
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2011 
και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθµ. 163/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 16/11/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 163  
  

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 
12/16-11-2011 

Πρακτικό Συνεδριάσεως της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ  
                                                                 

ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   
  
 
  

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά 
την επέκταση του Κανονισµού Καθαριότητας σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του διευρυµένου 

∆ήµου Καρδίτσας. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 

17547/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος   1) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος  

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος    2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος 

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος    

4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος   

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος           αν και κλήθηκαν νόµιµα 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 8), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 



 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Τσατσαρώνη Βασιλική, για 
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά την επέκταση του Κανονισµού Καθαριότητας σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες 
του διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Αµαξοστασίου κ. Τσιούκη, η οποία 
έχει ως εξής: 
“Εισηγούµαι την επέκταση του υπάρχοντος Κανονισµού Καθαριότητας σε όλες τις 
∆ηµοτικές Ενότητες του διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας. Ο εν λόγω Κανονισµός 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης και των Τοπικών Κοινοτήτων οπότε προτείνω την 
αποδοχή του από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. ” 
 
2.Τον Κανονισµό Καθαριότητας. 
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, αντιρρήσεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της επέκτασης του Κανονισµού  
Καθαριότητας στις ∆ηµοτικές Ενότητες του διευρυµένου ∆ήµου Καρδίτσας ψήφισαν όλα 
τα παρόντα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πλην των κ.κ. Γιοβάνη και 
Μακροστέργιου οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. Ο κ. Τσαντήλας δεν συµµετείχε στην 
ψηφοφορία λόγω απουσίας του από τη συνεδρίαση. 
 

Κατά πλειοψηφία εισηγείται 
 

Την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης που αφορά την επέκταση του ισχύοντος 
Κανονισµού Καθαριότητας σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του διευρυµένου ∆ήµου 
Καρδίτσας και ο οποίος έχει ως εξής: 
 
«ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείµενο του Κανονισµού.  
Ο παρών Κανονισµός έχει το εξής αντικείµενο:  
α) Ρυθµίζει τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα των δηµοτών και του ∆ήµου, που αφορούν 
στην τήρηση της καθαριότητας και  στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.  
β) Συµβάλλει στη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων – στερεών αποβλήτων 
(συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.α.).  
γ) Αποσκοπεί στην ενηµέρωση και συµµόρφωση του κοινού µε τις σχετικές δηµοτικές 
διατάξεις.  
ΑΡΘΡΟ 2 – Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού.  
Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού ανήκει στην 
∆ηµοτική Αρχή, η οποία εξουσιοδοτεί τα αρµόδια όργανα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και 
της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας (προϊστάµενους, επόπτες καθαριότητας κ.λ.π.) για τη 
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόµενων χρηµατικών προστίµων ή 
άλλων διοικητικών µέτρων και την υποβολή µηνύσεων σε βάρος των παραβατών.  
ΑΡΘΡΟ 3 – Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων.  
Απορρίµµατα – στερεά απόβλητα θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα, που 
προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε 
χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού 
περιβάλλοντος και από τα οποία ο κάτοχός τους επιθυµεί ή υποχρεούται να απαλλαγεί.  
Στερεά απόβλητα θεωρούνται όσα περιλαµβάνονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΑ και ΙΒ΄ 
του άρθρου 24 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69728/824 (ΦΕΚ Β 358/1996).  



 

 

Οικιακά απόβλητα θεωρούνται όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών, τον 
οδοκαθαρισµό ή άλλα απόβλητα, που µπορούν από τη φύση ή τη σύνθεσή τους να 
εξοµοιωθούν µε τα οικιακά.  
∆ηµοτικά απόβλητα είναι όσα περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΒ΄ του άρθρου 
21 της ίδιας ως άνω Κ.Υ.Α. µε ονοµατολογία αναφοράς 20.00.00. Εξαιρούνται όσα 
απόβλητα της ίδιας ονοµατολογίας περιλαµβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων 
αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί µε την απόφαση 94/904 Ε.Κ.  
1 Τα δηµοτικά (αστικά) απορρίµµατα περιλαµβάνουν:  
α) Εσωτερικά απορρίµµατα προερχόµενα από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, 
βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, 
εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες 
δραστηριότητες, πλην των αµέσως παρακάτω περιπτώσεων µε στοιχεία (β) και (γ).  
β) Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία εναποτίθενται 
σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.  
γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.)  
δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα (σε µικρές ποσότητες), όπως µπαταρίες, φάρµακα, 
σύριγγες κ.λ.π.  
ε) Ογκώδη αστικά απορρίµµατα, όπως παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, 
στρώµατα κ.λ.π.  
2 Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν:  
α) Υπολείµµατα από δραστηριότητες µονάδων βιοµηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και 
κάθε άλλης µονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή 
τριτογενούς τοµέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίµων 
και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών κ.α.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά 
απορρίµµατα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας 
(π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, µέταλλα, ξύλο - πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, 
χρησιµοποιηµένα έλαια, λίπη, υφάσµατα, χρώµατα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια 
φρούτα και υπολείµµατα τροφών κ.α.)  
β) Απόβλητα νοσοκοµείων, κλινικών και θεραπευτηρίων, προερχόµενα από αίθουσες 
χειρουργείων και τοκετών, παθολογοανατοµικών, µικροβιολογικών, αιµατολογικών 
εργαστηρίων, τµηµάτων λοιµωδών νόσων κ.λ.π., εκτός των µολυσµατικών αποβλήτων, 
τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για εξουδετέρωση µε ειδικά µηχανήµατα 
αποστείρωσης.  
γ) Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές 
εργασίες.  
δ) Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να µεταφερθούν µε τις συνήθεις µεθόδους και 
οχήµατα.  
ε) Άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήµατα ή µηχανήµατα, 
καθώς και εξαρτήµατα ή µέρη τους.  
3 Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίµµατα περιλαµβάνουν όλα τα απορρίµµατα που περιέχουν 
ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, 
ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λ.π.), όπως αυτά ορίζονται στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 19396/1546/1977 µε τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄604), η συλλογή, αποκοµιδή και τελική διάθεση των 
οποίων γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη.  
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
 
ΑΡΘΡΟ 4 – Υποχρεώσεις του ∆ήµου  
Με βάση τον παρόντα κανονισµό ο ∆ήµος εκτελεί τις ακόλουθες δράσεις:  



 

 

 1 Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των 
οικιακών µη ογκωδών δηµοτικών απορριµµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 
παρ. 1 περ. α και β του παρόντος Κανονισµού. Η αποκοµιδή γίνεται, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας. 
Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά µέσα του ∆ήµου στο Σταθµό Μεταµόρφωσης, σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), σε εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης  και 
όπου αλλού ορίσει η ∆ηµοτική Αρχή.  
 2 Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση ογκωδών δηµοτικών (αστικών) απορριµµάτων, όπως 
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ και ε του παρόντος Κανονισµού, 
πραγµατοποιείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ειδοποίηση προς το κέντρο 
επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δηµοτών της αρµόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του 
∆ήµου (τηλ. 2441021463) ή βάσει άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής, που 
καταρτίζεται από την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του 
µπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκοµιδής ανά µονάδα αποκοµιδής ή ανά κυβικό µέτρο, 
όταν πρόκειται για αποκοµιδή πολλών ογκωδών αντικειµένων.  
3 Αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριµµάτων, όπως αυτά αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παρ. 2. Την αποκοµιδή της συγκεκριµένης κατηγορίας απορριµµάτων 
υποχρεούνται να πραγµατοποιούν µε δικά τους µέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι 
φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίµµατα. Ο ∆ήµος 
µπορεί κατά περίπτωση να αναλαµβάνει την υποχρέωση αποκοµιδής των ειδικών 
απορριµµάτων, εφ’ όσον έχει τη δυνατότητα και την υποδοµή να εκτελέσει σχετικό 
πρόγραµµα. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν πριν από την 
αποκοµιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά τόνο ή ανά 
κυβικό µέτρο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
4 Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων µε την περισυλλογή και αποµάκρυνση 
µικροαπορριµµάτων από τα µέσα προσωρινής εναπόθεσης ή από οδούς, πλατείες, άλση 
και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού ορίζονται από τον 
∆ήµο, ανάλογα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα. Για να 
διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο ∆ήµος υποχρεούται να τοποθετεί σε 
κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους 
υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, µικροαπορριµµάτων κ.λ.π. τα οποία οφείλει να 
διατηρεί καθαρά, αποκοµίζοντας το περιεχόµενό τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  
5 Ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των οχηµάτων 
αποκοµιδής απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράµµατα και δροµολόγια των 
λοιπών µέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων.  
6 Γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 
3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων).  
7 Λήψη εκτάκτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω 
καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.  
8 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».  
9 Επί πλέον ο ∆ήµος :  
α) Συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων  
β) Ιδρύει και χρησιµοποιεί δίκτυα σταθµών µεταφόρτωσης.  
γ) Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.  
δ) Προµηθεύεται και χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό.  
ε) Χρησιµοποιεί τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές, λαµβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική 
Εφαρµοσιµότητα και την Οικονοµική Βιωσιµότητα.  
στ) Αναπτύσσει ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής 
προσπάθειας αντιµετώπισης των προβληµάτων.  



 

 

ζ) Συµβάλλει στη συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού.  
η) Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, µε έµφαση στα παιδιά και στους νέους και 
συνεργάζεται µε εθελοντικές οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
  Οι Εργαζόµενοι έχουν την υποχρέωση: 
 α) Να εφαρµόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
 β) Να εφαρµόζουν τις εντολές του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας. 
 γ) Να χρησιµοποιούν πάντα τα µέσα ατοµικής προστασίας. 
 δ) Να διατηρούν τις διατάξεις και τους µηχανισµούς ασφαλείας. 
 ε) Να έχουν κάνει τα απαραίτητα εµβόλια. 

 
   Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση να εφαρµόζει όλες τις διατάξεις του σχετικού Νόµου για 
την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων. Προς τούτο έχει συστήσει Γραφείο Υγιεινής 
και Ασφάλειας που στελεχώνεται από Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, το οποίο σε 
συνεργασία µε τη  ∆ηµοτική Αρχή έχει την ευθύνη της τήρησης όλων των διατάξεων που 
αναφέρονται στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζοµένων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 – Ειδικές διατάξεις  
1 Όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69728/824 µε τον τίτλο «Μέτρα και 
όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. Β 358/1996) «ο ∆ήµος µπορεί να 
µη δέχεται δηµοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν - λόγω της σύνθεσης της 
ποιότητας ή της ποσότητας τους - δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή, η συλλογή και η διάθεσή 
τους µε τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας».  
 2 Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων – 
αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή διέπονται από 
ειδικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές 
ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και 
αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόµενα από εκµετάλλευση 
λατοµείων, γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από κατάλοιπα ζωϊκού κεφαλαίου ή από 
χρήση γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων, εντοµοκτόνων κ.α.  
3 Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην αποκοµιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων του 
άρθρου 3, όταν αυτά παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να µην είναι σε θέση µε τις 
υπάρχουσες δυνατότητές του να ανταποκριθεί στις εργασίες αποκοµιδής ή διάθεσης ή 
όταν αυτά παράγονται σε χώρους απρόσιτους και αποµακρυσµένους , όπως µεταφορά 
ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών που 
εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.  
4 Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που χύνονται σε 
δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια 
απόβλητα που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα.  
5 Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών, 
που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς.  
6 Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να αποκοµίζει τα απορρίµµατα που παράγουν ιδιωτικοί 
φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε 
φορείς απαλλασσόµενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή και 
εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκµετάλλευση τα 



 

 

ακίνητά τους σε υπόχρεους καταβολής τελών ιδιώτες, ο ∆ήµος δικαιούται να βεβαιώνει 
ανάλογα ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των ενοικιαστών ή χρηστών του χώρου.  
7 Η καθαριότητα των δηµοσίων και δηµοτικών χώρων, που χρησιµοποιούνται από 
διάφορους φορείς για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι 
οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούµενους χώρους καθαρούς κατά την 
διάρκεια των εκδηλώσεων και µετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, 
στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την αποκοµιδή των 
απορριµµάτων, µετά το πέρας των εκδηλώσεων, µόνον κατόπιν συνεννοήσεως των 
διοργανωτών µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόµενου 
τέλους, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 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 σηµεία που υποδεικνύει η αρµόδια ∆ιεύθυνση.  
8 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης ή 
διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ο ∆ήµος, µετά από 
σχετική ενηµέρωση των δηµοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόπτει µερικά ή 
συνολικά τα προγράµµατα αποκοµιδής, ωσότου αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή 
επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ∆ήµος, λαµβάνει κάθε 
πρόσφορο µέτρο για τον περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.  
9 Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλµατα, τα µνηµεία και κάθε 
χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για το 
φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή 
καταστροφή µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο των µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών 
χώρων και λοιπών δηµόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση του παρόντος 
Κανονισµού και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 150-1500 Ε 
ανάλογα µε την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε 
περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι 
σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν µετά την αυτοψία και σύνταξη 
σχετικής έκθεσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.  
10 Ο αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, στέγαστρα 
στάσεων λεωφορείων, κάδοι, συµπιεστές, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής 
αποθήκευσης απορριµµάτων, πινακίδες κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να 
ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή 
αισθητικής υποβάθµισης της πόλης. Η ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων του αστικού 
εξοπλισµού της πόλης αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό 
πρόστιµο 150-1500Ε ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε 
περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι 
σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν µετά την αυτοψία και σύνταξη 
σχετικής έκθεσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 6 – Ορισµοί για τους χώρους παραγωγής απορριµµάτων και τους 
υπεύθυνους της τήρησης καθαριότητας και των διατάξεων του Κανονισµού  
1 Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήµατα κατοικιών 
(πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, µόνιµα ή πρόσκαιρα, µεµονωµένα άτοµα ή οικογένειες. 
Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού 
είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των 
πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτηµάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει 
διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων και 
καταστηµάτων του κτιρίου.  
2 Επιχειρήσεις – Καταστήµατα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε 
φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. 



 

 

Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού 
κατά περίπτωση είναι:  
α) Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.  
β) Για τις Ανώνυµες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ∆ιευθύνων ή Εντεταλµένος 
Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής.  
γ) Για Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες Περιορισµένης 
Ευθύνης, ο διαχειριστής.  
δ) Για Συνεταιρισµούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
ε) Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
στ) Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις 
αποτελούν.  
ζ) Για Κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 
νοµικών προσώπων που τις αποτελούν.  
3 Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελµα, 
µόνιµο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος Κανονισµού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νοµέας ή κάτοχος του γραφείου.  
4 Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου. 
Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού 
είναι ο κύριος, νοµέας ή κάτοχος του οικοπέδου.  
5 Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια θεωρούνται οι στεγασµένοι ή 
υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για 
παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις µονάδες αυτές ο υπεύθυνος 
για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού ορίζεται µε 
απόφαση της διεύθυνσης της µονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στο ∆ήµο. Σε 
περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο 
διευθυντής της µονάδας.  
6 Υπεύθυνοι µεταφοράς και µεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες 
εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές µηχανηµάτων και γενικά κάθε 
προστεθείς από τους προαναφερόµενους επαγγελµατίες.  
7 Για τις υπό ανέγερση οικοδοµές κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων κ.λ.π. υπεύθυνος 
είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου στο όνοµα των 
οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδοµική άδεια.  
8 Για τα κάθε είδους οχήµατα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του νοµικού προσώπου, στο όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια 
κυκλοφορίας του οχήµατος. Για κάθε είδους οχήµατα του ∆ηµοσίου υπεύθυνος είναι ο 
Προϊστάµενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, ο 
Προϊστάµενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία είναι χρεωµένο το όχηµα και από την 
οποία παίρνει εντολές κίνησης.  
9 Οι υπεύθυνοι των προηγούµενων παραγράφων του ίδιου άρθρου του παρόντος 
Κανονισµού µπορούν να ορίσουν µε έγγραφό τους συγκεκριµένο πρόσωπο, που 
συµβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την 
καθαριότητα και την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. Για 
να ισχύει η παραπάνω µεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο 
και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριµένης υπευθυνότητας, να 
συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρµοδίου ∆ηµοτικού υπαλλήλου της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνοµικής Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί 
αρµοδίως η ηµεροχρονολογία και το περιεχόµενο του κειµένου, καθώς και η γνησιότητα 
των υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρηµένου εγγράφου κατατίθεται 
υποχρεωτικά και µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.  



 

 

10 Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του 
έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την 
ευθύνη για την τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού.  
11 Κάθε οικοδοµή οφείλει να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση κάδου µηχανικής 
αποκοµιδής σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο , ώστε να είναι προσβάσιµη η µεταφορά 
του από και προς το απορριµµατοφόρο. Για οικοδοµές µε συνολική δόµηση µέχρι 500 τ.µ. 
, ο χώρος πρέπει να υποδέχεται κάδο 250 λίτρων. Για οικοδοµές από 500 – 1.500 τ.µ. να 
δέχεται κάδο 1.100 λίτρων , από 1.500 – 3.000 τ.µ. να δέχεται 2 κάδους των 1.100 
λίτρων και αναλογικά θα ισχύσει το ίδιο ανά 1.500 τ.µ. επί πλέον δόµησης. Για τις νέες 
οικοδοµές ο σχεδιασµός του χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαιτούµενο για την 
έκδοση οικοδοµικής άδειας. 
  

• Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει δύο κτίρια, τότε τοποθετείται ακριβώς στη 
µεσοτοιχία των δύο κτιρίων. Όταν όµως υπάρχουν είσοδοι ή βιτρίνες 
καταστηµάτων και υπάρχει µικρό πεζοδρόµιο, τότε η τοποθέτηση γίνεται στην 
είσοδο της οικοδοµής µε τα περισσότερα διαµερίσµατα. 

• Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει περισσότερα των δύο κτιρίων, τότε 
τοποθετείται µπροστά στην είσοδο του κτιρίου µε το µεγαλύτερο αριθµό κατοικιών. 
Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνεται υπόψη και το είδος των καταστηµάτων της 
περιοχής, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
(τρόφιµα, εστιατόρια, κρεοπωλεία, κλπ.) που παράγουν µεγάλες ποσότητες 
σκουπιδιών. Στην περίπτωση αυτή ο κάδος τοποθετείται στην είσοδο της οικοδοµής 
κοντά στα καταστήµατα αυτά. Στα super market, ο κάδος τοποθετείται στην 
πρόσοψη του καταστήµατος σε συνεννόηση µε τη διεύθυνση. 

• Όταν ένα πεζόδροµος απαιτεί µέχρι 4 κάδους, αυτοί τοποθετούνται στην αρχή και 
το τέλος του πεζόδροµου. Αν ο απαιτούµενος αριθµός των κάδων είναι 
µεγαλύτερος από 4, τότε οι κάδοι τοποθετούνται µπροστά στην είσοδο των 
πολυκατοικιών του πεζόδροµου. 

• Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία ως προς τη θέση τοποθέτησης του κάδου 
σε ένα δρόµο (οδό) προτείνεται η εκ περιτροπής τοποθέτησή του ανά µήνα σε 
θέσεις (σηµεία) που θα ορίσει η υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου.  

• ∆εν τοποθετούνται κάδοι αποκοµιδής:  
• Σε γωνίες δρόµων  
• Σε σηµατοδότες  
• Σε διαβάσεις πεζών 
• Σε ράµπες ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
• Σε στάσεις λεωφορείων 
• Σε ράµπες ασθενοφόρων  
• Μπροστά σε εκκλησίες 
• Σε πυροσβεστικούς  κρουνούς 
• Σε εισόδους παιδικών σταθµών και σχολείων 
• Σε χώρους, όπου ενδέχεται να δηµιουργήσουν προβλήµατα ασφαλείας 
•      Η δηµοτική αρχή µπορεί να αλλοιώσει την απόσταση µεταξύ των κάδων ή να 

διορθώσει τη θέση της για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας. 
•       Επί αµφισβήτησης θέσης κάδου µπορεί να αλλάξει µε τη σύµφωνη γνώµη όλων 

των ενδιαφεροµένων εφόσον δεν ενοχλεί και δεν διαταράσσει τη σωστή λειτουργία 
της µηχανικής αποκοµιδής (συχνές στάσεις  απορριµµατοφόρων, κυκλοφοριακά 
προβλήµατα ). 

• 12  Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόµενοι από την πόλη µας, καθώς και 
όλοι οι φορείς του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και οι ∆ηµόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τον 
παρόντα ∆ηµοτικό Κανονισµό.  



 

 

• ΑΡΘΡΟ 7 - Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 για τα εσωτερικά µη 
ογκώδη δηµοτικά (αστικά) απορρίµµατα.  

• 1 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού οι υπεύθυνοι καθαριότητας 
όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού , υποχρεούνται:  

• α) Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισµένο πρόγραµµα του ∆ήµου για την 
αποκοµιδή απορριµµάτων.  

• β) Να τοποθετούν τα απορρίµµατά τους συσκευασµένα σε καλά κλεισµένους και 
ανθεκτικούς πλαστικούς  σάκους.  

• γ) Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους µέσα στους κάδους µηχανικής 
αποκοµιδής των απορριµµάτων πριν από την καθορισµένη ώρα διέλευσης του 
απορριµµατοφόρου από την περιοχή τους.  

• 2 Στις περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται πρόγραµµα µηχανικής αποκοµιδής των 
απορριµµάτων, τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα πρέπει να εναποτίθενται, καλά 
συσκευασµένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, στις προκαθορισµένες από την 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας θέσεις.  

• 3 Στις περιοχές όπου εφαρµόζεται πρόγραµµα µηχανικής αποκοµιδής 
απορριµµάτων, οι κάδοι , οι συµπιεστές και κάθε άλλο µέσο προσωρινής 
αποθήκευσης απορριµµάτων, τοποθετούνται σε καθορισµένες θέσεις σύµφωνα µε 
την υφιστάµενη µελέτη της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας του ∆ήµου, η οποία είναι και 
η µόνη αρµόδια για τον καθορισµό και τον επανακαθορισµό των µόνιµων ή 
προσωρινών θέσεων. Κάθε παρεµπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, 
τοποθέτησης προστατευτικών µέσων, µετακίνηση των κάδων µηχανικής 
αποκοµιδής και µικροαπορριµµάτων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», 
καθώς και εσκεµµένη φθορά των παραπάνω µέσων, αποτελεί παράβαση και 
επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 50Ε, που διπλασιάζεται σε 
κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 4 Κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών και η αναγραφή 
συνθηµάτων σε κάδους µηχανικής αποκοµιδής αποτελεί παράβαση, που επισύρει σε 
βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 90-500 Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε 
περίπτωση υποτροπής.  

• 5 Για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και 
υπεράσπισης της αισθητικής της πόλης απαγορεύεται:  

• α) Η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής ή 
άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης.  

• β) Η εναπόθεση απορριµµάτων χωρίς την απαιτούµενη κατάλληλη συσκευασία.  
• γ) Η τοποθέτηση εντός των κάδων µαγειρικών ή µηχανικών ελαίων.  
• δ) Η ρήψη µαγειρικών ή µηχανικών ελαίων επί του οδοστρώµατος , των 

πεζοδροµίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων. Τα µαγειρικά ή µηχανικά έλαια 
επιβάλλεται να παραδίδονται σε εγκεκριµένα συστήµατα ανακύκλωσης.   

• Για κάθε παράβαση αυτής της διάταξης ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη 
χρηµατικό πρόστιµο 100-300Ε που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 6 Στις περιοχές όπου δεν εφαρµόζεται µηχανική αποκοµιδή απορριµµάτων και 
χρήση κάδων, οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα στερεά 
απόβλητα σε πλαστικούς σάκους πολύ καλά κλεισµένους, ώστε να αποκλείεται η 
διαρροή του περιεχοµένου τους και να τους τοποθετούν εµπρός από την κατοικία ή  
την επιχείρησή τους το πολύ µία ώρα πριν από τη διέλευση του απορριµµατοφόρου 
του ∆ήµου. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία 
ή το κρέµασµά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη 
τους στο δρόµο ή το πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των 
διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 100Ε που διπλασιάζεται σε κάθε 
περίπτωση υποτροπής.  



 

 

• 7 Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χονδρεµπορικές επιχειρήσεις, 
super market, εµπορικά καταστήµατα κ.α. που παράγουν µεγάλο όγκο στερεών 
αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συµπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να 
έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει µε συµπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο 
(περίδεση κ.λ.π.) τον όγκο των κάθε είδους απορριµµάτων και συσκευασιών που 
εναποθέτουν προς αποκοµιδή. Εάν στην περιοχή δεν εφαρµόζεται µηχανική 
αποκοµιδή ή ο όγκος των απορριµµάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των 
προσωρινών µέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται σε συνεννόηση µε την αρµόδια 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα µε την διαδικασία 
που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε βάρος των παραβατών της 
διάταξης αυτής ο ∆ήµος επιβάλλει ανάλογα µε τον όγκο των απορριµµάτων 
πρόστιµο 150-600Ε που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 8 Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής αποθήκευσης 
απορριµµάτων (κάδους, συµπιεστές, καλάθια κ.λ.π.), τα οποία βρίσκονται σε 
κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν 
καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς 
αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο ∆ήµος επιβάλλει σε 
βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 150-600Ε , που διπλασιάζεται σε κάθε 
περίπτωση υποτροπής.  

• 9 Τα απορρίµµατα από την κουζίνα εστιατορίων, µαγειρείων, καφενείων, ουζερί, 
ψητοπωλείων, fast food ή κάθε άλλης εκµετάλλευσης δηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα 
που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους 
παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιµελώς. Σε περίπτωση 
παράβασης της διάταξης αυτής ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη 
χρηµατικό πρόστιµο 100Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 10 Απαγορεύεται η έκθεση απορριµµάτων, έστω και µε τη σωστή συσκευασία που 
περιγράφεται στις προηγούµενες παραγράφους του ιδίου άρθρου, µέσα σε 
οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους που δεν είναι άµεσα ορατοί ή προσβάσιµοι από 
τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης 
αυτής ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 100Ε, που 
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 11 Ο ∆ήµος Καρδίτσας προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης και διαλογής (χαρτί, 
γυαλί, αλουµίνιο, πλαστικά κ.α.). Ενηµερώνει , ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τους 
πολίτες ότι όλοι έχουν την υποχρέωση να συµβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση 
αυτών των προγραµµάτων. Απαγορεύεται να τοποθετούνται µέσα στους κάδους 
ανακύκλωσης οτιδήποτε πέρα από τα ανακυκλώσιµα υλικά Στους µη 
συµµορφούµενους  ο ∆ήµος επιβάλλει πρόστιµο 30Ε. 

• 12 Τα ανακυκλώσιµα υλικά της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να είναι πολύ 
καλά συσκευασµένα και συµπιεσµένα, ώστε να καταλαµβάνουν τον ελάχιστο 
δυνατό όγκο και να προκαλούν τη µικρότερη δυνατή αισθητική όχληση.  

• 13 Τα ανακυκλώσιµα υλικά της προηγούµενης παραγράφου µε την παραπάνω 
συσκευασία πρέπει να εκτίθενται για αποκοµιδή µόνο µετά τη λήξη του πρωινού ή 
απογευµατινού ωραρίου λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων της τοπικής 
αγοράς.  

• 14 Υλικά συσκευασίας εµπορευµάτων ή ανακυκλώσιµα υλικά µε οποιαδήποτε 
συσκευασία, απαγορεύεται να τοποθετούνται µέσα στους κάδους µηχανικής 
αποκοµιδής απορριµµάτων, καθώς αυτά λόγω του µεγάλου όγκου τους περιορίζουν 
τη χωρητικότητα των κάδων. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουµένως 
ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσης απορρίµµατα συσκευασίας που 
τοποθετούνται προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια , ξυλοκιβώτια κ.α.) διά της 
συµπιέσεως ή άλλου τρόπου (περιδέσεως). Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης 



 

 

αυτής ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 60-600Ε, 
που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 15 Στις περιοχές όπου υπάρχουν κάδοι µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, τα 
εσωτερικά µη ογκώδη απορρίµµατα (εκτός των χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών 
συσκευασίας) µε τη συσκευασία που περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο του 
παρόντος άρθρου, πρέπει να τοποθετούνται µόνο µέσα στον πλησιέστερο προς την 
ιδιοκτησία που τα παράγει κάδο.  

• 16 Oι σακούλες απορριµµάτων πρέπει να τοποθετούνται µέσα στους κάδους µε 
τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει οµαλά µετά τη 
χρήση. Όταν κάποιος κάδος µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων γεµίσει και δεν 
µπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριµµάτων, τότε οι σακούλες των 
απορριµµάτων που δεν χωρούν πλέον σ΄ αυτόν δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο 
πεζοδρόµιο ή το οδόστρωµα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να µεταφέρονται και 
να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δηµιουργούνται προβλήµατα 
σε γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. 
βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους).  

• 17 α) Φύλλα , ξερά άνθη , υπόλοιπα καθαρισµού κήπων , γκαζόν κ.α. 
συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και ακολουθείται η διαδικασία 
αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του 
πεζοδροµίου χωρίς συσκευασία (χύµα) ή χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία 
αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων , επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο 
πρόστιµο 60Ε, το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε 
τον όγκο και την έκταση της κατάληψης.  

• β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων , θάµνων , κλαριά κ.α. συσκευάζονται σε ελαφρά 
δεµάτια , δεµένα µε ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα για την εύκολη φόρτωσή τους. Για 
τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκοµιδή , εφαρµόζονται τα οριζόµενα 
για τα ογκώδη αντικείµενα.  

• γ) Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους 
υπεύθυνους µε δικά τους µέσα. Απαγορεύεται η ανάµιξή τους µε οικιακά 
απορρίµµατα Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο 90-150Ε,το οποίο 
διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

• 18 Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίµµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 
συλλέγονται, αποκοµίζονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, 
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού και τη σχετική 
νοµοθεσία. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άµεση αποµάκρυνση των 
απορριµµάτων αυτών µε δικά τους µέσα και µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής 
οφείλουν να κρατούν τα απορρίµµατα συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους 
χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να µην τα αφήνουν εκτεθειµένα στο 
πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Η µη 
συµµόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονοµικές ή άλλες 
διατάξεις) επισύρει κάθε φορά χρηµατικό πρόστιµο 300-1500Ε ανάλογα µε το είδος 
των απορριµµάτων.  

• 19 Απαγορεύεται η ανάµειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων µε τα οικιακά 
απορρίµµατα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά µέσα αποκοµιδής. Η 
ανάµειξη επικίνδυνων – τοξικών ή µολυσµατικών απορριµµάτων ή αποβλήτων µε 
οικιακά απορρίµµατα από Νοσοκοµεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες, επισύρει 
χρηµατικό πρόστιµο300-1500Ε σε βάρος του παραβάτη και ανάλογα µε την έκταση 
και τη σοβαρότητα της παράβασης , που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση 
υποτροπής.  

• 20 Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα εφαρµογής 
του παρόντος Κανονισµού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της 
αποκοµιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων.  



 

 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
• ΑΡΘΡΟ 8 – Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 σχετικά µε την 

ανακύκλωση.  
• 1 Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των απορριµµάτων, υλικών 

συσκευασίας και άλλων προϊόντων στοχεύει:  
• α) Στην πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και την µείωση του συνολικού όγκου 

τους πριν από την τελική τους διάθεση.  
• β) Στην επαναχρησιµοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συστηµάτων 

ανακύκλωσης – αξιοποίησης.  
• γ) Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονοµικούς παράγοντες (δηµόσιους και 

ιδιωτικούς).  
• δ) Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών 

παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.  
• 2 Ο ∆ήµος σύµφωνα µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή και 

σε συνεργασία µε άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράµµατα 
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.  

• 3 Εφ’ όσον στο ∆ήµο λειτουργήσει πρόγραµµα διαλογής στην πηγή για την 
ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι 
οφείλουν να συµβάλουν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις και τον τρόπο 
συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριµµάτων. Ειδικότερα, 
οφείλουν να µην αναµειγνύουν µε τα συνήθη απορρίµµατα όσα προϊόντα είναι 
κατασκευασµένα από γυαλί, χαρτί, αλουµίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά να 
τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο ∆ήµο σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
περισυλλογής που ισχύει στην περιοχή τους. Σε όσους δε συµµορφώνονται ο 
∆ήµος θα επιβάλλει πρόστιµο 30Ε, όπως  περιγράφεται στο άρθρο 7. 

• 4 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, που παράγουν µεγάλες ποσότητες ανακυκλούµενων 
απορριµµάτων, οφείλουν να τα συλλέγουν χωριστά από τα άλλα απορρίµµατα, να 
τα συµπιέζουν και να τα αποδίδουν στο ∆ήµο σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα 
περισυλλογής.  

• 5 Ειδικότερα, για την ανακύκλωση χαρτιού – αλουµινίου – γυαλιού – πλαστικού , 
οι πολίτες µπορούν τοποθετούν τα άχρηστα χαρτικά στους µπλε κάδους, που είναι 
τοποθετηµένοι σε διάφορα σηµεία της πόλης.  

• 6 Σε περίπτωση ύπαρξης µεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων οι πολίτες 
µπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά µε το ∆ήµο στον αριθµό κλήσης 
2441021463. 

• 7 Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου Καρδίτσας, ύστερα από τηλεφωνική 
συνεννόηση, δέχεται για ανακύκλωση και παλιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
εκτυπωτές, φωτοτυπικά, µηχανήµατα, φαξ κ.λ.π. 

• Επίσης συµµετέχει σε προγράµµατα  για την ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών 
στηλών (µπαταριών) και έχει προχωρήσει το σύστηµα ανακύκλωσης ελαστικών. 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.  

• ΑΡΘΡΟ 9 - Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών 
κατοικίδιων ζώων.  

• 1 Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών 
συσκευασίας, µικροαντικειµένων, ειδών ατοµικής χρήσης σε δρόµους, πεζοδρόµια 
και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους 
απορριµµάτων σε κοινόχρηστους και δηµόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές 
χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.). Τα παραπάνω αντικείµενα ή προϊόντα πρέπει 
να φυλάγονται και να ρίχνονται µέσα στο πλησιέστερο διαθέσιµο καλάθι 
µικροαπορριµµάτων ή κάδο µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων. Η ρύπανση της 
πόλης µε καθένα από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί παράβαση και επισύρει σε 



 

 

βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 20Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε 
περίπτωση υποτροπής.  

• 2 Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χηµικών ή άλλων 
αντικειµένων, που µπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια 
µικροαπορριµµάτων καθώς και στους κάδους , αποτελεί παράβαση και επισύρει σε 
βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 150-1500Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε 
περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και καταλογισµό του κόστους αποκατάστασης 
.  

• 3 Η ρύπανση οδοστρωµάτων, πεζοδροµίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων µε 
µηχανέλαια κάθε είδους οχηµάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού. 
Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή 
κατάσταση των οχηµάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να µεριµνούν αµέσως 
για τον πλήρη καθαρισµό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή 
µετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχηµα, οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων οφείλουν 
να ειδοποιούν αµέσως την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας. Στους παραβάτες της 
παραπάνω διάταξης επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 90-300Ε, που διπλασιάζεται 
σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 4 Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να µεριµνούν για τον 
άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα των ζώων τους. Στους 
παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά χρηµατικό πρόστιµο 50Ε, 
που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και αν η παράβαση 
γίνει σε παιδική χαρά ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε 
αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθµών, προαύλια εκκλησιών, 
δηµόσια ή δηµοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.  

• 5 Απαγορεύεται ο σταυλισµός ή εκτροφή ζώων – πτηνών (π.χ. κότες , κατσίκες , 
βοοειδή, άλογα κ.λ.π.) κοντά σε κατοικηµένες περιοχές χωρίς σχετική άδεια. Στους 
παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά χρηµατικό πρόστιµο 50Ε. 

• 6 Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δηµιουργούν αφρό 
κατά την πλύση πεζοδροµίων, αυλών, βεραντών, οχηµάτων, κ.α. όταν τα απόνερα 
της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης 
αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 50Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση 
υποτροπής ή εκτεταµένης ρύπανσης.  

• ΑΡΘΡΟ 10 – Ρύπανση από διαφηµίσεις.  
• 1 Απαγορεύεται η εµπορική διαφήµιση εκτός των ειδικών πλαισίων και 

καθορισµένων θέσεων. Η ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, 
εναέριες επιγραφές και συνθήµατα και άλλα διαφηµιστικά µέσα επισύρει σε βάρος 
των παραβατών χρηµατικό πρόστιµο 150-6000Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε 
περίπτωση υποτροπής.  

• 2 Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και 
γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η αντίθετη µε την αισθητική 
και τη λειτουργικότητα της πόλης τοποθέτηση διαφηµιστικών ταµπλό. Στους 
παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης 
χρηµατικό πρόστιµο 900-6000Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 3 Όσα διαφηµιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δηµοτικούς, 
κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή 
υπαίθριας διαφήµισης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 
2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήµισης», θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται 
άµεσα από τον ∆ήµο. Σε βάρος των διαφηµιστών που τοποθέτησαν τα παραπάνω 
πλαίσια και διαφηµίσεις, καθώς και των διαφηµιζοµένων, επιβάλλεται ανάλογα µε 
την έκτασης της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο 150-6000Ε, που διπλασιάζεται σε 
κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• ΑΡΘΡΟ 11 - Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  



 

 

• 1 Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπου 
παρατηρείται µεγάλη παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων (οργανικών ουσιών, 
συσκευασιών κ.λ.π.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς και καλά κλειστούς 
σάκους τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (υπολείµµατα τροφών, κόκαλα κ.λ.π) και 
να τα τοποθετούν µέσα στα µέσα µηχανικής αποκοµιδής το πολύ µισή ώρα πριν 
από την προγραµµατισµένη αποκοµιδή. Στους παραβάτες επιβάλλεται για κάθε 
αντικείµενο, σάκο ή συσκευασία χρηµατικό πρόστιµο 150-300Ε, που διπλασιάζεται 
σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 2 Οι υπεύθυνοι καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων 
κ.α. όπου παράγονται κάθε µορφής απορρίµµατα από την επιτόπια κατανάλωση 
των προσφερόµενων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν 
να τοποθετούν επαρκή δοχεία απορριµµάτων, να φροντίζουν να τα αδειάζουν 
τακτικά, να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον 
περιβάλλοντα χώρο. Η τοποθέτηση µικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για 
µικροαπορρίµµατα σε κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται χωρίς καταβολή τέλους 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι τα µέσα προσωρινής 
εναπόθεσης απορριµµάτων δεν θα φέρουν διαφηµιστική καταχώρηση, ο αριθµός 
και η θέση τους θα προβλέπονται στην χορηγούµενη άδεια κοινόχρηστων χώρων 
και οι προδιαγραφές τους θα συµφωνούν µε τους σχετικούς όρους, που ο ∆ήµος 
έχει θεσπίσει σχετικά µε τον αστικό εξοπλισµό καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι 
οφείλουν να ενηµερώνονται για όλα τα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνώντας µε τη 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται 
χρηµατικό πρόστιµο 300Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 3 Εάν στην περιοχή εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή, 
οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστηµάτων υποχρεούνται να τοποθετούν 
ξεχωριστά µέσα για κάθε είδος. Στους µη συµµορφούµενους ισχύουν όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 7,παρ.11. 

• 4 ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους 
χώρους προϊόντων καθαρισµού καταστηµάτων ή ιδιωτικών χώρων. Για την ρήψη ή 
εγκατάλειψη στο πεζοδρόµιο, το δρόµο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο διαφόρων 
απορριµµάτων και λοιπών αντικειµένων, που προέρχονται από καθαρισµό 
καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου, επιβάλλεται στους παραβάτες χρηµατικό 
πρόστιµο 250 Ε που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 5 Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται να 
είναι εφοδιασµένοι µε σάκους απορριµµάτων οι οποίοι να φέρουν το όνοµα της 
επιχείρησης ( καταστήµατος). Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση 
απορριµµάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα µέσα προσωρινής 
αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στις 
περιοχές που λόγω ειδικών συνθηκών δεν πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή , 
αποθηκεύονται σε ιδιωτικούς χώρους µέχρι την καθορισµένη ώρα αποκοµιδής. 
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 300Ε για κάθε σακούλα ή συσκευασία και 
επιπλέον σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους χώρους.  

• ΑΡΘΡΟ 12 – Καθαριότητα κοινόχρηστων (δηµοτικών ή δηµοσίων) χώρων, 
που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις.  

• 1 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, 
ψητοπωλεία, εστιατόρια και συναφή καταστήµατα, που χρησιµοποιούν κατόπιν 
σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, 
οφείλουν:  

• α) Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς µε δικά τους µέσα, ανεξάρτητα 
από το χρόνο καθαρισµού από τα συνεργεία του ∆ήµου.  



 

 

• β) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων σε 
εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να µεριµνούν για την τήρηση των 
υγειονοµικών διατάξεων.  

• γ) Να διαθέτουν µικρά καλαίσθητα µέσα προσωρινής αποθήκευσης 
µικροαπορριµµάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί.  

• 2 Η αµέλεια καθαρισµού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων 
επιχειρήσεων (π.χ. χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, χώροι στάθµευσης 
αυτοκινήτων, αύλειοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθµών 
ανεφοδιασµού καυσίµων κ.α.) που γειτνιάζουν µε κατοικίες, σχολεία, 
κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισµού και επισύρει 
σε βάρος των παραβατών χρηµατικό πρόστιµο 300Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε 
περίπτωση υποτροπής.  

• 3 Η προσωρινή εναπόθεση των απορριµµάτων προς αποκοµιδή από τους 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται µε τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στο άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος Κανονισµού.  

• 4 Οι υπεύθυνοι των καταστηµάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για 
οποιοδήποτε λόγο να τοποθετούν στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε πλατεία 
που βρίσκεται µπροστά από το κατάστηµά τους, οποιαδήποτε αντικείµενα ή υλικά 
ακόµη και σχετικά µε την εµπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία, 
πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, 
παλιά σίδερα, µικροπροϊόντα, επισκευαζόµενες µηχανές, συσκευές ή και 
αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ.λ.π., εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από την 
∆ηµοτική Αρχή, µετά την καταβολή του σχετικού τέλους, για κατάληψη 
πεζοδροµίου, οδοστρώµατος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδιορισµένο από 
την ∆ηµοτική Αρχή χώρο και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στους παραβάτες 
της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό 
πρόστιµο 250Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί 
παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο, ο ∆ήµος 
µπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.  

• 5 Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η 
άδεια της ∆ηµοτικής Αρχής για χρήση από τον ενδιαφερόµενο καταστηµατάρχη, θα 
σκουπίζεται και θα καθαρίζεται υποχρεωτικά σε όλη την έκταση και καθ’ όλη την 
διάρκεια της χρήσης του µε έξοδα και ευθύνη του υπόχρεου αυτού. Επίσης θα 
λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα για να αποτρέπεται κάθε 
κίνδυνος διασκορπισµού των απορριµµάτων αυτών. Στους παραβάτες της διάταξης 
αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 250Ε ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης, 
που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της 
παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο, ο ∆ήµος µπορεί να 
ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.  

• 6 Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστηµάτων ή συνεργείων 
(π.χ. συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών 
αυτοκινήτων, συναρµολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών κ.λ.π.) στα πεζοδρόµια ή 
καταστρώµατα δρόµων. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο 
∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηµατικό πρόστιµο 250Ε, που 
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 7 Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο 
των περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον 
περιβάλλοντα χώρο του περίπτερου καθαρό σ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας. Στους 
παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 250Ε, που 
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 8 Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπόνοµους και στα δίκτυα απορροής 
µηχανέλαια από συνεργεία οχηµάτων, µαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήµατα 



 

 

εστίασης, υγρά µπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που µπορεί να 
προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της 
παραπάνω διάταξης, ο ∆ήµος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη ανάλογα µε την 
έκταση της ρύπανσης χρηµατικό πρόστιµο 300Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε 
περίπτωση υποτροπής.  

• ΑΡΘΡΟ 13 – Καθαριότητα οδών.  
• 1 Οι υπεύθυνοι των οχηµάτων ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης υποχρεούνται να 

αποµακρύνουν τα οχήµατά τους την ηµέρα και για τις ώρες που θα τους 
ενηµερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειµένου να διευκολύνονται οι 
προγραµµατισµένες ή έκτακτες εργασίες καθαριότητας οδοστρώµατος (πλύσιµο, 
σάρωση κ.λ.π.). Η παραπάνω ενηµέρωση θα γίνεται την προηγούµενη ηµέρα των 
εργασιών καθαρισµού µε ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και µε τους εξής δύο 
τρόπους:  

• α) Με τοποθέτηση ενηµερωτικών σηµειωµάτων στα παρµπρίζ των αυτοκινήτων από 
την προηγούµενη ηµέρα και µε ανακοίνωση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης ή  

• β) Με τοποθέτηση ενηµερωτικής ταµπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού που 
πρόκειται να καθαριστεί.  

• 2 Όσα αυτοκίνητα κατά την ηµέρα των εργασιών καθαρισµού βρεθούν 
σταθµευµένα στους αντίστοιχους δρόµους παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα 
αποµακρύνονται µε γερανοφόρο όχηµα και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται 
σε βάρος των ιδιοκτητών τους.  

• 3 Απαγορεύεται η στάθµευση µπροστά από κάδους και η εµπόδιση της µηχανικής 
αποκοµιδής των απορριµµάτων και η παρεµπόδιση δηµοτών στην εναπόθεση 
απορριµµάτων στους κάδους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 150Ε , 
αφαίρεση της πινακίδας και µεταφορά του οχήµατος µε γερανό. Όλα τα σχετικά 
έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.  

• 4 Απαγορεύεται η τοποθέτηση ογκωδών αντικειµένων επί των πεζοδροµίων και 
κοινόχρηστων χώρων , παρά µόνο µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία 
Καθαριότητας. Επιβάλλεται πρόστιµο 60-600Ε και σε περίπτωση υποτροπής , 
διπλασιάζεται.  

• ΑΡΘΡΟ 14 – Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων.  
• 1 Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά των µεταφορικών µέσων 

ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να είναι απόλυτα προστατευµένο από κινδύνους 
διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να µεταφέρουν το φορτίο τους 
πλήρως καλυµµένο µε µουσαµά ή άλλο κατάλληλο µέσο προστασίας. Σε βάρος 
κάθε υπευθύνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, µεταφορέα κ.λ.π.) που δεν 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο ∆ήµος επιβάλλει 
χρηµατικό πρόστιµο 30-150Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 2 Απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 
κάθε είδους εµπορευµάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε 
εργασίας µε ευθύνη του µεταφορέα και του υπεύθυνου της εξυπηρετούµενης 
επιχείρησης. Σε περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του 
∆ήµου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος των υπευθύνων, οι οποίοι 
επιπροσθέτως επιβαρύνονται και µε χρηµατικό πρόστιµο 30-150Ε, που 
διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 3 Φορτηγά Ι.Χ. ή ∆.Χ. που συλλαµβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείµενα σε 
δρόµους , πλατείες , οικόπεδα , ποταµούς , ρέµατα εκτός της χωµατερής , 
επιβαρύνονται µε µεγάλο χρηµατικό πρόστιµο 500Ε εκτός των λοιπών ποινών που 
επισσείονται από άλλες διατάξεις και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.  

• ΑΡΘΡΟ 15 – Λαϊκές αγορές  



 

 

• 1 Ο ∆ήµος οφείλει να προστατεύει τη δηµόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους 
κοινόχρηστους χώρους, όπου πραγµατοποιούνται λαϊκές αγορές, αναλαµβάνοντας 
τον καθαρισµό τους αµέσως µετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας τους.  

• 2 Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών 
υπεύθυνοι είναι οι κατά χώρο αδειούχοι πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί, 
φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), ανεξάρτητα αν είναι 
αυτοαπασχολούµενοι ή απασχολούν για λογαριασµό τους τρίτα πρόσωπα.  

• 3 Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών ειδικότερα οφείλουν:  
• α) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι 

πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους. 
• β) Να µη καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους καθ΄ υπέρβαση των 

ορίων της έκτασης που τους αναλογεί σύµφωνα µε την άδειά τους.  
• γ) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς 

κάδους ή καλά κλεισµένες σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν κατά τη 
διάρκεια λειτουργία της λαϊκής αγοράς.  

• δ) Να µη ρυπαίνουν το περιβάλλον µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδίως 
ευπαθών ή ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (π.χ. λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα 
λαχανικών κ.τ.λ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα, πλαστικά 
κ.α.).  

• ε) Να µην εγκαταλείπουν υπολείµµατα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους 
γύρω από τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς, εκτός 
κάδων ή σάκων.  

• στ) Να µη παρακωλύουν, αλλά να διευκολύνουν τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην 
αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό των λαϊκών αγορών 
συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του ∆ήµου.  

• ζ) Να αποµακρύνουν χωρίς καθυστέρηση τους πάγκους πώλησης των ειδών τους 
και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί, τηρώντας το προκαθορισµένο νόµιµο 
ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.  

• η) Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των βοηθών, εκπροσώπων ή 
υπαλλήλων τους µετά το πέρας του νόµιµου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη 
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις.  

• ι) Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
οι αδειούχοι πωλητές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των λαϊκών αγορών 
αναπληρώνονται ή βοηθούνται στις εργασίες τους από συνεργάτες ή υπαλλήλους.  

• 4 Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαίθριου εµπορίου µε 
ρίψη ή εγκατάλειψη κάθε είδους απορριµµάτων κατά παράβαση των διατάξεων της 
προηγούµενης παραγράφου του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισµού επισύρει 
κατά των υπευθύνων χρηµατικό πρόστιµο150-300Ε ανάλογα µε την έκταση της 
ρύπανσης, το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• 5 Μετά τη λήξη της εργασίας τους, οι πωλητές οφείλουν να καθαρίζουν επιµελώς 
το χώρο τους και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να καθίσταται 
ευχερής ο καθαρισµός της έκτασης της λαϊκής αγοράς από τις υπηρεσίες του 
∆ήµου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριµένης διάταξης, σε 
βάρος του παραβάτη επιβάλλεται ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης χρηµατικό 
πρόστιµο 150-300Ε, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.  
• ΑΡΘΡΟ 16 – 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 στη διάταξη 
του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού.  

• 2 Η πληµµελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισµένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται 
να τους µετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσµίας και µόλυνσης της γύρω 



 

 

περιοχής µε αυτονόητους κινδύνους για τη δηµόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
∆ήµος ειδοποιεί µε θυροκόλληση τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν 
εντός προθεσµίας (10) δέκα ηµερών στον καθαρισµό της ιδιοκτησίας τους µε δικά 
τους έξοδα και µέσα.  

• 3 Εάν µετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή 
αρνούνται να συµµορφωθούν, ο ∆ήµος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση µε 
επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήµερη προθεσµία συµµόρφωσης. Μετά την 
άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσµίας, ο ∆ήµος, αφού 
προηγουµένως έχει µεριµνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρµόδιας 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρµόδιου Εισαγγελέα, 
προβαίνει στον καθαρισµό ακάθαρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις 
σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη 
του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού.  

• 4 Οι στεγασµένοι ή µη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και 
επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αυλές κ.λ.π.) πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε τη 
φροντίδα των υπευθύνων και µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και αν τα 
απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους. Ο ∆ήµος, κατά τη διαδικασία της διάταξης 
της προηγούµενης παραγράφου του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισµού, 
µπορεί να προβαίνει στον καθαρισµό ακάθαρτων κοινόχρηστων χώρων και να 
καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισµού, απολύµανσης, περίφραξης και 
ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται 
στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού.  

• 5 Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δηµόσιας υγείας από την έλλειψη 
καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άµεσος και επικείµενος, ο ∆ήµος µε 
µόνη την αυτοψία της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και την άδεια του 
αρµόδιου Εισαγγελέα, µπορεί να προχωρήσει στον καθαρισµό του συγκεκριµένου 
χώρου ύστερα από  µια και µόνη ειδοποίηση των υπευθύνων µε θυροκόλληση και 
άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσµίας συµµόρφωσης.  

• ΑΡΘΡΟ 17 – Καθαριότητα οικοπέδων.  
• 1 Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νοµείς ή κάτοχοι) οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν 

τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόµη και όταν τρίτοι παρανόµως εναποθέτουν 
εντός αυτών απορρίµµατα.  

• 2 Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ισχύοντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και να προβαίνουν σε τακτική 
καθαριότητα και αποψίλωση σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρο 
1 του Π.∆. της 12.4.1929 («∆ιατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»). Εάν οι υπεύθυνοι 
αδιαφορούν και δε συµµορφώνονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό ο ∆ήµος 
επιβάλλει πρόστιµο 100Ε.  

• 3 Ο ∆ήµος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διάταξης, αποκαθιστά 
την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές 
δαπάνες καθαρισµού, απολύµανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. 
σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 
του παρόντος Κανονισµού.  

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΜΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  

• ΑΡΘΡΟ 18  
• 1 Σε κάθε εκτελούµενη οικοδοµική εργασία, µε ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, 

του επιβλέποντος µηχανικού και του αρµόδιου εργολάβου στο χώρο του 
εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν:  

• α) Αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής άδειας. β) Πινακίδα 
που προβλέπεται από το Νόµο µε τον αριθµό της αδείας και την ηµεροµηνία 
έκδοσής της.  



 

 

• γ) Άδεια από το ∆ήµο για την κατάληψη του πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος, εφ’ 
όσον αυτά χρησιµοποιούνται για εναπόθεση υλικών κ.λ.π.  

• 2 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του ∆ήµου τα εγκριµένα από την 
Πολεοδοµία σχέδια, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν αµέσως να τα παρουσιάζουν, 
προκειµένου να είναι εφικτός ο έλεγχος των εκτελούµενων κατασκευών.  

• 3 Η µη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή από το ∆ήµο των σχετικών προστίµων σε 
βάρος των παραπάνω υπευθύνων και την κίνηση της διαδικασίας διακοπής των 
εργασιών.  

• 4 Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, οι παραπάνω υπεύθυνοι 
οφείλουν:  

• α) Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια από το Αστυνοµικό Τµήµα  
• β) Να εφοδιάζονται από το ∆ήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου - οδοστρώµατος 

καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει 
κατάληψη του πεζοδροµίου, να υποβάλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.  

• γ) Να προσκοµίζουν στο ∆ήµο εγγυητική επιστολή (το υπόδειγµα της οποίας θα 
χορηγεί ο ∆ήµος) αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ποσού (€ 20) είκοσι ευρώ ανά µέτρο µήκους της πρόσοψης, η οποία και 
θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο µετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και 
εφ’ όσον δεν προκλήθηκαν ζηµίες στους ∆ηµοτικούς χώρους από την εκτέλεση των 
οικοδοµικών εργασιών (π.χ. µπάζα, τσιµέντα στο πεζοδρόµιο και το οδόστρωµα, 
άλλες φθορές στα πεζοδρόµια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδροµίου κ.λ.π.). Τα 
παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.  

• 5 Οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν τον χώρο οικοδοµικών 
εργασιών ασφαλισµένο µε περίφραξη και προειδοποιητική πινακίδα που να 
απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντες εργασία, ενώ σε περίπτωση κατάληψης 
πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος πρέπει να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για 
την προστασία πεζών και οχηµάτων.  

• 6 Σε περίπτωση νόµιµης κατάληψης πεζοδροµίου, οι παραπάνω υπεύθυνοι 
οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για τον εγκιβωτισµό των 
αδρανών υλικών (π.χ. οριοθέτηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης µε µαδέρια, 
τσιµεντόλιθους, λαµαρίνες κ.α.), ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπισή τους από 
νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά, που παρασύρονται από τον 
αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα κ.α.), πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε 
να µη παρασύρονται από τον άνεµο.  

• 7 Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν 
επίσης να τηρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά µέτρα.  

• 8 Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδοµικά υλικά ή 
υλικά κατεδαφίσεων (µπάζα) πλέον του τριηµέρου, ο ∆ήµος τα αποµακρύνει µε 
δικά του µέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων 
όλες τις σχετικές δαπάνες.  

• 9 Η εναπόθεση οικοδοµικών υλικών ή µπαζών στους κάδους ανακύκλωσης 
τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο 60-150Ε.  

• 10 Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των 
οικοδοµικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα για την 
πρόληψη ατυχήµατος, ενώ τα περιφράγµατα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι 
πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές 
(πλαστικές) πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, ενώ όταν 
καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος η σήµανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι 
φωσφορίζουσα.  

• 11 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, 
µε τη διαπίστωση κάθε παράβασης των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων από 



 

 

αριθµό 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου του παρόντος Κανονισµού, επιβάλλεται 
σε βάρος του παραβάτη αντίστοιχο χρηµατικό πρόστιµο, εφ’ όσον από τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισµού δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση (π.χ. κατάπτωση 
εγγυητικής επιστολής).  

• 12 Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων µε οικοδοµικά υλικά προ 
ανεγειροµένων οικοδοµών χορηγείται από το ∆ήµο για πρώτη φορά µε διάρκεια 
µέχρι και (6) µηνών. Μετά την παρέλευση του παραπάνω εξαµήνου οι υπεύθυνοι 
για την ανέγερση της οικοδοµής υποχρεούνται να εναποθέτουν τα κάθε είδους 
οικοδοµικά υλικά εντός του ισογείου της οικοδοµής ή στην πυλωτή αυτής και να 
αποδεσµεύουν τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για 
τεχνικούς λόγους η παραπάνω λύση, ο ∆ήµος µπορεί να παρατείνει την άδεια αυτή 
για χρονικό διάστηµα ενός ακόµα εξαµήνου και αν χρειασθεί παράταση της 
συγκεκριµένης άδειας πέραν του έτους, γνωµατεύει σχετικά τριµελής επιτροπή της 
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε περίπτωση παράτασης αυτό δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο του διπλασίου του προηγουµένου εξαµήνου.  

• 13 Η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χωρίς τη σχετική άδεια του ∆ήµου 
τιµωρείται µε χρηµατικό πρόστιµο βάσει του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80.  

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
• ΑΡΘΡΟ 19  
• Κατά των επιβαλλόµενων χρηµατικών προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών 

του παρόντος Κανονισµού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόµενων από τον 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ένδικων µέσων και βοηθηµάτων, µε αίτηµα 
συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόµενης από το άρθρο 7 
παράγραφος 8 του Ν. 2307/1995 Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφορών 
του ∆ήµου Καρδίτσας.  

• Με τον πιο πάνω κανονισµό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν προκαλείται 
επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.  

• ΑΡΘΡΟ 20  
• ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
• Αρµόδια όργανα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού είναι 

το προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Καρδίτσας. Αντίστοιχα καθήκοντα µε τα 
όργανα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας , µπορεί να ανατίθενται µε Απόφαση του 
αρµόδιου Αντιδηµάρχου και στον ∆ιευθυντή , στον Προϊστάµενο , στους Επόπτες 
και στους Επιστάτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Οι παραπάνω κατά την επιβολή 
των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή µε τα στοιχεία τους , 
εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά τη διαπίστωση της 
παράβασης.  

• Έσοδα από πρόστιµα 
•  Τα έσοδα από πρόστιµα που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος 

κανονισµού, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό και ενισχύουν τους κωδικούς 
απαλλοτριώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου για την αγορά ελεύθερων 
χώρων. Επίσης, από τα ίδια έσοδα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν καµπάνιες 
επικοινωνίας, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και να ενισχυθούν µε τα 
απαραίτητα µέσα οµάδες εθελοντισµού για την καθαριότητα και την προστασία του 
περιβάλλοντος.                         

• Κίνητρα και επιβραβεύσεις 
•            Ο ∆ήµος, προκειµένου να ενισχύσει την προσπάθεια για καθαρότερη πόλη, 

µπορεί, µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και 
επιβραβεύσεις σε όσους συµβάλλουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των 
προγραµµάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, εργαζόµενους, γειτονιές, εταιρίες 
κλπ.).» 



 

 

Μειοψήφισαν τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.κ. Γιοβάνης και Μακροστέργιος οι 
οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. Ο κ. Τσαντήλας δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία λόγω απουσίας 
του από τη συνεδρίαση. 

 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 163 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
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