τποχρεώσεις υπεύθυνων για εσωτερικά μη ογκώδη 

1. Οι υπεύθυνοι που ορίζονται στο άρθρο 4 γι' αυτά τα απορρίμματα, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα 

αποκομιδής που έχει καταρτίσει ο Δήμος. Σην ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν 

συσκευασμένα τα απορρίμματα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει να τοποθετούν μέσα στον 

κάδο πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου και όχι να τοποθετούν τα απορρίμματα μετά την έλευση του 

απορριμματοφόρου και ασυσκεύαστα. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της 

υπηρεσίας καθαριότητας. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου είναι και η μόνη αρμόδια για την μετακίνηση ή 

αλλαγή θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. 

2. την περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος, ο πλαστικός σάκος με τα απορρίμματα πρέπει να είναι καλά 

κλεισμένος, έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού. ε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται η φθορά του ή η τοποθέτηση του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα στα δέντρα, στις κολώνες ή 

οπουδήποτε αλλού. 

Για τους παραβάτες της παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο Δήμος δύναται να επιβάλλονται πρόστιμα ύψους 30€ 

και 60€ αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 6°: Τποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη αστικά απορρίμματα. 

 

1. Σα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την υπηρεσία καθαριότητας, εφόσον ο Δήμος έχει αναλάβει την 

αποκομιδή τους και κατόπιν πληρωμής του καθορισθέντος τέλους. 
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2. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μη βγάζουν τα απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνο το 

προηγούμενο βράδυ της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το φορτηγό και να τοποθετούν σε σημείο 

που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών οχημάτων. 

ε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και επιβάλλεται πρόστιμο 40 €. 

3. Ειδικότερα για καταστήματα, γραφεία κλπ. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα 

συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ.) να ελαχιστοποιούν τον όγκο τους με πίεση, περίδεση κλπ. και να 

μην τα τοποθετούν ανεξέλεγκτα και μετά την έλευση του απορριμματοφόρου. 

4. Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών (φύλλα, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν) 

συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα. 

ε περίπτωση απόρριψης επί του πεζοδρομίου των ανωτέρω ασυσκεύαστων απορριμμάτων επιβάλλεται πρόστιμο 

στον υπεύθυνο 60€. 

5. Τπόλοιπα χώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. 

Άρθρο 7°: Τποχρεώσεις πεζών - οδυνών 

Η απόρριψη από πεζούς, θαμώνες ή εποχούμενους καθοδόν, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών 

μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Σο ίδιο και στους κοινόχρηστους 

ή ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) από 

περιπατητές, θαμώνες κλπ. Σα αντικείμενα αυτά πρέπει να ρίπτονται στα απορριμματοδοχεία ή στους κάδους. 

τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 20€. 

Άρθρο 8ο: Τποχρεώσεις καταστημάτων 

1. Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση των 

προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κλπ.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων, αλλά 

και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. τους παραβάτες ιδιοκτήτες καταστημάτων 

επιβάλλεται πρόστιμο 60€. 

2. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν άδειας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους, όπως καφενεία, 

καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφής χώρους, να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με 

δικά τους μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από 

συνεργεία του Δήμου. τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 60€. 

3. Η διατήρηση ή η είσοδος κατοικίδιων ζώων στους χώρους των καταστημάτων ή εργαστηρίων ή ποτών 

απαγορεύεται. Τπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ή ο υπεύθυνος διευθυντής του, οι οποίοι 

διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος. 

 

Άρθρο 9ο: Καθαριότητα λαϊκής αγοράς 

Οι πωλητές και οι έμποροι στη λαϊκή αγορά που λειτουργεί στο Δήμο, οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο απ' 

αυτούς πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους. τους παραβάτες 

επιβάλλεται πρόστιμο 40€. 

Άρθρο 10°: Τποχρεώσεις πλανόδιων πωλητών 

1. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες), οι παλιννοστούντες που έχουν ειδική 

άδεια στάσιμου εμπορίου κ. α., οφείλουν να διατηρούν τον γύρο χώρο απ' αυτούς καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε 

είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους τοποθετούν στους κάδους απορριμμάτων. 

2. ε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου 

καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. 

τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100€. 

3. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστώνεται κατ' επανάληψη, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει ακόμη και την ανάκληση 

της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή και οριστικά, μετά από σχετική προειδοποίηση. 
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Άρθρο 11° 

1.  Παραβάτες που ρυπαίνουν δρόμους και χώρους, εντός και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως με σφαγή 

ζώων, βρώσιμου κρέατος, πτώματα ζώων κλπ., καταβάλουν πρόστιμο 300 €. 

2. Παραβάτες που ρυπαίνουν δρόμους και κοινόχρηστους χώρους δι' αθρόας ρίψεως φύλλων χαρτιού, 

διαφημίσεων, αγγελιών κλπ. καταβάλλουν πρόστιμο 300 €. 

Άρθρο 12ο: υγρά απόβλητα από οικιακή ή άλλη χρήση 

1. ε περίπτωση ρύπανσης οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων από την εναπόθεση ή απόρριψη 

υγρών ρυπογόνων ουσιών οι παραβάτες υποχρεώνονται σε αποζημίωση προς το Δήμο, ίση προς την απαιτούμενη 

δαπάνη καθαρισμού του χώρου που ρυπάνθηκε. Επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο, για μεν τις επιφάνειες μέχρι 1 μ2 

ποσό 200 €/μ2 για δε τις επιφάνειες μεγαλύτερες από 1 μ2 ποσό 320 €/ μ2. 

2. Νερά που προέρχονται από πλυντήρια, φρεάτια ή οποιαδήποτε οικιακή χρήση, καταστήματα, εργοστάσια, 

στάβλους κλπ. πρέπει να παροχετεύονται στεγανά σε βόθρο ή στο δημοτικό δίκτυο αποχετεύσεως ή με 

οποιοδήποτε άλλο νόμιμο, τρόπο, ώστε να μην λιμνάζουν ή να διαρρέουν στο δρόμο, στα ρέματα, σε οικόπεδα, στον 

αγωγό όμβριων υδάτων και άλλου. τους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 60 €. 

3. Νερά που προέρχονται από βρύσες (πλύσιμο μπαλκονιών, αυλών κλπ) δεν πρέπει να διαρρέουν στους δρόμους 

γιατί προκαλούν προβλήματα σε πεζούς και οχήματα, λόγω ολισθηρότητας, θα επιβάλλεται πρόστιμο 40 €. 

4. Σο άδειασμα των βόθρων θα γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών ή νομέων των χώρων, όπου βρίσκονται, 

έγκαιρα και με ασφαλή τρόπο, ώστε να αποφεύγονται διαρροές ή δημιουργία ανθυγιεινής εστίας. Η μεταφορά και η 

εναπόθεση των λυμάτων από τα ιδιωτικά βυτιοφόρα οχήματα θα γίνεται στο εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού 

του Δήμου και θα αφορούν μόνο τα λύματα των κατοίκων του Δήμου. Λύματα προερχόμενα από άλλες περιοχές, 

εκτός του Δήμου, δεν θα εναποτίθενται στον παραπάνω χώρο. 

τους παραβάτες ιδιοκτήτες ή νομείς και οδηγούς βυτιοφόρων θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 €. 

Αν η εναπόθεση βοθρολυμάτων προέρχεται από άλλους Δήμους θα επιβάλλεται πρόστιμο 400 €. 

5. Για βυτιοφόρα βοθρολυμάτων που διαρρέουν-κατά τη μεταφορά τους- λύματα σε δρόμους, επιβάλλεται 

πρόστιμο ύψους 100 €. 

 

Άρθρο 13°: καθαριότητα ιδιωτικών χώρων 

 

1. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων, επιχειρήσεων ή συμπλέγματος κατοικιών, στεγασμένοι 

ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη κι αν τα 

απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. 

Επίσης έχουν υποχρέωση να φροντίζουν τις προσόψεις των κατοικιών (άσπρισμα, καθάρισμα), τουλάχιστον μία (1) 

φορά το χρόνο. 

2. Οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων οφείλουν να διατηρούν αυτά έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα 

κοινής ησυχίας ή άλλες ενοχλήσεις στους περιοίκους και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση 

καθαριότητας στο περιβάλλον τους. 

3. Όπου επιτρέπονται τα οικόσιτα ζώα (μικρός αριθμός από κότες, κουνέλια, πρόβατα κλπ), αυτά θα 

διατηρούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και θα πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους υγιεινής και προστασίας 

του περιβάλλοντος. 

τους παραβάτες των παραγράφων (2) & (3) επιβάλλεται πρόστιμο 100€. 

4. Οι ιδιοκτήτες πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (σταυλισμοί) οφείλουν να τηρούν τους επιβαλλόμενους 

όρους υγιεινής. Ιδιαίτερα η εναπόθεση της κοπριάς από τα ζώα τους, θα γίνεται μακριά από κατοικίες, δρόμους, 

πηγές και πηγάδια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 120€ 

 

Άρθρο 14°: καθαριότητα οικοπέδων (αποψίλωση) - κλάδευση δέντρων 

 

1. Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη κι 

όταν προέρχονται από τρίτους. Γι' αυτό το λόγο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ. Ο. 

Κ.) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. 
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Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να 

παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους και επιβάλλοντας πρόστιμο 100 

€. 

2. Απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων στα ρέματα, στους χείμαρρους ή σε κοινόχρηστους χώρους. 

τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 400€/m3 

3. Οι ιδιοκτήτες οικιών, επιχειρήσεων ή οικοπέδων, οφείλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα να κλαδεύουν τα 

δέντρα ή τα φυτά που βγαίνουν σε δημοτικό δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο. Αν, παρ' όλες τις συστάσεις του Δήμου, 

αδιαφορούν για την κλάδευσή τους, τότε αυτήν αναλαμβάνει ο Δήμος και με την καταβολή του προστίμου 80€. 

Άρθρο 15°: εναπόθεση, μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων 

1. Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών σε 

κοινόχρηστους χώρους κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση στο περιβάλλον από τον διασκορπισμό των 

υλικών, αλλά και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια γενικότερα και γίνεται μετά από χορήγηση από το 

Δήμο άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 

προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.), ώστε να αποτρέπεται κίνδυνος διασκορπισμού τους. 

τους παραβάτες πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται πρόστιμο 60 €. 

2. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο 

τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά, προς αποφυγή διασκορπισμού τους. 

3. Σα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να 

περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. ε περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από την 

υπηρεσία του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο. τους παραβάτες των παραγράφων (2) και (3) 

επιβάλλεται πρόστιμο 100 €. 

Άρθρο 16°: εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα - μηχανήματα  κλπ. 

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στους "Ορισμούς" του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται από τους 

ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους για διάλυση. ε αντίθετη περίπτωση η στάθμευση τους (μακροχρόνια ή 

μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80. Επίσης 

επιβάλλεται πρόστιμο 400€. 

ΑΔΑ: Β43ΔΩΗΛ-Θ40
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 Άρθρο 17°: οικοδομικές εργασίες 

 

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών, 

καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. 

 

Άρθρο 18°: όργανα ελέγχου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού - ύψος προστίμων 

 

1. Σο Δημοτικό υμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα στην αρχή κάθε έτους να αναπροσαρμόζει τα ποσά και τα 

πρόστιμα με απόφαση του. 

2. Εξουσιοδοτεί για τον έλεγχο, την επιβολή προστίμων και μηνύσεων την Αστυνομία. 

3. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 458 του 

Ποινικού Κώδικα. Ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθεσίες. 

 

α/α Άρθρα Παράβαση Πρόστιμο 

1 
Άρθρο 5 παρ. 1  

παρ. 2  

Απορρίμματα μη ογκώδη ασυσκεύαστα 

Μετακίνηση ή αλλαγή θέσης κάδου 

Εναπόθεση απορριμμάτων σε λάθος χρόνο 

Απορρίμματα σε δέντρα ή κολώνες κλπ. 

 

30€ 

30€ 

30€ 

30€ 

 

2 
Άρθρο 6 παρ. 1  

παρ. 3 παρ. 4 

Εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων σε λάθος χρόνο 

Απορρίμματα κηπευτικών εργασιών κλπ. 

Καύση απορριμμάτων μέσα σε οικισμό 

40€ 

40€ 

60€ 

3 
Άρθρο 7 Απόρριψη απορριμμάτων από πεζούς κλπ. 20€ 

4 
Άρθρο 8 παρ. 1  

παρ. 2 

Μη τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων από καταστήματα 

Ομοίως από καταστήματα που νοικιάζουν δημοτικό χώρο 

60€ 

60€ 

5 
Άρθρο 9 Μη τήρηση καθαριότητας λαϊκής αγοράς  20€ 

6 
Άρθρο 10 Έλλειψη καθαριότητας από πλανόδιους πωλητές  100€ 

7 
Άρθρο 11 παρ. 1 παρ. 2 

Ρύπανση από σφαγή ζώων, πτώματα ζώων κλπ. 

Ρύπανση από διαφημιστικά φυλλάδια κλπ. 

300€ 

300€ 

8 
Άρθρο 12 παρ. 1 παρ. 2 

παρ. 3 παρ. 4 παρ. 5 

Ρύπανση από ρυπογόνες ουσίες 

Νερά οικιακής χρήσης, καταστημάτων, στάβλων 

Νερά από πλύσιμο μπαλκονιών, αυλών κλπ. 

Μη άδειασμα βόθρων. 

Εναπόθεση βοθρολυμάτων από άλλους δήμους 

Διαρροή βοθρολυμάτων από βυτιοφόρα 

200€/μ² 

320€/μ² 

60€ 

40€ 

300€ 

400€ 

9 
Άρθρο 13 παρ. 2 παρ. 3 

παρ. 4 

Μη τήρηση καθαριότητας – κοινής ησυχίας από κατοικίδια ζώα 

Μη τήρηση καθαριότητας από οικόσιτα ζώα 

Μη τήρηση καθαριότητας από πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  

 

100€ 

100€ 

 

120€ 

10 
Άρθρο 14 παρ. 1 παρ. 2 

παρ. 3 

Μη καθαριότητα οικοπέδων 

Ρίψη απορριμμάτων σε ρέματα, χείμαρρους, κοινόχρηστους χώρους 

Μη κλάδευση δέντρων 

100€ 

 

400€ 

80€ 

11 
Άρθρο 15 παρ.1  

παρ. 2 παρ. 3 

Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση, στίβαξη διαφόρων υλικών 

Διασκορπισμός υλικών από μη καλυμμένα οχήματα 

Απορρίμματα από φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων 

 

120€ 

100€ 

100€ 

12 
Άρθρο 16 Εγκαταλειμμένα οχήματα ή μηχανήματα 400€ 

ΑΔΑ: Β43ΔΩΗΛ-Θ40
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υνημμένα : 1) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α' - «Πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας»  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΠΡΟΣΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

1. Σο άρθρο 72 εδάφιο ια) του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης), 

2. Σο άρθρο 79 Ν. 3463/2006,  

3. Σην εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 

 

Αποφασίζει   Ομόφωνα 

 

1. υντάσσει το σχέδιο Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σροιζηνίας ως ανωτέρω. 

2. Εισηγείται την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 78/2012. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

                                                                                     ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΑΜΠΑΝΗ 

 
 
Ο Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ  

Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΑπποουυαασσίί ζζεε ιι   οομμόόυυωωνναα   

Δγθξίλεη ηελ θαλνληζηηθή απόθαζε πνπ ζπλέηαμε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ 

78/2012 απόθαζή ηεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνλ ππνβιεζέληα Καλνληζκό Καζαξηόηεηαο 

ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο  θαη έρεη σο θαησηέξσ: 
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ 

 

Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού 

Η καθαριότητα του Δήμου είναι κυριολεκτικά κοινωνικό αγαθό, που μέσα από μια διαρκή συνεργασία, με 

υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταξύ κατοίκων- δημοτών και Δήμου, μπορεί να αποφέρει τα μεγαλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. Ο κανονισμός αυτός έχει στόχους: 

> Ση διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη και γενικότερα στο Δήμο, και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

> Σην ενημέρωση των δημοτών κατοίκων και την επιδίωξη της συνεργασίας τους. 

              

               Ο Δήμαρχος Σροιζηνίας                                       ΣΑ ΜΕΛΗ 

                και Πρόεδρος της Ο.Ε.                                                         1.  πυρίδων Καρνέζης    

                Ιωάννης Δ. αμπάνης                                                                  2.   Αναστάσιος Δέδες  

3. Ανδρέας Δανόπουλος 

4. Νίκος – τράτος Δαρσινός 

ΑΔΑ: Β43ΔΩΗΛ-Θ40
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> Σην κατανόηση και εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 

 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως: 

Απόβλητα : κάθε ουσία ή αντικείμενο που εμπίπτει στις κατηγορίες του παραρτήματος 1 της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ 

και το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται να απορρίψει. Σα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα και 

αδρανή. 

Επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που καλύπτονται από την οδηγία 91/689 του υμβουλίου. 

Αστικά απόβλητα: τα οικιακά απόβλητα και όσα άλλα μπορούν να εξομοιωθούν με αυτά λόγω της φύσεως ή της 

συνθέσεως τους.  

Βιομηχανικά απόβλητα: τα απόβλητα που προέρχονται από μεταποιητικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες ή 

παραγωγικές διαδικασίες.  

Αδρανή απόβλητα : τα απόβλητα στα οποία, αφού αποτεθούν σε χώρο ταφής, δεν υφίστανται καμία φυσική ή 

βιολογική μετατροπή. Σα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται δεν αντιδρούν φυσικά ή χημικά, δεν 

βιοδιασπώνται, ούτε επηρεάζουν δυσμενώς τις άλλες ύλες με τις οποίες έρχονται σε επαφή: κατά τρόπο ικανό να 

δημιουργήσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία.   

Ογκώδη απορρίμματα: αποτελεί γενικό όρο που περιγράφει εξοπλισμό και μεγάλες συσκευές που απορρίπτονται 

(π.χ. στρώματα, κρεβάτια, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια κ.λπ.)  

Ειδικά απόβλητα: τα προερχόμενα από μεταποίηση, νοσοκομεία, ιατρικά εργαστήρια, νεκροταφεία, συνεργεία, 

οικοδομές, ή εκείνα που δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους. 

Παραγωγός: κάθε πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε απόβλητα ("αρχικός παραγωγός") ή και κάθε 

πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες επεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της 

φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών. 

Κάτοχος: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα. 

Διαχείριση: η προσωρινή αποθήκευση, η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία/διάθεση των αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης. 

Προσωρινή αποθήκευση στερεών αποβλήτων: νοείται η τοποθέτηση των στερεών αποβλήτων σε ορισμένο χώρο και 

με την κατάλληλη συσκευασία για εύλογο χρονικό διάστημα μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η συλλογή τους.  

υλλογή : η περισυλλογή με διαλογή ή και ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους. 

Μεταφορά: το σύνολο των εργασιών φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς των αποβλήτων. 

Διάθεση: κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα II Α της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ. 

Ανακύκλωση: η ανάκτηση των υλικών των αποβλήτων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό 

σκοπό ή για άλλους σκοπούς. 

Οδοκαθαρισμός : η καθαριότητα των οδών - δημόσιων χώρων, το άδειασμα και ο καθαρισμός των 

απορριμματοδοχείων καθώς και των τάφρων, ρεμάτων, φρεατίων αποχέτευσης και ακτών. 

την καθαριότητα συμπεριλαμβάνονται: 

• Σο πλύσιμο και η σάρωση των οδών και προδιαγραφέντων περιοχών στο πρόγραμμα του Δήμου. 

• Η απομάκρυνση των μικροαπορριμμάτων, πτωμάτων ζώων (σύμφωνα με την Τ.Δ Ειβ/301/64), αποβλήτων 

που προέκυψαν από ατυχήματα (ανατροπές) οχημάτων, λάδια κτλ. 

• Ο καθαρισμός των εσχαρών ομβρίων 

• Σο πλύσιμο και ο καθαρισμός των πεζοδρομίων 

• Ο έλεγχος και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης. 

Μικροαπορρίμματα: απορρίμματα μικρού μεγέθους (όπως μικρά τεμάχια χαρτιού, συσκευασίες ζαχαρωδών 

προϊόντων, πακέτα τσιγάρα, αποτσίγαρα, κουτιά κονσερβών) τα οποία δημιουργούνται από απροσεξία των 

παραγωγών τους. 

Κατοικίες: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα/οικογένειες μόνιμα ή πρόσκαιρα, όπως 

μονοκατοικίες ή όροφοι ή διαμερίσματα σε πολυκατοικίες ή άλλου τύπου ακίνητα. 

Καταστήματα: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή 

πρόσκαιρα. 

την έννοια των "καταστημάτων" υπάγονται και τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια, 

στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες, θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών, κέντρα ψυχαγωγίας, 

ξενοδοχεία, χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής ή εκθέσεως ζώων, περιβόλια όπου γίνονται κάθε φύσεως 

καλλιέργειες, και γενικά χώροι που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατοικίες ή γραφεία. Επίσης καταστήματα 

θεωρούνται και τα ιδιωτικά σχολεία, τα νοσοκομεία και οι ιδιωτικοί βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί. 

ΑΔΑ: Β43ΔΩΗΛ-Θ40
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Γραφεία: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επιτηδεύματα που δεν ανήκουν στην 

κατηγορία των καταστημάτων. 

την έννοια των "γραφείων" υπάγονται και τα ακίνητα ή χώροι, όπου λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες 

οργανισμών κοινής ωφέλειας και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οικόπεδα: Θεωρούνται ακάλυπτοι χώροι εντός ή εκτός του σχεδίου πόλης. 

Άρθρο 1ο: Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού 

1. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Δημοτική αρχή, κατ' επέκταση στην υπηρεσία καθαριότητας και στην 

Αστυνομία (ΕΛ.Α.) 

2. Η συνεργασία φορέων, κατοίκων, δημοτών κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική επιτέλεση του έργου. 

Οι κάτοικοι διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου των αποφάσεων των υπευθύνων καθαριότητας και του Δημάρχου. 

Άρθρο 2°: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων και των λυμάτων 

Απορρίμματα είναι αντικείμενα στερεάς μορφής που προέρχονται από: ανθρώπινες δραστηριότητες, φυσικούς 

κύκλους και παράγονται σε χώρους κατοικίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικά αστικού περιβάλλοντος.  

Αυτά ταξινομούνται σε : αστικά, ειδικά και τοξικά-βλαβερά.  

α) Αστικά είναι: 

5. Σα ογκώδη ή μη ογκώδη εσωτερικά απορρίμματα που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, 

νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία κλπ. 

6. Σα οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης εξωτερικά απορρίμματα που βρίσκονται σε οδούς κοινόχρηστους 

χώρους, οικόπεδα (χωρίς περίφραξη) κλπ. 

7. Σα προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κλπ.) 

8. Σα επικίνδυνα απορρίμματα (φάρμακα, σύριγγες, μπαταρίες κλπ.) 

β) Ειδικά είναι: 

1. Σα υπόλοιπα από βιοτεχνίες, εργαστήρια, συνεργεία και άλλες μονάδες παραγωγής (μετάλλου, ξύλου, 

χαρτιού, πλαστικού κλπ.). Διαφέρουν με τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. 

2. Σα υλικά που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες (μπάζα) 

3. Σα απόβλητα που δεν μεταφέρονται με συνήθεις τρόπους και οχήματα. 

4. Σα αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και γενικά μηχανήματα, καθώς και τα εξαρτήματα τους, άχρηστα ή 

εγκαταλελειμμένα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

γ) Σα τοξικά - βλαβερά είναι: 

 Όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, 

εκρηκτικά, ραδιενεργά κλπ.), έχουν ειδικούς τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα 

συνηθισμένα. 

 

2. Λύματα: καλούνται γενικά τα απόβλητα υγρά των κατοικιών, ιδρυμάτων, εργοστασίων και άλλων 

εγκαταστάσεων κάποιας περιοχής. Αυτά διακρίνονται σε: 

(α) Αστικά λύματα: Σα οικιακά λύματα ή το μείγμα οικιακών με βιομηχανικά υγρά απόβλητα. 

(β) Οικιακά λύματα: Σα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών που προέρχονται κυρίως από τις 

λειτουργίες των ανθρώπινων οργανισμών καθώς και τις εμπορικές δραστηριότητες. 

(γ) Βιομηχανικά υγρά απόβλητα: οποιαδήποτε υγρά απόβλητα που απορρίπτονται από κτίρια και χώρους που 

χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα, και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα 

ή όμβρια ύδατα. 
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Άρθρο 3°: Τποχρεώσεις του Δήμου 

1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1α, αυτού του κανονισμού. Η αποκομιδή τους γίνεται βάση του εκάστοτε 

προγράμματος. Σα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο ΦΤΣΑ Άνω Λιοσίων. 

2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων γίνεται ως εξής: 

α) Για τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1β (1) , 1β (2), 1β (3), εφόσον ο Δήμος έχει τη 

δυνατότητα και τη σχετική υποδομή βάση ιδιαίτερου προγράμματος και μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία 

καθαριότητας και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλλει το ειδικό τέλος αποκομιδής που καθορίζεται στον 

παρόντα κανονισμό. 

β) Για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, η απομάκρυνση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής 

διαδικασίας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

9. Ο οδοκαθαρισμός και η καθαριότητα εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής ή απομάκρυνσης 

απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες ή κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι 

οδοκαθαρισμού ορίζονται από το Δήμο με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. 

10. Η καθαριότητα της λαϊκής αγοράς, εντός 3 ωρών από το πέρας της λειτουργίας της. 

11. Ο καθαρισμός των εσχαρών όμβριων από λάσπες και αδρανή υλικά. 

12. Η κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης των 

απορριμμάτων. Επιπλέον η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην αντίστοιχη υπηρεσία 

λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά και τεχνικά μέτρα, όπως για παράδειγμα την παροχή γαντιών και 

στολών εργασίας. 

13. Η λήψη αναγκαίων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό είναι αναγκαίο λόγω καιρικών 

συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων και αργιών. 

14. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 4ο : Τποχρεώσεις των κατοίκων 

1. Για τα γραφεία υπεύθυνο είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα. 

2. Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής. 

3. Για τις Α.Ε. υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό. 

4. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος του διοικητικού. 

5. Για τις βιομηχανικές μονάδες, υπεύθυνος είναι συγκεκριμένο πρόσωπο που ορίζεται από την διεύθυνση της 

επιχείρησης και γνωστοποιείται στο Δήμο. 

6. Για τα οικόπεδα υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού. 

7. Για τις κατοικίες υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού.  

 

Άρθρο 5°: Τποχρεώσεις υπεύθυνων για εσωτερικά μη ογκώδη 

1. Οι υπεύθυνοι που ορίζονται στο άρθρο 4 γι' αυτά τα απορρίμματα, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα 

αποκομιδής που έχει καταρτίσει ο Δήμος. Σην ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν 

συσκευασμένα τα απορρίμματα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει να τοποθετούν μέσα στον 

κάδο πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου και όχι να τοποθετούν τα απορρίμματα μετά την έλευση του 

απορριμματοφόρου και ασυσκεύαστα. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της 

υπηρεσίας καθαριότητας. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου είναι και η μόνη αρμόδια για την μετακίνηση ή 

αλλαγή θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. 

2. την περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος, ο πλαστικός σάκος με τα απορρίμματα πρέπει να είναι καλά 

κλεισμένος, έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού. ε καμία περίπτωση δεν 
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επιτρέπεται η φθορά του ή η τοποθέτηση του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα στα δέντρα, στις κολώνες ή 

οπουδήποτε αλλού. 

Για τους παραβάτες της παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο Δήμος δύναται να επιβάλλονται πρόστιμα ύψους 30€ 

και 60€ αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 6°: Τποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη αστικά απορρίμματα. 

 

1. Σα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την υπηρεσία καθαριότητας, εφόσον ο Δήμος έχει αναλάβει την 

αποκομιδή τους και κατόπιν πληρωμής του καθορισθέντος τέλους. 

2. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να μη βγάζουν τα απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνο το 

προηγούμενο βράδυ της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το φορτηγό και να τοποθετούν σε σημείο 

που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών οχημάτων. 

ε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και επιβάλλεται πρόστιμο 40 €. 

3. Ειδικότερα για καταστήματα, γραφεία κλπ. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα 

συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ.) να ελαχιστοποιούν τον όγκο τους με πίεση, περίδεση κλπ. και να 

μην τα τοποθετούν ανεξέλεγκτα και μετά την έλευση του απορριμματοφόρου. 

4. Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών (φύλλα, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν) 

συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα. 

ε περίπτωση απόρριψης επί του πεζοδρομίου των ανωτέρω ασυσκεύαστων απορριμμάτων επιβάλλεται πρόστιμο 

στον υπεύθυνο 60€. 

5. Τπόλοιπα χώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. 

Άρθρο 7°: Τποχρεώσεις πεζών - οδυνών 

Η απόρριψη από πεζούς, θαμώνες ή εποχούμενους καθοδόν, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών 

μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Σο ίδιο και στους κοινόχρηστους 

ή ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) από 

περιπατητές, θαμώνες κλπ. Σα αντικείμενα αυτά πρέπει να ρίπτονται στα απορριμματοδοχεία ή στους κάδους. 

τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 20€. 

Άρθρο 8ο: Τποχρεώσεις καταστημάτων 

4. Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση των 

προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κλπ.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων, αλλά 

και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. τους παραβάτες ιδιοκτήτες καταστημάτων 

επιβάλλεται πρόστιμο 60€. 

5. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν άδειας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους, όπως καφενεία, 

καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφής χώρους, να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με 

δικά τους μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από 

συνεργεία του Δήμου. τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 60€. 

6. Η διατήρηση ή η είσοδος κατοικίδιων ζώων στους χώρους των καταστημάτων ή εργαστηρίων ή ποτών 

απαγορεύεται. Τπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ή ο υπεύθυνος διευθυντής του, οι οποίοι 

διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος. 

 

Άρθρο 9ο: Καθαριότητα λαϊκής αγοράς 

Οι πωλητές και οι έμποροι στη λαϊκή αγορά που λειτουργεί στο Δήμο, οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο απ' 

αυτούς πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους. τους παραβάτες 

επιβάλλεται πρόστιμο 40€. 
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Άρθρο 10°: Τποχρεώσεις πλανόδιων πωλητών 

4. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες), οι παλιννοστούντες που έχουν ειδική 

άδεια στάσιμου εμπορίου κ. α., οφείλουν να διατηρούν τον γύρο χώρο απ' αυτούς καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε 

είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους τοποθετούν στους κάδους απορριμμάτων. 

5. ε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου 

καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. 

τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100€. 

6. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστώνεται κατ' επανάληψη, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει ακόμη και την ανάκληση 

της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή και οριστικά, μετά από σχετική προειδοποίηση. 

Άρθρο 11° 

1.  Παραβάτες που ρυπαίνουν δρόμους και χώρους, εντός και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως με σφαγή 

ζώων, βρώσιμου κρέατος, πτώματα ζώων κλπ., καταβάλουν πρόστιμο 300 €. 

2. Παραβάτες που ρυπαίνουν δρόμους και κοινόχρηστους χώρους δι' αθρόας ρίψεως φύλλων χαρτιού, 

διαφημίσεων, αγγελιών κλπ. καταβάλλουν πρόστιμο 300 €. 

Άρθρο 12ο: υγρά απόβλητα από οικιακή ή άλλη χρήση 

1. ε περίπτωση ρύπανσης οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων από την εναπόθεση ή απόρριψη 

υγρών ρυπογόνων ουσιών οι παραβάτες υποχρεώνονται σε αποζημίωση προς το Δήμο, ίση προς την απαιτούμενη 

δαπάνη καθαρισμού του χώρου που ρυπάνθηκε. Επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο, για μεν τις επιφάνειες μέχρι 1 μ2 

ποσό 200 €/μ2 για δε τις επιφάνειες μεγαλύτερες από 1 μ2 ποσό 320 €/ μ2. 

2. Νερά που προέρχονται από πλυντήρια, φρεάτια ή οποιαδήποτε οικιακή χρήση, καταστήματα, εργοστάσια, 

στάβλους κλπ. πρέπει να παροχετεύονται στεγανά σε βόθρο ή στο δημοτικό δίκτυο αποχετεύσεως ή με 

οποιοδήποτε άλλο νόμιμο, τρόπο, ώστε να μην λιμνάζουν ή να διαρρέουν στο δρόμο, στα ρέματα, σε οικόπεδα, στον 

αγωγό όμβριων υδάτων και άλλου. τους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 60 €. 

3. Νερά που προέρχονται από βρύσες (πλύσιμο μπαλκονιών, αυλών κλπ) δεν πρέπει να διαρρέουν στους δρόμους 

γιατί προκαλούν προβλήματα σε πεζούς και οχήματα, λόγω ολισθηρότητας, θα επιβάλλεται πρόστιμο 40 €. 

4. Σο άδειασμα των βόθρων θα γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών ή νομέων των χώρων, όπου βρίσκονται, 

έγκαιρα και με ασφαλή τρόπο, ώστε να αποφεύγονται διαρροές ή δημιουργία ανθυγιεινής εστίας. Η μεταφορά και η 

εναπόθεση των λυμάτων από τα ιδιωτικά βυτιοφόρα οχήματα θα γίνεται στο εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού 

του Δήμου και θα αφορούν μόνο τα λύματα των κατοίκων του Δήμου. Λύματα προερχόμενα από άλλες περιοχές, 

εκτός του Δήμου, δεν θα εναποτίθενται στον παραπάνω χώρο. 

τους παραβάτες ιδιοκτήτες ή νομείς και οδηγούς βυτιοφόρων θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 €. 

Αν η εναπόθεση βοθρολυμάτων προέρχεται από άλλους Δήμους θα επιβάλλεται πρόστιμο 400 €. 

5. Για βυτιοφόρα βοθρολυμάτων που διαρρέουν-κατά τη μεταφορά τους- λύματα σε δρόμους, επιβάλλεται 

πρόστιμο ύψους 100 €. 

 

Άρθρο 13°: καθαριότητα ιδιωτικών χώρων 

 

1. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων, επιχειρήσεων ή συμπλέγματος κατοικιών, στεγασμένοι 

ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη κι αν τα 

απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. 

Επίσης έχουν υποχρέωση να φροντίζουν τις προσόψεις των κατοικιών (άσπρισμα, καθάρισμα), τουλάχιστον μία (1) 

φορά το χρόνο. 

2. Οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων οφείλουν να διατηρούν αυτά έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα 

κοινής ησυχίας ή άλλες ενοχλήσεις στους περιοίκους και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση 

καθαριότητας στο περιβάλλον τους. 
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3. Όπου επιτρέπονται τα οικόσιτα ζώα (μικρός αριθμός από κότες, κουνέλια, πρόβατα κλπ), αυτά θα 

διατηρούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και θα πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους υγιεινής και προστασίας 

του περιβάλλοντος. 

τους παραβάτες των παραγράφων (2) & (3) επιβάλλεται πρόστιμο 100€. 

4. Οι ιδιοκτήτες πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (σταυλισμοί) οφείλουν να τηρούν τους επιβαλλόμενους 

όρους υγιεινής. Ιδιαίτερα η εναπόθεση της κοπριάς από τα ζώα τους, θα γίνεται μακριά από κατοικίες, δρόμους, 

πηγές και πηγάδια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 120€ 

 

Άρθρο 14°: καθαριότητα οικοπέδων (αποψίλωση) - κλάδευση δέντρων 

 

1. Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη κι 

όταν προέρχονται από τρίτους. Γι' αυτό το λόγο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ. Ο. 

Κ.) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. 

Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να 

παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους και επιβάλλοντας πρόστιμο 100 

€. 

2. Απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων στα ρέματα, στους χείμαρρους ή σε κοινόχρηστους χώρους. 

τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 400€/m3 

3. Οι ιδιοκτήτες οικιών, επιχειρήσεων ή οικοπέδων, οφείλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα να κλαδεύουν τα 

δέντρα ή τα φυτά που βγαίνουν σε δημοτικό δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο. Αν, παρ' όλες τις συστάσεις του Δήμου, 

αδιαφορούν για την κλάδευσή τους, τότε αυτήν αναλαμβάνει ο Δήμος και με την καταβολή του προστίμου 80€. 

Άρθρο 15°: εναπόθεση, μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων 

1. Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών σε 

κοινόχρηστους χώρους κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση στο περιβάλλον από τον διασκορπισμό των 

υλικών, αλλά και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια γενικότερα και γίνεται μετά από χορήγηση από το 

Δήμο άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 

προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.), ώστε να αποτρέπεται κίνδυνος διασκορπισμού τους. 

τους παραβάτες πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται πρόστιμο 60 €. 

2. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο 

τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά, προς αποφυγή διασκορπισμού τους. 

3. Σα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να 

περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. ε περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από την 

υπηρεσία του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο. τους παραβάτες των παραγράφων (2) και (3) 

επιβάλλεται πρόστιμο 100 €. 

Άρθρο 16°: εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα - μηχανήματα  κλπ. 

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στους "Ορισμούς" του παρόντος κανονισμού μεταφέρονται από τους 

ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους για διάλυση. ε αντίθετη περίπτωση η στάθμευση τους (μακροχρόνια ή 

μη) θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80. Επίσης 

επιβάλλεται πρόστιμο 400€. 
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 Άρθρο 17°: οικοδομικές εργασίες 

 

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών, 

καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. 

 

Άρθρο 18°: όργανα ελέγχου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού - ύψος προστίμων 

 

2. Σο Δημοτικό υμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα στην αρχή κάθε έτους να αναπροσαρμόζει τα ποσά και τα 

πρόστιμα με απόφαση του. 

2. Εξουσιοδοτεί για τον έλεγχο, την επιβολή προστίμων και μηνύσεων την Αστυνομία. 

3. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού τιμωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 458 του 

Ποινικού Κώδικα. Ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθεσίες. 

 

α/α Άρθρα Παράβαση Πρόστιμο 

1 
Άρθρο 5 παρ. 1  

παρ. 2  

Απορρίμματα μη ογκώδη ασυσκεύαστα 

Μετακίνηση ή αλλαγή θέσης κάδου 

Εναπόθεση απορριμμάτων σε λάθος χρόνο 

Απορρίμματα σε δέντρα ή κολώνες κλπ. 

 

30€ 

30€ 

30€ 

30€ 

 

2 
Άρθρο 6 παρ. 1  

παρ. 3 παρ. 4 

Εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων σε λάθος χρόνο 

Απορρίμματα κηπευτικών εργασιών κλπ. 

Καύση απορριμμάτων μέσα σε οικισμό 

40€ 

40€ 

60€ 

3 
Άρθρο 7 Απόρριψη απορριμμάτων από πεζούς κλπ. 20€ 

4 
Άρθρο 8 παρ. 1  

παρ. 2 

Μη τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων από καταστήματα 

Ομοίως από καταστήματα που νοικιάζουν δημοτικό χώρο 

60€ 

60€ 

5 
Άρθρο 9 Μη τήρηση καθαριότητας λαϊκής αγοράς  20€ 

6 
Άρθρο 10 Έλλειψη καθαριότητας από πλανόδιους πωλητές  100€ 

7 
Άρθρο 11 παρ. 1 παρ. 2 

Ρύπανση από σφαγή ζώων, πτώματα ζώων κλπ. 

Ρύπανση από διαφημιστικά φυλλάδια κλπ. 

300€ 

300€ 

8 
Άρθρο 12 παρ. 1 παρ. 2 

παρ. 3 παρ. 4 παρ. 5 

Ρύπανση από ρυπογόνες ουσίες 

Νερά οικιακής χρήσης, καταστημάτων, στάβλων 

Νερά από πλύσιμο μπαλκονιών, αυλών κλπ. 

Μη άδειασμα βόθρων. 

Εναπόθεση βοθρολυμάτων από άλλους δήμους 

Διαρροή βοθρολυμάτων από βυτιοφόρα 

200€/μ² 

320€/μ² 

60€ 

40€ 

300€ 

400€ 

9 
Άρθρο 13 παρ. 2 παρ. 3 

παρ. 4 

Μη τήρηση καθαριότητας – κοινής ησυχίας από κατοικίδια ζώα 

Μη τήρηση καθαριότητας από οικόσιτα ζώα 

Μη τήρηση καθαριότητας από πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  

 

100€ 

100€ 

 

120€ 

10 
Άρθρο 14 παρ. 1 παρ. 2 

παρ. 3 

Μη καθαριότητα οικοπέδων 

Ρίψη απορριμμάτων σε ρέματα, χείμαρρους, κοινόχρηστους χώρους 

Μη κλάδευση δέντρων 

100€ 

 

400€ 

80€ 

11 
Άρθρο 15 παρ.1  

παρ. 2 παρ. 3 

Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση, στίβαξη διαφόρων υλικών 

Διασκορπισμός υλικών από μη καλυμμένα οχήματα 

Απορρίμματα από φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων 

 

120€ 

100€ 

100€ 

12 
Άρθρο 16 Εγκαταλειμμένα οχήματα ή μηχανήματα 400€ 
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Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 168/2012. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                     ΣΑ ΜΔΛΗ 

      Τπνγξαθή                                                         ππνγξαθέο 
 

ΑΚΡΙΒΔ   ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 

 
 

Υξήζηνο    Πάιιεο 
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