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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 115/2011                ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Έγθξηζε θαλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο.  

ήκεξα Σεηάξηε 30 Μαξηίνπ  2011 θαη ψξα 19.00΄ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

θχδξαο, ζπλεδξίαζε δεκφζηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θχδξαο, χζηεξα απφ έγγξαθε 

πξφζθιεζε αξηζκ. 4079/24-3-2011 ηεο πξνέδξνπ ηνπ, πνπ είρε δεκνζηεπζεί ζηνλ εηδηθφ 

ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θχδξαο θαη είρε επηδνζεί κε 

απνδεηθηηθφ ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζην Γήκαξρν, φπσο νξίδνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη 

απφθαζε ζην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ε πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 27 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  ήηαλ: 

 Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ   

1.Ηγλαηηάδνπ Αηθαηεξίλε (Πξφεδξνο) 

2.Βαζηιείνπ Φψηηνο (Αληηπξφεδξνο) 

3.Αιεμαλδξίδνπ Ραρήι (Γξακκαηέαο) 

4.Παπαδφπνπινο Θσκάο 

5.Πεληεξίδεο Αιέμηνο  

6.νπξνπηδίδεο ηπιηαλφο  

7.Θενδσξίδεο Ησάλλεο  

8.Καξαγηάλλεο Μηραήι  

        9.Κσζηφπνπινο Κσλ/λνο   

10.Μελάο ηπιηαλφο 

       11.Καιψζε Αηθαηεξίλε   

        12.Καξαζαββίδεο Λάδαξνο 

        13.Παπαδνπνχινπ Μαξία   

14.εκεξηζίδεο Θενθάλεο 

15. Κειεζίδεο Υξήζηνο 

16.Πνιπρξνληάδεο Γεκήηξηνο 

17.Κεξκαλίδεο Κσλ/λνο 

18.Σδακηδήο Ηνξδάλεο 

19. Κξεηίδνπ Δπθξνζχλε 

20. Μίκεο Γεκήηξηνο 

21. Καξαθειίδεο Γακηαλφο 

         

22.Ξαλζφπνπινο Υξήζηνο 

23.Αιαηδάο άββαο 

24.Παπαδφπνπινο Αλαζηάζηνο 

25.Καξξά Γεσξγία 

26.σηεξηάδεο Υαξάιακπνο Πξφεδξνο Γ.Κ. θχδξαο 

27.Ληάθνο Γαληήι                         ΄΄        Σ.Κ. Αλχδξνπ 

28.Γεξαληίδεο Υαξάιακπνο        ΄΄           ΄     Αξζελίνπ 

29.Μφθξεο Βαζίιεηνο                 ΄΄           ΄    Άζπξνπ 

30.Παζραιίδεο ηαχξνο              ΄΄           ΄   Γάθλεο 

31.Καξχπεο Μάξθνο                   ΄΄           ΄    Καιήο 

32.Υαηδεζηξαηήο Γεψξγηνο        ΄΄           ΄  Καιιίπνιεο  

33.Μελάο ηέξγηνο                     ΄΄            ΄  Καιπβίσλ  

34.Πεξπεξίδεο Παχινο               ΄΄           ΄ Κξαλέαο 

35.Υνπηνπξίδεο Δπζηάζηνο        ΄΄           ΄ Ληπνρσξίνπ 

36.Αβξακίδεο Υξήζηνο              ΄΄           ΄ Μαλδάινπ 

37.Μπαμεβάλεο Μηραήι           ΄΄          ΄   Μαπξνβνπλίνπ 

         38.Υξπζνπιίδεο Θεφδσξνο      ΄΄           ΄  Νέαο Εσήο 

         39.Σζέκπηεο Νηθεθφξνο           ΄΄           ΄  Πεηξαίαο 

         40.Γνχκνο Υξήζηνο                 ΄΄            ΄  Πξ. Ζιία 

         41.ηδεξφπνπινο Βαζίιεηνο    ΄΄             ΄    Ρηδνχ 

         42.Κνινβνχ Διπίδα                  ΄΄            ΄ εβαζηεηαλψλ      

               

             

                                                          Α Π Ο Ν Σ Δ  

1. Αλδξεάδεο Δπζηάζηνο 2. Καιατηδφγινπ Νηθφιανο 

            

                         

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Κπξηάθνο Παπαδφπνπινο, ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Γήκαξρνο Υνίδεο Γεψξγηνο.  

Ζ πξφεδξνο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία θάλεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αξρίδνπλ λα ζπδεηνχλ ην ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο.      

 

  

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ



 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε πξφεδξνο είπε φηη ε εθπφλεζε ελφο θαλνληζκνχ 

θαζαξηφηεηαο έρεη ζθνπφ λα ζπγθεληξψζεη θαη λα θαηαγξάςεη  φινπο απηνχο ηνπο θαλφλεο  γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Να ζέζεη  απαγνξεχζεηο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ απνθπγή ηεο ξχπαλζεο. 

Να επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο πνιίηεο θαη λα ηνπο θάλεη ζπκκέηνρνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο. Να ζηακαηήζεη θάζε είδνπο απζαηξεζία ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ καο θαη λα αλαηξέςεη ηελ 

αληίιεςε ηνπ θνηλσληθνχ παξαινγηζκνχ πνπ επηθξαηεί « Τα ζκουπίδια μας ζηον γείηονα». 

Ζ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ απαηηεί ηελ ζπλεξγαζία φισλ. Γηα ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη δελ απαηηείηαη θφπνο, νχηε θφζηνο γηα ηνλ πνιίηε ην λνηθνθπξηφ ή ην θαηάζηεκα. 

Ζ παξαβίαζε φκσο απηψλ ησλ θαλφλσλ  ζα έρεη θφζηνο γηα ηνλ αζπλείδεην παξαβάηε, δηφηη θαλείο δελ 

έρεη ην δηθαίσκα λα ξππαίλεη άζθνπα, λα ππνβαζκίδεη ην πεξηβάιινλ θαη λα δπζθεκεί ηελ πφιε καο. 

Δπηδίσμε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ν θαλνληζκφο απηφο καδί κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο δξάζεηο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο λα απνηειέζνπλ ην «ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο γηα θαζαξή πφιε».  

Διπίδνπκε ζηελ ζεηηθή ζαο αληαπφθξηζε γηα κηα πφιε πην θαζαξή. Όινη καο ην ζέινπκε θαη κπνξνχκε 

λα ην πεηχρνπκε. 

πλερίδνληαο είπε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 3852/2010,  νξίδεηαη φηη κία απφ 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο είλαη θαη ε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα  ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο. 

ηε ζπλέρεηα  έζεζε ππφςε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζ. 6/2011 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία απηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

3852/2010, εηζεγείηαη  ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θχδξαο θαη θάιεζε ην ζπκβνχιην λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά.. 

Σν ζπκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο πξνέδξνπ, είδε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 76 ηνπ   Ν. 3852/2006 θαη ηελ παξαπάλσ απφθαζε, νκφθσλα 

Α   Π   Ο   Φ   Α        Η    Ε    Δ    Η 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ΚΤΓΡΑ Χ ΔΞΖ: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

 Ζ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ε θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο απνηεινχλ θνηλσληθά αγαζά 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε επλνκνχκελε πνιηηεία. ε θάζε πφιε πνπ απνηειεί ην θχηηαξν ηεο 

πνιηηείαο επηηπγράλεηαη κε ζπλερή ζπλεξγαζία Γήκνπ θαη δεκνηψλ – θαηνίθσλ θαη δηέπεηαη απφ 

δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. 

 Όινη νη ρψξνη φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε  Δηβ΄/301/64 ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 

θαη εηδηθφηεξα νπνηνζδήπνηε θιεηζηφο θαη αλνηρηφο ρψξνο, νηθνδνκέο, απιέο, νηθφπεδα, δξφκνη, 

πεδνδξφκηα, άιζε, πιαηείεο, ηφπνη ζπγθέληξσζεο ή  αλαςπρήο θ.ι.π. ζα πξέπεη πάληνηε λα 

δηαηεξνχληαη θαζαξνί. 

 Ζ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία Γήκνπ θαη θαηνίθσλ θαη απνβιέπεη ζε κηα 

πην αλζξψπηλε δηαβίσζε. 

 Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 

Α. Σελ ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη  δηθαησκάησλ ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ Γήκνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Β. Σελ ζπκβνιή γηα ηελ  ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ – ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία, 

ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε θ.α.) θαη  

Γ.   Σελ ελεκέξσζε θαη  ζπκκφξθσζε ηνπ θνηλνχ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ φηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη άιιεο 

εηδηθέο δηαηάμεηο. 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ



 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ζ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

 Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αλήθεη ζηελ 

Γεκνηηθή Αζηπλνκία πνπ εμνπζηνδνηείηαη  θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ. Όια ηα 

πξφζηηκα κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φπνηε θξίλεηαη 

ζθφπηκν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

Ωο απνξξίκκαηα – ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο ζηεξεάο κνξθήο, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, 

παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη γεληθψο ζε ρψξνπο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλα. 

Απηά ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη ηηο πξφζθαηεο δηαηάμεηο ηεο Δ.Δ. ηαμηλνκνχληαη ζε ΑΣΗΚΑ, 

ΔΗΓΗΚΑ θαη ΣΟΞΗΚΑ – ΒΛΑΒΔΡΑ. 
Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα νγθψδε θαη κε νγθψδε πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, 

βηνκεραληθνχ, βηνηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία 

θαη γεληθά απφ φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θ.ι.π. 

Πξντφληα Κεπνπξηθψλ εξγαζηψλ (θιαξηά, θχιια, ρφξηα θ.ι.π.) 

Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο θ.ι.π. 

Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

Τπφινηπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, 

εκπνξηθψλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ή ηξηηνγελνχο ηνκέα  

(κέηαιια, μχιν, ραξηί, πιαζηηθά, ιάζηηρα απηνθηλήησλ, νξπθηέιαηα, ζάπηα θξνχηα θαη ππνιείκκαηα 

ηξνθψλ  θ.ι.π.) θαη δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, 

δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. 

Απφβιεηα λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ, πξνεξρφκελα απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ θαη 

ηνθεηψλ, κηθξνβηνινγηθψλ, αηκαηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π. ηα νπνία 

νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξνο θαχζε ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο. 

Απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ λεθξνηαθεηαθψλ ρψξσλ. 

Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 

Απφβιεηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο θαη νρήκαηα.   

Άρξεζηα ή εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα ή κεραλήκαηα  θαζψο θαη εμαξηήκαηα ή κέξε ηνπο. 

3. Σνμηθά – Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα ζεσξνχληαη φια ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο 

επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, ξαδηελεξγά, εθξεθηηθά, 

ηνμηθά πιηθά θ.ι.π.), φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 19396/1546/1977 κε ηνλ ηίηιν «Μέηξα θαη φξνη 

γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ Β΄604), ε ζπιινγή θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη κε ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηάθνξα απφ ηα ζπλήζε.   

  

ΑΡΘΡΟ 4 

Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ 

Με βάζε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ν Γήκνο εθηειεί ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

4.1. Πεξηζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νηθηαθψλ κε νγθσδψλ δεκνηηθψλ 

απνξξηκκάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 § 1.1. θαη 1.2. ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ζ 

απνθνκηδή γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο, βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίδεη  ην  

Σκήκα θαη ην Γξαθείν  Καζαξηφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν. Σα απνξξίκκαηα 

κεηαθέξνληαη κε εηδηθά κέζα ηνπ Γήκνπ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο (Υ.Τ.Σ.Α), εξγνζηάζηα 

δηαινγήο ή αλαθχθισζεο. 
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4.2. Απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε νγθσδψλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ, φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3§ 1.3. ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, (παιηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο 

ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θ.ι.π.) πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε  ή βάζεη 

άιινπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη 

Δμσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα νξίζεη εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο αλά 

κνλάδα απνθνκηδήο (νγθψδεο αληηθείκελν) ή αλά θπβηθφ κέηξν, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθνκηδή πνιιψλ 

νγθσδψλ  αληηθεηκέλσλ. Σν πνζφ απηφ αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ. πκβνπιίνπ θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ.  

4.3. Απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

3§ 2. Σελ απνθνκηδή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο απνξξηκκάησλ ππνρξενχληαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κε δηθά ηνπο κέζα θαη δηθή ηνπο επζχλε νη ηδηψηεο ή νη θνξείο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη ηα εηδηθά απνξξίκκαηα. Ο Γήκνο κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθνκηδήο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ εθ΄ φζνλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαη 

ηελ ππνδνκή λα εθηειέζεη ζρεηηθφ πξφγξακκα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ 

πξηλ ηελ απνθνκηδή λα έρνπλ θαηαβάιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά ηφλν ή αλά θπβηθφ 

κέηξν, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4.4. Καζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε  ηελ πεξηζπιινγή θαη απνκάθξπλζε κηθξναπνξξηκκάησλ 

απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ή απφ νδνχο, πιαηείεο, άιζε θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Ζ 

ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα. Γηα λα δηαηεξνχληαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη θαζαξνί, ν Γήκνο 

ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο εχρξεζηα δνρεία απνξξηκκάησλ, ή άιινπο 

εηδηθνχο θάδνπο ππνδνρήο ππνινίπσλ θαηαλάισζεο, κηθξναπνξξηκκάησλ θ.ι.π. ηα νπνία νθείιεη λα 

δηαηεξεί θαζαξά, απνθνκίδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

4.5. Δλεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα ησλ ινηπφλ κέζσλ. 

4.6. Γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006  Κψδηθάο 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

4.7. Λήςε έθηαθησλ κέηξσλ  γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ, ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή έθηαθησλ αλαγθψλ. 

4.8. Πξνψζεζε πξνγξάκκαηνο δηαινγήο απνξξηκκάησλ γηα αλαθχθισζε, αλάθηεζε θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ πεγή απφ ηνλ Γήκν. Ο Γήκνο νθείιεη κε 

εηδηθά θπιιάδηα, αλαθνηλψζεηο, θαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα λα γλσζηνπνηεί θαηά δηαζηήκαηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Τπνρξεώζεηο όζωλ παξάγνπλ Δπηθίλδπλα Απόβιεηα 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ – απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3 § 

3 θαη φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά – επηθίλδπλα ή δηέπνληαη απφ εηδηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 

φπσο: 

Ραδηελεξγά απφβιεηα 

Δθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο  

Απφβιεηα πξνεξρφκελε απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ  

Απφβιεηα εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ 

Πηψκαηα κεγάισλ δψσλ 

Γεσξγηθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ πεξηηηψκαηα δψσλ ή κεηά απφ ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, 

εληνκνθηφλσλ θ.ι.π. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Οξηζκνί γηα ηνπο ρώξνπο παξαγωγήο απνξξηκκάηωλ θαη ηνπο ππεύζπλνπο ηήξεζεο θαζαξηόηεηαο 

θαη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Καλνληζκνύ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επφκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη έρνπλ ηηο 

εμήο έλλνηεο: 
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6.1. Καηνηθίεο, ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη  θαζψο θαη ηα ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ φπνπ 

θαηνηθνχλ άηνκα ή νηθνγέλεηεο, κφληκα ή πξφζθαηξα. Τπεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηνηθηψλ, ελψ γηα ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ είλαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο. 

Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, ηφηε ππεχζπλνη είλαη φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη 

θαηαζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ. 

6.2. Καηαζηήκαηα, ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη  φπνπ ιεηηνπξγνχλ θάζε θχζεσο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο. Τπεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 

ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηά πεξίπησζε είλαη: 

α. Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηεπζπληήο ηνπο. 

β. Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, ν Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ ή Δληεηαικέλνο χκβνπινο θαη 

Γεληθφο Γηεπζπληήο. 

γ. Γηα Οκφξξπζξεο θαη Δηεξφξξπζκεο εηαηξείεο θαζψο  θαη γηα ηηο εηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ν 

δηαρεηξηζηήο. 

δ. Γηα πλεηαηξηζκνχο, ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε. Γηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ζη. Γηα Κνηλνπξαμίεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ηηο απνηεινχλ 

δ. Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη λνκηθνί εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ. 

6.3. Γξαθεία, ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ αζθείηαη νπνηνδήπνηε επάγγεικα, κφληκν ή 

πξφζθαηξν. Τπεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γξαθείνπ 

6.4. Οηθφπεδα, ζεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ. Τπεχζπλνο 

γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ν θχξηνο, λνκέαο ή 

θάηνρνο ηνπ νηθνπέδνπ. 

6.5. Βηνκεραλίεο θαη Βηνηερληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα ζεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη ρψξνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραλίεο ή βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο γηα  

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο. ηηο κνλάδεο απηέο ν ππεχζπλνο γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

Γηεχζπλζεο ηεο κνλάδαο, πνπ θνηλνπνηείηαη ηαπηφρξνλα θαη ζηνλ Γήκν. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 

νξηζηεί ηέηνην πξφζσπν, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο. 

6.6. Τπεχζπλνη κεηαθνξάο θαη κεηαθφξησζεο ζεσξνχληαη φζνη εθηεινχλ ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο, 

θαζψο επίζεο θαη νη νδεγνί, νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη γεληθά θάζε πξνζηεζείο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο επαγγεικαηίεο. 

6.7. Γηα ηηο ππφ αλέγεξζε νηθνδνκέο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ θ.ι.π. ππεχζπλνο είλαη ην 

θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθφο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε 

αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα. 

6.8. Γηα ηα θάζε είδνπο νρήκαηα, ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζην 

φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη  εθδνζεί ε αληίζηνηρε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. Γηα θάζε είδνπο 

νρήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ππεχζπλνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ηέηνηνο δελ ππάξρεη, ν Πξντζηάκελνο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία είλαη ρξεσκέλν ην 

φρεκα θαη απφ ηελ νπνία παίξλεη εληνιέο θίλεζεο. 

6.9. Οη ππεχζπλνη ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

κπνξνχλ λα νξίζνπλ κε έγγξαθν ηνπο ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, πνπ ζπλεξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη 

απνδέρεηαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε  θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Γηα λα ηζρχεη ε παξαπάλσ κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο, πξέπεη ηφζν εθείλνο 

πνπ αλαζέηεη, φζν εθείλνο πνπ απνδέρεηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεπζπλφηεηαο, λα 

ζπλππνγξάθνπλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γεκνηηθνχ Τπαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο ή ελψπηνλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο θαη ηαπηφρξνλα λα βεβαησζεί αξκνδίσο ε 

εκεξνρξνλνινγία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ε γλεζηφηεηα ησλ ππνγξαθψλ. Αθξηβέο 
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αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ ζεσξεκέλνπ εγγξάθνπ θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε επζχλε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. 

6.10. Ηδηνθηήηεο νηθνπέδνπ, ν νπνίνο απνπζηάδεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο  έηνπο απφ 

ηνλ ηφπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίην πξφζσπν ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

6.11. Κάζε νηθνδνκή νθείιεη λα δηαζέηεη ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδνπ κεραληθήο απνθνκηδήο ζε 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν, ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκε ε κεηαθνξά ηνπ απφ θαη πξνο ην 

απνξξηκκαηνθφξν. Γηα νηθνδνκέο κε ζπλνιηθή δφκεζε κέρξη 500 η.κ., ν ρψξνο πξέπεη λα ππνδέρεηαη 

θάδν 250 ιίηξσλ. Γηα νηθνδνκέο απφ 500-1000 η.κ. λα δέρεηαη θάδν 1100 ιίηξσλ, απφ 1000 – 1500 η.κ. 

λα δέρεηαη 2 θάδνπο ησλ 1100 ιίηξσλ θαη αλαινγηθά ζα ηζρχζεη ην ίδην αλά 1500 η.κ. επί πιένλ 

δφκεζεο. Γηα ηηο λέεο νηθνδνκέο ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη πξναπαηηνχκελν γηα 

ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο  

6.12. Όινη αλεμαηξέησο νη θάηνηθνη ή νη δηεξρφκελνη απφ ηελ πφιε καο, θαζψο θαη φινη νη θνξείο ηνπ  

Γεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί, είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα εθαξκφδνπλ ηνλ παξφληα δεκνηηθφ θαλνληζκφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ηνπ άξζξνπ 6 γηα ηα εζωηεξηθά κε νγθώδε δεκνηηθά (αζηηθά) 

απνξξίκκαηα 

7.1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ππνρξενχληαη: 

α. Να γλσξίδνπλ θαη λα ηεξνχλ ην θαζνξηζκέλν πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ  

β. Να ηνπνζεηνχλ ηα απνξξίκκαηα ηνπο ζπζθεπαζκέλα ζε θαιά θιεηζκέλνπο θαη αλζεθηηθνχο 

πιαζηηθνχο ζάθνπο. 

γ. Να ελαπνζέηνπλ ηνπο παξαπάλσ ζάθνπο κέζα ζηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο ησλ 

απνξξηκκάησλ πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ απφ ηελ πεξηνρή ηνπο. 

7.2. ηηο πεξηνρέο φπνπ δελ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηα πξνο 

απνθνκηδή απνξξίκκαηα πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη, θαιά ζπζθεπαζκέλα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο, ζηηο 

πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία  Καζαξηφηεηαο ζέζεηο. Γηα φζνπο ζπιιακβάλνληαη λα παξαβαίλνπλ 

ηελ δηάηαμε απηή ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν  γηα θάζε ζαθνχια. 

7.3. ηηο πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, νη θάδνη, νη 

ζπκπηεζηέο θαη θάζε άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, ηνπνζεηνχληαη ζε 

θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ε 

νπνία είλαη θαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ κνλίκσλ ή πξνζσξηλψλ 

ζέζεσλ. Κάζε παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο, θαηαζθεπήο εζνρψλ, ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ, 

κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο θαη κηθξναπνξξηκκάησλ θαη απζαίξεηε αθαίξεζε 

πξνζηαηεπηηθψλ, θαζψο θαη εζθεκκέλε θζνξά ησλ παξαπάλσ κέζσλ, απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη 

ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.  

7.4. Κάζε επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο 

κεραληθήο απνθνκηδήο απνηειεί παξάβαζε, πνπ επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, 

πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

7.5. Γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ππεξάζπηζεο ηεο 

αηζζεηηθήο ηεο πφιεο απαγνξεχεηαη : 

α. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο ή άιισλ κέζσλ 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. 

β. Ζ ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε θαηάιιειε ζπζθεπαζία 

γ. Ζ ηνπνζέηεζε εληφο ησλ θάδσλ καγεηξηθψλ ή κεραληθψλ ειαίσλ. 

δ. Ζ ξήςε καγεηξηθψλ ή κεραληθψλ ειαίσλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, ησλ πεδνδξνκίσλ ή άιισλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Σα καγεηξηθά ή κεραληθά έιαηα επηβάιιεηαη λα παξαδίδνληαη ζε εγθεθξηκέλα 

ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο. 
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Γηα θάζε παξάβαζε απηήο ηεο δηάηαμεο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 

πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

7.6. ε πεξηνρέο πνπ δελ εθαξκφδεηαη κεραληθή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη ρξήζε θάδσλ, νη 

παξαπάλσ ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα ελαπνζέηνπλ ηα ζηεξεά απφβιεηα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο πνιχ 

θαιά θιεηζκέλνπο, ψζηε λα απνθιείεηαη ε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη λα ηνπο ηνπνζεηνχλ 

εκπξφο απφ ηελ θαηνηθία ηνπο ή επηρείξεζε ηνπο ην πνιχ κία ψξα πξηλ απφ ηε δηέιεπζε ηνπ 

απνξξηκκαηνθφξνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία ή ην 

θξέκαζκά ζε δέληξα, θνιψλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ, θαζψο θαη ε ξίςε ηνπο ζην δξφκν ή ην πεδνδξφκην 

απφ νπνηνδήπνηε χςνο. Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ επηβάιιεηαη  ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 

πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

7.7. Γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, super market, 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θ.α. πνπ παξάγνπλ κεγάιν φγθν ζηεξεψλ απνβιήησλ, ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή  

ε ζπκπίεζε, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη κε ζπκπίεζε ή άιιν 

πξφζθνξν ηξφπν  ηνλ φγθν θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ζπζθεπαζηψλ πνπ ελαπνζέηνπλ πξνο 

απνθνκηδή. Δάλ δελ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα κεραληθήο  απνθνκηδήο ή ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ 

ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέζσλ, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

Τπεξεζία  Καζαξηφηεηαο λα ελαπνζέζνπλ ηα ζηεξεά απφβιεηα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ § 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε βάξνο ησλ παξαβαηψλ ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη 

αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

7.8. Ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο νη νπνίνη δηαηεξνχλ δηθά ηνπο κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

απνξξηκκάησλ ( θάδνπο, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θ.ι.π.)ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ή 

ηδησηηθνχο αθάιππηνπο ρψξνπο, νθείινπλ λα ηα  δηαηεξνχλ θαζαξά θαη λα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ 

απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο θαη δηαζπνξάο απνβιήησλ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν 

Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο. 

7.9. Σα απνξξίκκαηα απφ ηελ θνπδίλα εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ, θαθελείσλ, νπδεξί, ςεηνπσιείσλ, fast 

food ή θαη θάζε άιιεο εθκεηάιιεπζεο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ θνξέα πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα εζηίαζεο 

θαη ζίηηζεο, πξηλ ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο παξαπάλσ ζάθνπο, πξέπεη λα έρνπλ ζηξαγγηζηεί επηκειψο. ε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

7.10. Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε απνξξηκκάησλ, έζησ θαη κε ηε ζσζηή ζπζθεπαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, κέζα ζε νηθφπεδα ή ζε αθάιππηνπο ρψξνπο πνπ δελ 

είλαη άκεζα νξαηνί ή  πξνζβάζηκνη απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. ε πεξίπησζε 

παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ 

δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

7.11. Ο Γήκνο θχδξαο πξνσζεί πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαινγήο (ραξηί, γπαιί, αινπκίλην, 

πιαζηηθά). Δλεκεξψλεη επαηζζεηνπνηεί θαη ελεξγνπνηεί ηνπο πνιίηεο φηη φινη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα 

ζπκβάιινπκε ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. Απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχληαη 

κέζα ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο νηηδήπνηε πέξα απφ ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά. 

7.12. Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά 

ζπζθεπαζκέλα, ζπκπηεζκέλα θαη δεκέλα ψζηε λα θαηαιακβάλνπλ ην κηθξφηεξν δπλαηφ φγθν θαη λα κελ 

δηαζθνξπίδνληαη. 

7.13. Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε ηελ παξαπάλσ ζπζθεπαζία πξέπεη λα 

εθηίζεληαη γηα απνθνκηδή κφλν κεηά ηε ιήμε ηνπ πξσηλνχ ή απνγεπκαηηλνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο. 

7.14. Τιηθά ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ ή αλαθπθιψζηκα πιηθά κε νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία, 

απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαζψο απηά 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ ηνπο φγθνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ θάδσλ. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη 

λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο πνπ ηνπνζεηνχληαη πξνο απνθνκηδή. ε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 
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7.15. ηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηα εζσηεξηθά κε 

νγθψδε απνξξίκκαηα (εθηφο ησλ ραξηνθηβσηίσλ θαη ινηπψλ ζπζθεπαζίαο ) κε ηε ζπζθεπαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κφλν κέζα ζηνλ 

πιεζηέζηεξν πξνο ηελ ηδηνθηεζία πνπ ηα παξάγεη θάδν. 

7.16. Οη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο κε ηξφπν πνπ λα 

επηηξέπεη ζην θαπάθη ηνπ θάδνπ λα μαλαθιείλεη νκαιά κεηά ηε ρξήζε. Όηαλ θάπνηνο θάδνο κεραληθήο 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ γεκίζεη θαη δελ κπνξεί λα δερζεί άιιεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ, ηφηε νη 

ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ πνπ δελ ρσξνχλ πιένλ ζ΄ απηφλ δελ πξέπεη λα εγθαηαιείπνληαη ζην 

πεδνδξφκην ή ην νδφζηξσκα, δίπια ή έμσ απφ ηνλ θάδν, αιιά λα κεηαθέξνληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζε 

θαηάιιεινπο ρψξνπο, φπνπ δελ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο θαη δελ είλαη 

δπλαηή ε πξφζβαζε ζε θαηνηθίδηα δψα (π.ρ. βεξάληεο, απιέο, ππφγεηα, εηδηθνχο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο). 

7.17. Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε θνπή δέληξσλ θαζψο επίζεο, 

α. Φχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπνπ, γθαδφλ θ.α. εάλ έρνπλ κηθξφ φγθν θαη βάξνο 

ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ θάδσλ ή ησλ 

ζπκπηεζηψλ, φπσο ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα, εάλ δε, έρνπλ κεγάιν φγθν, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία 

απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ. ε πεξίπησζε απνξξίςεσο ηνπο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ρσξίο 

ζπζθεπαζία (ρχκα) ή ρσξίο λα έρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

επηβάιιεηαη θάζε θνξά ζηνλ ππεχζπλν πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

ή αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ηελ έθηαζε ηεο θαηάιεςεο. 

β. Τπφινηπα θνπήο δέληξσλ, ζάκλσλ, θιαξηά θ.α. ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δέκαηα, δεκέλα κε 

αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξκα γηα ηελ εχθνιε θφξησζε ηνπο. Γηα ηνλ ρξφλν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο πξνο 

απνθνκηδή, εθαξκφδνληαη  ηα νξηδφκελα γηα ηα νγθψδε αληηθείκελα. 

γ. Τπφινηπα ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο ππεχζπλνπο κε δηθά 

ηνπο κέζα. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη θάζε θνξά πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

7.18. Σα ηνμηθά – επηθίλδπλα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 § 3 ζπιιέγνληαη, 

απνθνκίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην 

άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε 

άκεζε απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ απηψλ κε δηθά ηνπο κέζα θαη κέρξη ηελ εκέξα ηελ εκέξα ηεο 

απνθνκηδήο νθείινπλ λα θξαηνχλ ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζκέλα ζε εηδηθνχο πξνζηαηεπκέλνπο ρψξνπο 

εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη λα κελ ηα αθήλνπλ εθηεζεηκέλα ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα ή ζε 

άιινπο  

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Ζ κε ζπκκφξθσζε ησλ ππεπζχλσλ (εθηφο φζσλ πξνβιέπνληαη απφ 

πγεηνλνκηθέο ή άιιεο δηαηάμεηο) επηζχξεη θάζε θνξά ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

7.19 Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη 

ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε θάδνπο θαη ινηπά κέζα απνθνκηδήο. Ζ αλάκεημε επηθίλδπλσλ – ηνμηθψλ ή 

κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ ή απνβιήησλ κε νηθηαθά απνξξίκκαηα απφ Ννζνθνκεία ή άιιεο 

επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο, επηζχξεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε θαη αλάινγα κε ηελ 

έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο ,δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

7.20. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη, αλ ηνπο δεηεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, λα παξνπζηάδνπλ θαηά ηνπο ειέγρνπο απνδεηθηηθά ηεο απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο 

ησλ εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ. 

7.21. Σα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο νηθνδνκψλ θ.ι.π.) 

κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεχζπλνπ εξγαζηψλ ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο ππνδνρήο 

κπαδψλ ή ζηηο ρσκαηεξέο (Υ.Τ.Σ.Α). 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν εκεξψλ 

ζεσξνχληαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ θνηλφρξεζην ρψξν θαη νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηελ 

θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ πξνζηίκνπ. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ απηά επηξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο φπσο νηθφπεδα, ρείκαξξνπο, ξέκαηα, 

πάξθα, άιζε, δξφκνπο, δάζε εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ, απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο θαη πξνθαινχλ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

Όια ηα παξαπάλσ απαγνξεχνληαη απζηεξά. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο εθηφο απφ ηηο πνηλέο 

πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Ν. 1892/90 θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ν Γήκνο επηβάιιεη 

πξφζηηκν αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ επηξξηπηφκελσλ αδξαλψλ πιηθψλ θαζψο θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο 

ξχπαλζεο, ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ην πξφζηηκν θηάλεη κέρξη θαη ην δεθαπιάζην ηνπ επηβιεζέλ. 

Σα απνξξίκκαηα απηά ηνπνζεηνχληαη ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο ζε ζεκεία 

ηεο πφιεο.   

 

ΑΡΘΡΟ 8  

Τπνρξεώζεηο ππεύζπλωλ ηνπ άξζξνπ 6 ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθιωζε 

8.1. Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη  ε αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη άιισλ 

πξντφλησλ ζηνρεχεη : 

α. ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απφβιεησλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπο πξηλ απφ ηελ 

ηειηθή ηνπο δηάζεζε. 

β. ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο – 

αμηνπνίεζεο 

γ. ηελ αλάιεςε επζπλψλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο) 

δ. ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ σο βαζηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 

8.2. Ο Γήκνο ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ππνρξενχηαη απηνηειψο ή θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο θνξείο, λα θαηαξηίδεη θαη λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη 

δηαινγήο ζηελ πεγή ηεο αλαθχθισζεο. 

8.3. Δθ’ φζνλ ζην Γήκν ιεηηνπξγεί πξφγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή γηα ηελ αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε 

πξψησλ πιψλ νη ππεχζπλνη θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απφξξηςεο ησλ πξνο αλαθχθισζε 

απνξξηκκάησλ. Δηδηθφηεξα, νθείινπλ λα κελ αλακεηγλχνπλ κε ηα ζπλήζε απνξξίκκαηα φζα πξντφληα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ γπαιί, ραξηί, αινπκίλην θαη πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο, αιιά λα ηα δηαρσξίδνπλ 

θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Γήκν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πεξηζπιινγήο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

8.4. Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ, πνπ παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθινχκελσλ απνξξηκκάησλ, 

νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ ρσξηζηά απφ ηα άιια απνξξίκκαηα, λα ηα ζπκπηέδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ 

ζην Γήκν ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα πεξηζπιινγήο. 

8.5. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ, αινπκηλίνπ, γπαιηνχ, πιαζηηθνχ, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηνχλ ηα άρξεζηα ραξηηθά ζηνπο κπιε θάδνπο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο 

πφιεο. 

8.6. Ο Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηεινχληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ , γηα ηηο  

αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ,  ψζηε λα δηαηεξνχληαη πάληνηε ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, 

κε ζθνπφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο. Ο Γήκνο θαιχπηεη φια ηα έμνδα 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αληαιιαθηηθά, ην πιχζηκν θ.ι.π.) φισλ ησλ 

θάδσλ αλαθχθισζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Τπνρξεώζεηο πεδώλ – νδεγώλ θαη ηδηνθηεηώλ ή ζπλνδώλ θαηνηθίδηωλ δώωλ 

9.1. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή άιισλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο, 

κηθξναληηθεηκέλσλ, εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο ζε δξφκνπο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε απφξξηςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο θαη δεκφζηνπο 

ρψξνπο ( πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α.) Σα παξαπάλσ αληηθείκελα ή 

πξντφληα πξέπεη λα  θπιάγνληαη θαη λα ξίρλνληαη ζην πιεζηέζηεξν δηαζέζηκν θαιάζη απνξξηκκάησλ ή 

θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. Ζ ξχπαλζε ηεο πφιεο κε θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ 
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ηξφπνπο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ 

δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

9.2. Ζ απφξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ, εχθιεθησλ πιηθψλ, ρεκηθψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, πνπ  κπνξεί 

λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηα θαιάζηα κηθξναπνξξηκκάησλ θαζψο θαη ζηνπο θάδνπο, απνηειεί 

παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

9.3. Ζ ξχπαλζε νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ ή άιισλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε κεραλέιαηα θάζε 

είδνπο νρεκάησλ απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ 

ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ζε θαιή θαηάζηαζε ηα νρήκαηα ηνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο λα 

κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. δηαξξνή απφ πηζαλή 

βιάβε ή ηξνραίν αηχρεκα, νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. 

ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

9.4. Οη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ άκεζν θαζαξηζκφ 

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ ηνπο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο 

επηβάιιεηαη θάζε θνξά ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, θαζψο 

επίζεο θαη αλ ε παξάβαζε γίλεη ζε παηδηθή ραξά, ή ζε θάζε άιιν θνηλφρξεζην ρψξν θηινμελίαο 

παηδηψλ, ζε απιέο, ή εηζφδνπο ζρνιείσλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, πξναχιηα εθθιεζηψλ , δεκφζηα ή 

δεκνηηθά θηίξηα θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

9.5. Απαγνξεχεηαη ν ζηαπιηζκφο ή εθηξνθή δψσλ – πηελψλ ( θφηεο, θαηζίθεο, βννεηδή, άινγα θ.ι.π.) 

θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα 

9.6. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απνξξππαληηθψλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αθξφ θαηά ηε πιχζε 

πεδνδξνκίσλ, απιψλ, βεξαληψλ, νρεκάησλ θ.α., φηαλ ηα απφλεξα ηεο πιχζεο ρχλνληαη ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ 

δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή εθηεηακέλεο ξχπαλζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 

10.1. Απαγνξεχεηαη ε εκπνξηθή δηαθήκηζε εθηφο ησλ εηδηθψλ πιαηζίσλ θαη θαζνξηζκέλσλ ζέζεσλ. Ζ 

ξχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θέηγ-βνιάλ, θπιιάδηα, ελαέξηεο επηγξαθέο θαη ζπλζήκαηα θαη άιια 

δηαθεκηζηηθά κέζα επηζχξεη ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

10.2. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ππνιεηκκάησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη γηγαληναθηζψλ ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο 

ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπή. 

10.3. Όζα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα θαη θαηαρσξήζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο ή 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2946/2001 « πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο», ζεσξνχληαη 

ξχπνη θαη απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ηνλ Γήκν. ε βάξνο ησλ δηαθεκηζηψλ πνπ ηνπνζέηεζαλ ηα 

παξαπάλσ πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο, θαζψο θαη ησλ δηαθεκηδφκελσλ, επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ 

έθηαζε ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

11.1. Οη ππεχζπλνη θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε 

παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ ζπζθεπαζηψλ θ.ι.π.) νθείινπλ λα 

ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθνχο θαη θαιά θιεηζηνχο ζάθνπο ηα εππαζή θαη δχζνζκα απφβιεηα (ππνιείκκαηα 

ηξνθψλ, θφθαια θ.ι.π.) θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ κέζα ζηα κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο ην πνιχ κηζή ψξα 

πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη γηα θάζε αληηθείκελν, ζάθν, 

ή ζπζθεπαζία ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

11.2. Οη ππεχζπλνη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πεξίπηεξσλ, θπιηθείσλ θ.α. φπνπ 

παξάγνληαη θάζε κνξθήο απνξξίκκαηα απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ( θαθέ, 
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αλαςπθηηθά, πξφρεηξν θαγεηφ ) νθείινπλ λα ηνπνζεηνχλ επαξθή δνρεία απνξξηκκάησλ, λα θξνληίδνπλ 

λα ηα αδεηάδνπλ ηαθηηθά θαη λα δηαηεξνχλ πάληνηε θαζαξά θαη λα δηαηεξνχλ θαζαξφ ηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν. Ζ ηνπνζέηεζε κηθξψλ θαιαίζζεησλ θάδσλ θαη θαιαζηψλ γηα κηθξναπνξξίκκαηα ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, επηηξέπεηαη ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ δελ ζα θέξνπλ δηαθεκηζηηθή 

θαηαρψξεζε, ν αξηζκφο θαη ε ζέζε ηνπο ζα πξνβιέπνληαη ζηελ ρνξεγνχκελε άδεηα θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο ζα ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο, πνπ ν Γήκνο έρεη ζεζπίζεη 

ζρεηηθά κε ηνλ αζηηθφ εμνπιηζκφ θαζαξηφηεηαο. Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία επηθνηλσλψληαο κε ηελ Τπεξεζία  Καζαξηφηεηαο. ηνπο παξαβάηεο απηήο ηεο 

δηάηαμεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

11.3. Δάλ ζηελ πεξηνρή εθαξκφδεηαη πξφγξακκα αλαθχθισζεο νη ππεχζπλνη ησλ παξαπάλσ 

θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ μερσξηζηά κέζα γηα θάζε είδνο. 

11.4. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάιεηςε ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαηαζηεκάησλ ή ηδησηηθψλ ρψξσλ. Γηα ηελ ξήςε ή εγθαηάιεηςε ζην 

πεδνδξφκην, ην δξφκν ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν δηαθφξσλ απνξξηκκάησλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ θαζαξηζκφ θαηαζηήκαηνο ή ηδησηηθνχ ρψξνπ, επηβάιιεηαη ζηνπο παξαβάηεο 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

11.5. Οη ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ππνρξενχληαη λα είλαη 

εθνδηαζκέλνη κε ζάθνπο απνξξηκκάησλ. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε 

απνξξηκκάησλ ή ζπζθεπαζηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο ή ηα άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη 

ηδηαηηέξσο ησλ εππαζψλ θαη φζσλ αιινηψλνληαη εχθνια. ηηο πεξηνρέο πνπ ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεραληθή απνθνκηδή, απνζεθεχνληαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε 

ψξα απνθνκηδήο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε ζαθνχια ή ζπζθεπαζία θαη επηπιένλ 

ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο αθαηξείηαη ε άδεηα ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Καζαξηόηεηα Κνηλόρξεζηωλ (δεκνηηθώλ ή δεκνζίωλ) ρώξωλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 

επηρεηξήζεηο 

12.1. Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ, φπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία, ςεηνπσιεία, 

εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νθείινπλ : 

α. Να δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο κε δηθά ηνπο κέζα, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

θαζαξηζκνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

β. Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν ηεο 

επηρείξεζεο ηνπο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ. 

γ. Να δηαζέηνπλ κηθξά θαιαίζζεηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κηθξναπνξξηκκάησλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ ρψξνπ πνπ δηαζέηεη. 

12.2. Ζ ακέιεηα θαζαξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ή ειεχζεξσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ρψξνη 

αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, αχιηνη ρψξνη ζπλεξγείσλ, απνζεθψλ, 

εξγαζηεξίσλ ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ θ.α.) πνπ γεηηληάδνπλ κε θαηνηθίεο, ζρνιεία, 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη επηζχξεη ζε βάξνο ησλ 

παξαβαηψλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

12.3. Ζ πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ πξνο απνθνκηδή απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 12 § 1 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

12.4. Οη ππεχζπλνη θαηαζηεκάησλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα 

ηνπνζεηνχλ ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα ή ζε πιαηεία πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην θαηάζηεκά 

ηνπο, νπνηαδήπνηε αληηθείκελα ή πιηθά αθφκε θαη ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, φπσο 

π.ρ. ςπγεία, πάγθνπο, ζηέγαζηξα, δαξληηληέξεο, θαθάζηα θξνχησλ, θηβψηηα πνηψλ, παιηά ζίδεξα, 

κηθξνπξντφληα ή θαη απηνθίλεηα, ραξηνθηβψηηα θ.ι.π. εθηφο αλ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ 

Γεκνηηθή αξρή κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο, γηα θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ, νδνζηξψκαηνο ή 
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θαη θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε πξνζδηνξηζκέλν απφ ηελ Γεκνηηθή αξρή ρψξν θαη γηα  ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο 

ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. Δάλ δηαπηζησζεί 

παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο γηα Σξίηε θνξά κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ν Γήκνο κπνξεί λα 

αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

12.5. Ο ρψξνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα θαηάιεςε θαη γηα ην νπνίν ζα ρνξεγείηαη ε άδεηα ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο γηα ρξήζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαηαζηεκαηάξρε, ζα ζθνππίδεηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη 

ππνρξεσηηθά  ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

ππφρξενπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα απνθεπρζεί θάζε 

θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνχ ησλ απνξξηκκάησλ. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο πνπ, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο. Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο γηα ηξίηε θνξά κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ν 

Γήκνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

12.6. Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ ή ζπλεξγείσλ ( π.ρ. ζπλεξγεία 

επηζθεπήο απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ, ζπλεξγεία ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ ζπλαξκνιφγεζεο επίπισλ 

ή άιισλ εηδψλ θ.ι.π.) ζηα πεδνδξφκηα ή θαηαζηξψκαηα δξφκσλ. Δάλ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε ηεο 

παξαπάλσ δηάηαμεο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη 

ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

12.7. Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πάζεο θχζεσο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο έμσ απφ ηνλ ρψξν ησλ 

πεξηπηέξσλ. Οη ππεχζπλνη πεξηπηέξνπ ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 

πεξηπηέξνπ θαζαξφ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

12.8. Απαγνξεχεηαη λα δηνρεηεχνληαη ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζηα δίθηπα απνξξνήο κεραλέιαηα απφ 

ζπλεξγεία νρεκάησλ, καγεηξηθά έιαηα θαη ιίπε  απφ θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, πγξά κπαηαξηψλ θαη γεληθά 

θάζε είδνπο πγξά απφβιεηα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δάλ δηαπηζησζεί 

παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο, ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε αλάινγα κε ηελ έθηαζε 

ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

Οη ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ δηάζεζε ησλ 

ειαίσλ πξνο αλαθχθισζε.  

  

ΑΡΘΡΟ 13 

Καζαξηόηεηα νδώλ 

13.1. Οη ππεχζπλνη νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκνζίαο ρξήζεο ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηα 

ηνπο ηελ εκέξα θαη γηα ηηο ψξεο πνπ ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλνληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο νδνζηξψκαηνο (πιχζηκν, 

κεραληθφ ζάξσκα νδψλ). Ζ παξαπάλσ ελεκέξσζε ζα γίλεηαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ησλ εξγαζηψλ 

θαζαξηζκνχ κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

α. Με ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ζηα παξκπξίδ ησλ απηνθηλήησλ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

κέξα θαη κε αλαθνίλσζε απφ ηα ηνπηθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ή  

β. Με ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθήο ηακπέιαο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο νδνχ πνπ πξφθεηηαη λα 

θαζαξηζηεί. 

13.2. Όζα απηνθίλεηα θαηά ηελ εκέξα ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ βξεζνχλ ζηαζκεπκέλα ζηνπο 

αληίζηνηρνπο δξφκνπο παξά ηε ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε, ζα απνκαθξχλνληαη κε γεξαλνθφξν φρεκα θαη 

φια ηα έμνδα ζα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. 

13.3. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε κπξνζηά απφ θάδνπο θαη ε εκπφδηζε ηεο κεραληθήο απνθνκηδήο ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ε παξεκπφδηζε δεκνηψλ ζηελ ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ζηνπο θάδνπο. ηνπο 

παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν αθαίξεζε ηεο πηλαθίδαο θαη κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο κε γεξαλφ. Όια 

ηα ζρεηηθά έμνδα ζα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ηδηνθηεηψλ. 

13.4. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε απηνθηλήησλ,  γηα ηελ  ηπρφλ απνζπκθφξεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο,  αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή εζηηψλ κφιπλζεο είλαη ε απνκάθξπλζε απηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία πεξηζπιινγήο ελφο εγθαηαιειεηκκέλνπ απηνθηλήηνπ ή κνηνζηθιέηαο (βάζε ηνπ  Π.Γ. 

116/2004 έρεη σο εμήο: 
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Δλεκεξψλεηαη ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο απφ ηνπο Τπαιιήινπο Απνθνκηδήο ή Οδνθαζαξηζκνχ, απφ  

ηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα  θαη ηνπο   Γεκφηεο, 

Καηφπηλ, ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, έπεηηα απφ επφπηεπζε, θαηαγξάθνπλ ην φρεκα θαη ηνπνζεηείηαη ζε 

απηφ απηνθφιιεηε  εηδνπνίεζε απνκάθξπλζεο. 

Σν φρεκα, εθ’ φζνλ δελ θέξεη πηλαθίδεο απνκαθξχλεηαη κεηά ηελ πάξνδν 45 εκεξψλ, ελψ φηαλ θέξεη 

πηλαθίδεο αιιά δελ επηθνιιεκέλν ην ζήκα ηειψλ θπθινθνξίαο απνκαθξχλεηαη κεηά ηελ πάξνδν 90 

εκεξψλ. 

Σα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα πνπ πεξηζπιιέγνληαη νδεγνχληαη πξνο αλαθχθισζε.  

13.5. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ νδψλ πνπ είλαη παξθαξηζκέλα (φρη εγθαηαιειεηκκέλα) απηνθίλεηα, ν 

Γήκνο ζα πξέπεη λα  ελεκεξψλεη δχν κέξεο λσξίηεξα ψζηε λα κελ παξθάξνπλ απηνθίλεηα γηα 2-3 ψξεο 

πξνθεηκέλνπ λα ζαξσζεί ε νδφο ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα.  

13.6. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ θαη θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ, παξά κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. 

Δπηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, δηπιαζηάδεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14  

Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξηωζε αληηθεηκέλωλ 

14.1. Σν θνξηίν φισλ ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ θαη γεληθά ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ μεξνχ ή πγξνχ 

θνξηίνπ πξέπεη λα είλαη απφιπηα πξνζηαηεπκέλν απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο. Σα αλνηθηά 

θνξηεγά πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην θνξηίν πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά ή άιιν θαηάιιειν κέζν 

πξνζηαζίαο. ε βάξνο θάζε ππεπζχλνπ (ηδηνθηήηε απηνθηλήηνπ, νδεγνχ, κεηαθνξέα θ.ι.π.) πνπ δελ 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Γήκνο επηβάιιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ 

δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

14.2. Απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε θάζε  είδνπο 

εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο κε επζχλε ηνπ 

κεηαθνξέα θαη ηνπ ππεχζπλνπ ηεο εμππεξεηνχκελεο επηρείξεζεο.  

ε πεξίπησζε ακέιεηαο ε θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα ζρεηηθά έμνδα 

θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, νη νπνίνη επηβαξχλνληαη θαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ 

δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.  

14.3. Φνξηεγά Η.Υ. ή Γ.Υ. πνπ ζπιιακβάλνληαη λα αδεηάδνπλ άρξεζηα αληηθείκελα ζε δξφκνπο, 

πιαηείεο, νηθφπεδα, πνηακνχο, ξέκαηα εθηφο ηεο ρσκαηεξή, επηβαξχλνληαη κε κεγάιν ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν εθηφο ησλ ινηπψλ πνηλψλ πνπ επηζζείνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

δηπιαζηάδεηαη. 

 

 ΑΡΘΡΟ 15                    

Λαϊθέο Αγνξέο 

Ο Γήκνο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηε δεκφζηα πγεία θαη λα δηαηεξεί θαζαξνχο ηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιατθέο αγνξέο, αλαιακβάλνληαο ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο ακέζσο κεηά ην 

πέξαο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

Γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ππεχζπλνη είλαη νη 

θαηά ρψξν αδεηνχρνη πσιεηέο(επαγγεικαηίεο, θαη παξαγσγνί, θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο 

νξγαλψζεηο) αλεμάξηεηα αλ είλαη απηναπαζρνινχκελνη ή απαζρνινχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ηξίηα 

πξφζσπα. 

Οη αδεηνχρνη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ εηδηθφηεξα νθείινπλ: 

α. Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη  πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. 

β. Να κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο θαζ΄ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο 

πνπ ηνπο αλαινγεί ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ηνπο. 

γ. Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο ή θαιά θιεηζκέλεο 

ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο. 
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δ. Να κελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδίσο εππαζψλ ή εηδψλ 

πνπ αιινηψλνληαη εχθνια ( π.ρ. ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θχιια ιαραληθψλ θ.η.ι.)θαζψο θαη εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο (ραξηφθνπηα, ηειάξα, πιαζηηθά  θ.α.) 

ε. Να κελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείκκαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ηνπο 

πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο, εθηφο ησλ θάδσλ ή ζάθσλ. 

ζη. Να κελ παξαθσιχνπλ, αιιά λα δηεπθνιχλνπλ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. 

δ. Να απνκαθξχλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα πξντφληα ηα 

νπνία δελ έρνπλ πσιεζεί, ηεξψληαο ην πξνθαζνξηζκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. 

ε.  Ζ παξακνλή ησλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ ή ησλ βνεζψλ, εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ηνπο κεηά ην 

πέξαο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

η. Όιεο νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη αδεηνχρνη πσιεηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ αλαπιεξψλνληαη ή βνεζνχληαη ζηηο εξγαζίεο ηνπο 

απφ εξγάηεο ή ππαιιήινπο. 

Ζ ξχπαλζε ρψξσλ ιατθψλ αγνξψλ ή ρψξσλ άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κε ξίςε ή εγθαηάιεηςε θάζε 

είδνπο απνξξηκκάησλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ επηζχξεη θαηά ησλ ππεπζχλσλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε 

ηεο ξχπαλζεο ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

Μεηά ηελ ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νη πσιεηέο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν ηνπο θαη λα 

απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα θαζίζηαηαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο ηεο έθηαζεο ηεο ιατθήο 

αγνξάο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηάηαμεο, ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 16  

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ  

Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε) 

16.1. Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο κε επζχλε ησλ θαηά 

πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

16.2. Ζ πιεκκειήο θξνληίδα θαζαξηφηεηαο ζε νξηζκέλνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ελδέρεηαη λα ηνπο 

κεηαηξέςεη ζε εζηίεο ξχπαλζεο, δπζνζκίαο θαη κφιπλζεο ηεο γχξσ πεξηνρήο κε πνιινχο θηλδχλνπο γηα 

ηε δεκφζηα πγεία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο εηδνπνηεί κε ζπξνθφιιεζε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ 

αθηλήηνπ λα πξνρσξήζνπλ εληφο πξνζεζκίαο (15) δέθα πέληε εκεξψλ ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπο κε δηθά ηνπο έμνδα θαη κέζα. 

16.3. Δάλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξψηε εηδνπνίεζε νη ππεχζπλνη αδηαθνξνχλ ή αξλνχληαη λα 

ζπκκνξθσζνχλ, ν Γήκνο θνηλνπνηεί θαη δεχηεξε εηδνπνίεζε κε επαλάιεςε ηεο πξφζθιεζεο θαη λέα 

5/ήκεξε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο δεχηεξεο θαη ηειεπηαίαο πξνζεζκίαο, 

ν Γήκνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη κεξηκλήζεη γηα ηε δηεμαγσγή ζρεηηθήο απηνςίαο ηεο αξκφδηαο 

Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ παξνρή ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα, πξνβαίλεη ζηνλ 

θαζαξηζκφ αθάζαξησλ ηδησηηθψλ αθηλήησλ θαη θαηαινγίδεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο ζε βάξνο ησλ 

ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

16.4. Οη ζηεγαζκέλνη ή κε θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, 

πξαζηέο, απιέο θ.ι.π.) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί κε ηελ θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαη κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, αθφκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Ο Γήκνο, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηάηαμεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κπνξεί λα 

πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ αθάζαξησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη λα θαηαινγίδεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο 

θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, πεξίθξαμεο θαη αζθάιηζεο ηνπ ρψξνπ θ.ι.π. ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, 

φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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16.5. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ ν θίλδπλνο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ έιιεηςε θαζαξηφηεηαο ζε 

θάπνηνλ ηδησηηθφ ρψξν είλαη άκεζνο θαη επηθείκελνο, ν Γήκνο, κε ηελ απηνςία ηεο αξκφδηαο 

Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ άδεηα ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ χζηεξα απφ (1) κηα θαη κφλε εηδνπνίεζε ησλ ππεπζχλσλ κε 

ζπξνθφιιεζε θαη άπξαθηε πάξνδν 24/ψξεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ 

17.1. Οη ππεχζπλνη (ηδηνθηήηεο ή λνκείο  ή θάηνρνη) νηθνπέδσλ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηα αθίλεηα ηνπο 

πάληνηε θαζαξά, αθφκε θαη φηαλ ηξίηνη παξαλφκσο ελαπνζέηνπλ εληφο απηψλ απνξξίκκαηα. 

17.2. Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα πεξηθξάμνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ 

Καλνληζκνχ θαη λα πξνβαίλνπλ  ζε ηαθηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 Π.Γ. ηεο 12-4-1929 ( Γηαηάμεηο Πεξηθξάμεσο Οηθνπέδσλ) 

 

 ΑΡΘΡΟ 18 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΖΦΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΜΔ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

18.1. ε θάζε εθηεινχκελε νηθνδνκηθή εξγαζία, κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ 

επηβιέπνληνο κεραληθνχ θαη ηνπ αξκφδηνπ εξγνιάβνπ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ : 

α. Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

β. Πηλαθίδα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν κε ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο. 

γ. Άδεηα απφ ηνλ Γήκν γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο, εθ΄φζνλ απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ελαπφζεζε πιηθψλ  θ.ι.π. 

18.2. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα εγθξηκέλα απφ ηελ Πνιενδνκία 

ζρέδηα, νη  ππεχζπλνη  νθείινπλ ακέζσο λα ηα παξνπζηάδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο 

ησλ εθηεινχκελσλ θαηαζθεπψλ 

18.3. Ζ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπλεπάγεηαη, πέξα 

απφ ηελ επηβνιή απφ ηνλ Γήκν ησλ ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ ζε βάξνο ησλ παξαπάλσ ππεπζχλσλ θαη ηελ 

θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εξγαζηψλ. 

18.4. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ: 

α. Να ζεσξνχλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα 

β. Να εθνδηάδνληαη απφ ην Γήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ – νδνζηξψκαηνο θαηαβάιινληαο ην 

αληίζηνηρν ηέινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ λα ππνβάιινπλ 

αλάινγε ππεχζπλε δήισζε. 

γ. Να πξνζθνκίδνπλ ζην Γήκν εγγπεηηθή επηζηνιή (ην ππφδεηγκα ηεο νπνίαο ζα ρνξεγεί ν Γήκνο) 

αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνχ (20 επξψ) είθνζη επξψ 

αλά κέηξν κήθνπο ηεο πξφζνςεο, ε νπνία θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ πιήξε 

πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη εθ΄ φζνλ δελ πξνθιήζεθαλ δεκηέο ζηνπο Γεκνηηθνχο ρψξνπο απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέληα ζην πεδνδξφκην θαη ην νδφζηξσκα, άιιεο 

θζνξέο ζηα πεδνδξφκηα, παξαιείςεηο πιαθφζηξσζεο πεδνδξνκίνπ θ.ι.π.). Σα παξαπάλσ ζα 

πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

18.5. Οη παξαπάλσ ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηνλ ρψξν ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ 

αζθαιηζκέλν κε πεξίθξαμε θαη πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πνπ λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζηνπο κε 

έρνληεο εξγαζία, ελψ ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

φια ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ. 

18.6. ε πεξίπησζε λφκηκεο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ λα ιακβάλνπλ 

φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ αδξαλψλ πιηθψλ (π.ρ. νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ 

πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κε καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο, ιακαξίλεο θ.α.) ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 

δηαζθφξπηζε ηνπο απφ λεξά ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Σα ειαθξά πιηθά, πνπ παξαζχξνληαη 

εχθνια απφ ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα) πξέπεη λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά γηα λα κελ 

παξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν. 

18.7. Καηά ηελ δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ νη  παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ επίζεο λα 

ηεξνχλ φια ηα παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθά κέηξα. 
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18.8. ε πεξίπησζε πνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εγθαηαιείπνληαη νηθνδνκηθά πιηθά ή πιηθά 

θαηεδαθίζεσλ πιένλ ηνπ 3/κέξνπ, ν Γήκνο ηα απνκαθξχλεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηαινγίδεη ζε βάξνο ησλ παξαπάλσ ππεπζχλσλ φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. 

18.9. Ζ ελαπφζεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν. 

18.10. Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, 

πξέπεη λα είλαη θαηά ηξφπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο , ελψ ηα πεξηθξάγκαηα 

γηα ηνλ ίδην ιφγν πξέπεη λα είλαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο 

(πιαζηηθέο) πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε αζπξνθφθθηλεο ηαηλία, ελψ φηαλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο ε ζήκαλζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο ζα πξέπεη λα είλαη θσζθνξίδνπζα. 

18.11. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 1828/89, κε ηελ δηαπίζησζε 

θάζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ απφ ηνλ αξηζκφ 2 έσο θαη 9 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνχ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, εθ΄ 

φζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε. 

18.12. Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε νηθνδνκηθά πιηθά πξν αλεγεηξνκέλσλ νηθνδνκψλ 

ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν γηα πξψηε θνξά κε δηάξθεηα κέρξη θαη (6) κελψλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 

παξαπάλσ εμακήλνπ νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο ππνρξενχληαη λα ελαπνζέηνπλ ηα 

θάζε είδνχο νηθνδνκηθά πιηθά εληφο ηνπ ηζνγείνπ ή ζηελ ππισηή απηήο γηα λα απνδεζκεχζνπλ ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε παξαπάλσ ιχζε, ν Γήκνο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ άδεηα απηή γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο αθφκε εμακήλνπ θαη αλ ρξεηαζζεί παξάηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο πέξαλ 

ηνπ έηνπο, γλσκαηεχεη ζρεηηθά ηξηκειήο επηηξνπή ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο. Σν ηέινο ρξήζεο ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε 

παξάηαζεο απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ. 

18.13. Ζ απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα ηνπ Γήκνπ ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 § 8 ηνπ Ν. 1080/80. 

 

 ΑΡΘΡΟ 19 

ΠΡΟΦΤΓΔ 

Καηά ησλ επηβαιιφκελσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, κπνξεί λα αζθεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ, 

έλζηαζε θαη αίηεζε ζπκβηβαζκνχ. Γηα ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απαηηείηαη απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξεπξηζθφκελσλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ην πξνζσπηθφ ηεο 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκία. Αληίζηνηρα θαζήθνληα κε ηα φξγαλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, κπνξεί λα 

αλαηίζεληαη κε Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ θαη ζηνλ  Πξντζηάκελν,  θαη Δπηζηάηε ηεο 

Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. 

Οη παξαπάλσ θαηά ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ηελ απφθαζε απηή κε ηα 

ζηνηρεία ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ παξαβάηε πνπ είλαη παξψλ θαηά ηελ δηαπίζησζε ηεο 

παξάβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Ζ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο πνπ απνβιέπεη ζε άλεηεο θαη αλζξώπηλεο ζπλζήθεο δωήο ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ δεκνηψλ κε ηηο Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο. 

Κάζε δεκφηεο έρεη ππνρξέσζε λα είλαη ελεξγό άηνκν θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ζε εθείλνπο ηνπο 

ζπλδεκφηεο ηνπ πνπ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο θαζαξηφηεηαο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Κάζε δεκφηεο επίζεο, νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηηο παξαβηάζεηο πνπ 

ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ, ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ην δεκφζην θαιφ. 
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Κάζε δεκόηεο νθείιεη λα έρεη θαηά λνπ όηη ε θαζαξηόηεηα είλαη θαη δηθή ηνπ ππόζεζε θαη όηη , ζε 

ηειεπηαία αλάιπζε, ε θαζαξή πόιε αλήθεη ζε όινπο καο. 

  

ΑΡΘΡΟ 22 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΗΜΧΝ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΠΑΡΑΒΑΖ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΟ 

ΠΡΟΣΗΜΟ 

 Παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο θάδσλ , πξνζηαηεπηηθψλ 

κέζσλ, κεηαθίλεζε θάδσλ θαη απζαίξεηε αθαίξεζε 

πξνζηαηεπηηθψλ   

30-50επξψ 

 αθνχιεο ή ρχκα ζθνππίδηα εθηφο θάδσλ  15 επξψ 

 Ρίςε θνππηδηψλ ζε δξφκνπο, πεδνδξφκηα , μέλε 

ηδηνθηεζία θ.ι.π.  

30-50 επξψ  

 Δγθαηάιεηςε θάζε κνξθήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζε 

πεδνδξφκηα θαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ρσξίο 

πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γήκν 

40-300 

 Έθζεζε – Δγθαηάιεηςε μεξψλ θχιισλ, ππνιεηκκάησλ 

θνπήο δέληξσλ   

50-200 

 Πξφθιεζε θζνξψλ εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο  

( θάδνη , απνξηκκαηνδέθηεο θ.ι.π.) 

Πξφζηηκν ην 

δηπιάζην ηεο αγνξάο 

ηνπο  

 Απφξξηςε αληηθεηκέλσλ ή κηθξναπνξξηκκάησλ εθηφο 

ησλ θαιαζηψλ ηνπ Γήκνπ 

15 επξψ 

 Ρχπαλζε απφ ιάδηα θαη πιχζηκν απηνθηλήησλ  30-50 επξψ  

 Σνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ θάδνπο ή ελαπφζεζε 

απνξξηκκάησλ ρσξίο ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία 

(άξζξν 7,2, 7.5.α) 

30-50 επξψ 

 Παξθάξηζκα δίπια ζε θάδνπο ψζηε λα κελ είλαη 

δπλαηή ε κεηαθίλεζε ηνπο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ   

100-150επξψ 

 Δγθαηάιεηςε παιηψλ απηνθηλήησλ ζε δξφκνπο ή 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

100-200 επξψ 

 Δγθαηάιεηςε κπαδψλ – αρξήζησλ πιηθψλ απφ 

εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο θαη ξχπαλζε 

θάδσλ πεδνδξνκίσλ δξφκσλ θαη αθάιππησλ ρψξσλ  

90-300 επξψ 

 Δγθαηάιεηςε απνξξηκκάησλ ζηηο ιατθέο θαη ινηπέο 

αγνξέο θαη παξαβίαζε σξαξίνπ 

30-100 επξψ 

 Παξθάξηζκα ζε ρψξνπο ηηο ψξεο θαη εκέξεο πνπ ν 

Γήκνο έρεη πξνεηδνπνηήζεη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

δηάθνξεο εξγαζίεο 

50-100 επξψ 

 Καηαζηξνθή κλεκείσλ, αγαικάησλ, ηνίρσλ, παηδηθψλ 

ραξψλ, ρψξσλ πξαζίλνπ, ζρνιείσλ θ.ι.π.  

100-500επξψ 

 Ρχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θέηγ βνιάλ, ζπξέη, 

ηακπιφ αεξνπαλφ θ.ι.π. 

100-200 επξψ  

 Ρχπαλζε απφ εηαηξείεο δηαθήκηζεο, γηγαληναθηζψλ κε 

θφιεο ζρηζκέλεο αθίζεο , ηακπιφ θ.ι.π. 

300-600 επξψ 

 Ρχπαλζε απφ κεηαθνξά μεξνχ θνξηίνπ 30-100 επξψ  

 Υξεζηκνπνίεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ρσξίο άδεηα 

ηνπ Γήκνπ  

100-500 επξψ 

 Αθαίξεζε ινπινπδηψλ κέζα απφ πάξθα θαη παξηέξηα 

θαη απζαίξεηε θνπή ή θιάδεκα δέληξσλ ηα νπνία 

10-150 επξψ  
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βξίζθνληαη ζην πεδνδξφκηα θαη ζηα πάξθα ρσξίο 

πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία Πξαζίλνπ 

 Με Καζαξηζκφο ειεχζεξσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ 

(πάξθηλγθ, πξαζηέο, παιηέο νηθίεο ) θαζψο κε 

πεξίθξαμε θαη θαζαξηζκφο νηθνπέδσλ 

100-300 επξψ 

 Σνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ  έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία, 

θξέκαζκα  ζε δέληξα ή ξήςε ηνπο ζην δξφκν ή ζην 

πεδνδξφκην . 

Άξζξν 7,6 

30-50 επξψ 

 Παξάιεςε ήκαλζεο θαηά ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ  

100-300 επξψ  

 Με έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηνκψλ επί ησλ δξφκσλ θαη 

εγθαηάιεηςε αρξήζησλ πιηθψλ απφ εξγνιαβηθέο 

εηαηξείεο θαη θνηλσθειείο νξγαληζκνχο   

150-500 

 Δγθαηάιεηςε ηνμηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ 

κεηαθέξνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

500-1000 επξψ 

 Αζπζθεχαζηα κε επηθίλδπλα  θαη ηνμηθά απνξξίκκαηα 

Ννζνθνκείσλ θαη  Θεξαπεπηεξίσλ  

500-1000 επξψ  

 Δγθαηάιεηςε Βηνκεραληθψλ – Βηνηερληθψλ 

απνξξηκκάησλ ρσξίο ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία 

Καζαξηφηεηαο 

50-500 επξψ  

 Αθαζάξηζηνο Υψξνο ή ειιεηςε δνρείσλ 

απνξξηκκάησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο  

30-300 επξψ 

 Με ειαρηζηνπνίεζε ηνπ φγθνπ πάζεο θχζεσο 

απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρνλδξεκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζνχπεξ κάξθεη, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα  

50- 200 επξψ 

 Βξψκηθνη θάδνη , θαιάζηα ηδησηψλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο (άξζξν 7.8.) 

30-50 επξψ 

 Δγθαηάιεηςε ραξηνθηβσηίσλ, μπινθηβσηίσλ απφ 

γξαθεία, θαηαζηήκαηα, νηθίεο θαη κε ηνπνζέηεζε ηνπο 

ζηνπο κπιε θάδνπο αλαθχθισζεο   

30-300 επξψ  

 Σνπνζέηεζε  αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ( πιαζηηθφ, 

ραξηί , γπαιί, αινπκίλην, ιεπθνζίδεξν, ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο ζηνπο πξάζηλνπο  θάδνπο κεραληθήο 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ  

50-300 επξψ 

Γεληθή Γηάηαμε 

ε θάζε θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ 

επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

Καηά ηελ επηβνιή ησλ παξαπάλσ πξνζηίκσλ ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο 

, ε ζπρλφηεηα θαη ε επηηξνπή. 

Σν αξκφδην φξγαλν πνπ δηαπηζηψλεη ηελ παξάβαζε, πεξηγξάθεη αλαιπηηθά απηήλ, δηεξεπλά ηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο ηνπ θεξφκελνπ παξαβάηε θαη επηζπλάπηεη ηα ππάξρνληα απνδεηθηηθά έγγξαθα. Αθνινπζεί 

βεβαίσζε ηνπ εζφδνπ ηνπ Γήκνπ θαη έθδνζε «αηνκηθήο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο» ζε βάξνο ηνπ 

παξαβάηε κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

ηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ θαη απφζπαζκα 

ησλ θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ θνηλνπνηείηαη πξνο ηνπο θεξφκελνπο παξαβάηεο ( άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Β.Γ. 

17/5-15/6/1959). 
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Σα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ (Κέληξν Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ) 

Σα πξφζηηκα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ.    

Σν Θεζκηθό πιαίζην ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ: 

N. 807/71 (γηα ειεχζεξνπο ρψξνπο) 

Σελ νδεγία 75/422 ηεο ΔΟΚ 

Σν άξζξν 3 ηνπ Ν.1080/80 ( γηα θάιπςε πεδνδξνκίσλ) 

Ν. 1144/81 ( γηα ελαπφζεζε αδξαλψλ πιηθψλ) 

Ο Ν. 1650/86 ( γηα ην πεξηβάιινλ) 

ΚΤΑ 49541/1424/9-7-86 γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα) 

Σν άξζξν 30 ηνπ Π.Γ.323/89 

Σν άξζξν 37 ηνπ Π.Γ. 410/95 

Αζηπλνκηθή Γηάηαμε 1023/2/37/1996 «Μέηξα Δπηαμίαο θαη Δπθνδκίαο» 

ΚΤΑ 114218/97 ( ΦΔΚ Β΄1016/97) « Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ» 

ΚΤΑ 19396/1546/1997 (ΦΔΚ Β΄604/97) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/01 

Σελ αξηζ. 106453/20-2-03 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΔΥΩΓΔ 

Σελ αξηζ. 253/2009 απφθαζε ηνπ Γ. πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ θχδξαο   

 

Έηζη ζπληάρηεθε ε απφθαζε απηή θαη πήξε αξηζκφ 115/2011 

                    Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ          Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ           ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                                   Αθνινπζνχλ Τπνγξαθέο 

           Αθξηβέο απφζπαζκα. 

           Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

    

    

   ΗΓΝΑΣΗΑΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
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