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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΕ∆ΙΑ∆ΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
ΤΣΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
  

    

Θέµα: «Κανονισµός Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών». 

 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 28 Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε σε 5Η  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής κατόπιν της µε αριθµό πρωτ.:51735/24-07-2015 εγγράφου, 

προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις και αφού βρέθηκε σε  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ κηρύχθηκε από τον 

Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση  στο Σώµα το 

1Ο  θέµα ηµερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης σχετικά µε τον  Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών (2015). 

    
 
Σύµφωνα  µε την κείµενη νοµοθεσία: 
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Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114/8.6.2006)  

 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης¨  

 Εγκ. οικ. 24040/2590/2013 (ΦΕΚ /12/4.2013) Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη 
διασυνοριακή µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων  

 Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) : Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  

 Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β`/27.3.2012) Τροποποίηση της παραγράφου 
ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (81/Α), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
2004/37/ΕΚ «για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους  

 Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α`/16.6.2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ --/8/7.2011) Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων 
αποβλήτων  

 Υ.Α. 74362/5340/05/2007 (ΦΕΚ 544/Β`/18.4.2007) Προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά µε την έγκριση τύπου οχηµάτων µε 
κινητήρα όσον αφορά την δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και 
ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου  
 
Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β`/2.3.2007) Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για 
την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), καθώς και άλλων 
διατάξεων του νόµου αυτού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ 
για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας», του Συµβουλίου της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004  

 Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α`/23.2.2007) Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής 
πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης  

 Υ.Α. Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168/Β`/13.2.2006) Καθορισµός τεχνικών 
προδιαγραφών µικρών χώρων υγειονοµικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και 
αποµονωµένους οικισµούς κατ εφαρµογή του άρθ. 3 παρ. 4 σε συνδυασµό µε το άρθ. 
20 (παράρτηµα Ι) της υπ αριθ. 29407/3508/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα 
και όροι για την υγειονοµική ταφή αποβλήτων» (1572/Β)  

 Π.∆. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α`/3.2.2006) Τροποποίηση του προεδρικού διατάγµατος 
117/04 (82/Α), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)» του Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 2003  

 Υ.Α. 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β`/6.6.2005) Μέτρα και όροι για την πρόληψη και 
τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των 
αποβλήτων  

 Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α`/5.3.2004) Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων 
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ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους»  
 
Αρ. Πρωτ. οικ. 103731/1278/2004 (ΦΕΚ --/13/5.2004) Εφαρµογή της νοµοθεσίας για 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων  

 Εγκ. οικ. 110441/3231/2004 (ΦΕΚ --/5/11.2004) ∆ιόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ 
στην εγκύκλιο «εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων»  

 Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β`/22.12.2003) Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης  

 Υ.Α. 26469/1501/Ε103/2003 (ΦΕΚ 864/Β`/1.7.2003) Τροποποίηση της 
κ.υ.α14312/1302/00 µε θέµα «συµπλήρωση και εξειδίκευση της κ.υ.α 113944/97 
«εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της 
πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» (723/Β)»  

 Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β`/16.12.2002) Μέτρα και όροι για την 
υγειονοµική ταφή των αποβλήτων  

 Υ.Α. 1002901/67/2002 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2002) ∆ιαδικασία και 
προϋποθέσειςχαρακτηρισµού στερεών αποβλήτων εγκαταλειµµένων οχηµάτων  

 Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α`/6.8.2001) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις  

 Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α`/3.3.2000) Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις  

 Υ.Α. οικ. 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016/Β`/17.11.1997) Κατάρτιση πλαισίου 
προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων  

 Υ.Α. ΑΠ. οικ. 82805/2224/1993 (ΦΕΚ 699/Α`/9.9.1993) Καθορισµός µέτρων και όρων 
γιατην πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις 
καύσης αστικών αποβλήτων  

 
Κ.Υ.Α 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β`/7.8.1991) Μέθοδοι όροι και περιορισµοί για τη 
χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών & 
αστικών λυµάτων  

 Υ.Α. 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β`/8.3.1991) Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για 
την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου  

 Υ.Α. 49541/1424/1986 (ΦΕΚ 444/Β`/9.7.1986) Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975  

 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α`/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος  

 Π.∆. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α`/8.9.1983) Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των 
επικίνδυνων ουσιών σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ε.Κ. 
67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 
79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ  

 Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β`/14.2.1964) Περί συλλογής, αποκοµιδής και 
διαθέσεως απορριµµάτων  
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 Υ.Α. οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β`/14.3.2013) Τροποποίηση της υπ 
αριθ.1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 §4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 
209/Α)», όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθµ. 20741/8.5.2012, (ΦΕΚ 1565/Β) όµοιά 
της  

 Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β`/8.5.2012) Τροποποίηση της 1958/13.12012 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύµφωνα µµε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (209/Α)» (21/Β)  

 Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β`/13.1.2012) Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και  
υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 
209/Α/2011)  

 Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α`/21.9.2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού 
µισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος  
 
 

Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εισηγείται:  
 

 

Κανονισµός Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών  

 

Κεφάλαιο Α΄- Γενικές ∆ιατάξεις & Έννοιες 

 

Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού 

Η καθαριότητα του ∆ήµου και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που 

επιτυγχάνονται και προστατεύονται µε την συνεχή συνεργασία δηµοτών – κατοίκων και του 

∆ήµου και διέπονται από διατάξεις, που ρυθµίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους. 

Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο την τήρηση τις καθαριότητας στον ∆ήµο, τη 

διασφάλιση τις δηµόσιας υγείας, την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων – στερεών 

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

Μέσω της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται: 

• Η τήρηση της καθαριότητας της πόλης και η διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας 

• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  

• Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µέσω της βελτίωσης των παρεχόµενων 

υπηρεσιών καθαριότητας.  

 

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν θίγουν τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές νοµοθετικές 

διατάξεις, και ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτές . 
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Άρθρο 2: Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού - Ορισµοί 

Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού ανήκει στον ∆ήµο δια του 

∆ηµοτικού του Συµβουλίου και ασκείται από την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισµό 

εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου και ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις . 

Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί µε συναρµόδιους Φορείς και Υπηρεσίες και µε 

την βοήθεια και συµπαράσταση των αρχών, φορέων, συλλόγων, οργανισµών και κατοίκων να 

φροντίζει για την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων. 

Τα εντεταλµένα προς το σκοπό αυτό όργανα, οφείλουν να εποπτεύουν την τήρηση και πιστή 

εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος. 

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

1. απόβλητα: κάθε ουσία ή αντικείµενο, το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή 

προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει, 

2. επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που εµφανίζουν µία ή περισσότερες από τις 

επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Ν. 4042/2012, 

3. βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα): τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα 

απορρίµµατα τροφών και µαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης 

και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης 

τροφίµων, 

4. παραγωγός αποβλήτων: κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν 

απόβλητα (αρχικός παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγµατοποιεί εργασίες 

προεπεξεργασίας, ανάµειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε µεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης 

των αποβλήτων αυτών, 

5. διαχείριση αποβλήτων: η συλλογή, µεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των 

χώρων διάθεσης (disposal sites) και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έµποροι ή οι 

µεσίτες, 

6. συλλογή: η συγκέντρωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής 

και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων µε σκοπό τη µεταφορά τους σε εγκατάσταση 

επεξεργασίας αποβλήτων, 

7. χωριστή συλλογή: η συλλογή όπου µια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά µε βάση τον 

τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία, 

8. πρόληψη: τα µέτρα, τα οποία λαµβάνονται πριν µία ουσία, υλικό ή προϊόν 

καταστούν απόβλητα, και τα οποία µειώνουν: 

α) την ποσότητα των αποβλήτων, µέσω επαναχρησιµοποίησης ή παράτασης της διάρκειας 

ζωής των προϊόντων, 

β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόµενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη 

υγεία, ή 

γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες, 
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9. ανακύκλωση: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης µε την οποία τα απόβλητα 

µετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και 

πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαµβάνει την επανεπεξεργασία 

οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα ή σε εργασίες επίχωσης, 

10. διάθεση: οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση 

 

 

Άρθρο 3: Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων 

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

Τα στερεά απόβλητα περιλαµβάνονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΑ και ΙΒ΄της Αριθ. 

ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03) : ¨Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης ¨ 

∆ηµοτικά απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 20 του 

παραρτήµατος ΙΒ΄ της Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03) , δηλαδή τα απόβλητα 

από κατοικίες και παρόµοια από βιοτεχνίες, εµπόριο, γεωργία, βιοµηχανίες και ιδρύµατα 

περιλαµβανοµένων µερών χωριστά συλλεγέντων . Εξαιρούνται τα απόβλητα που εµφανίζουν 

µία ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Ν. 

4042/2012. 

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

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

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισµού τα απόβλητα ταξινοµούνται σε: 

∆ηµοτικά (Αστικά), Ειδικά και Τοξικά – Επικίνδυνα : 

3.1. Τα ∆ηµοτικά (Αστικά) απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 

 Εσωτερικά απορρίµµατα προερχόµενα από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, 

βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, εκκλησίες, 

σχολεία και γενικά όλους τις χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, 

πλην των παραγράφων 3.2 και 3.3 του παρόντος άρθρου. 

 Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, 

κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.τ.λ.. 

 Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.τ.λ..) 

 Επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα (σε µικρές ποσότητες), τις µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες 

κ.τ.λ. 

 Ογκώδη αστικά απορρίµµατα 

3.2. Τα Ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 

 Υπόλοιπα προερχόµενα από τη δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, 

συνεργείων και άλλων µονάδων παραγωγής (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, 

ΑΔΑ: 612ΨΩΨ8-Σ0Δ



ρούχα, υφάσµατα, χρώµατα, κόλες, ρητίνες, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια κ.τ.λ.) που δεν 

προσοµοιάζουν µε τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας µεταφοράς και 

τελικής επεξεργασίας. 

 Υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός των µολυσµατικών αποβλήτων 

που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατοµικά, 

µικροβιολογικά, αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.τ.λ., τα οποία 

οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους. 

 Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφείων 

 Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές 

εργασίες 

 Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων και οχηµάτων. 

 Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς, καθώς και µέρη τους, άχρηστα ή 

εγκαταλελειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις. 

3.3. Τα Τοξικά – Επικίνδυνα απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 

Όλα τα απορρίµµατα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία, την 

ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.), τα οποία 

επισηµαίνονται µε αστερίσκο στο Παράρτηµα ΙΒ της ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-

03) και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα, σύµφωνα µε την 

Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/2001), εµφανίζουν δε τις ιδιότητες που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ του Ν. 

4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) : ¨Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την 

Οδηγία 

2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

¨και των οποίων η συλλογή, αποκοµιδή και τελική διάθεση γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και 

µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη. 

 

 

Κεφάλαιο Β΄- Υποχρεώσεις του ∆ήµου 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις του ∆ήµου 

Με βάση τον παρόντα κανονισµό υποχρεώσεις του ∆ήµου Αχαρνών είναι : 

4.1. Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκοµιδής, 

µεταφοράς και διάθεσης των οικιακών (µη ογκωδών δηµοτικών) απορριµµάτων, έτσι 

όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισµού. Η αποκοµιδή 

γίνεται,σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει η ∆/νση 

Καθαριότητας. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται, µε ειδικά µέσα του ∆ήµου, σε σταθµούς 

µεταφόρτωσης, χώρους υγειονοµικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, αξιοποίησης 

ή όπου αλλού ορίσει η ∆ηµοτική Αρχή. Ο ∆ήµος οφείλει να διατηρεί τα µέσα προσωρινής 
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αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιµο, απολύµανση και 

συντήρησή τους. 

4.2. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δηµοτικών (αστικών) 

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

(παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα κ.τ.λ.), πραγµατοποιείται εντός δέκα 

(10) ηµερών από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας ειδοποίηση (τηλ. 21302072471) 

και εξυπηρέτησης των δηµοτών της υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου, ή βάσει άλλου ειδικού 

προγράµµατος αποκοµιδής, που καταρτίζεται από την ∆ιεύθυνση και τις αποκεντρωµένες 

υπηρεσίες Καθαριότητας των δηµοτικών ενοτήτων. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν, σε περίπτωση 

όγκου άνω του ενός κυβικού , πριν από την αποκοµιδή να προκαταβάλουν το προβλεπόµενο 

τέλος αποκοµιδής ανά ογκώδες αντικείµενο (ανάλογα µε το βάρος, τον όγκο του κ.τ.λ.), όπως 

αυτό θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Εξαιρούνται οικοδοµικά και αδρανή υλικά, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος κανονισµού. 

4.3. Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των «ειδικών» απορριµµάτων που αναφέρονται  

στο άρθρο 3 παρ.2.Η αποκοµιδή για την κατηγορία αυτή, γίνεται από τους ίδιους τους 

υπεύθυνους µε δικά τους µέσα και ευθύνη ή, εφόσον ο ∆ήµος έχει την δυνατότητα και την 

σχετική υποδοµή, βάσει ιδιαίτερου προγράµµατος αποκοµιδής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

ενδιαφερόµενοι, πρέπει, πριν από την αποκοµιδή, να έχουν καταβάλλει το προβλεπόµενο τέλος 

αποκοµιδής ανά τόνο (ή κυβικό µέτρο), όπως αυτό θα καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

4.4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες 

περισυλλογής και αποµάκρυνσης µικροαπορριµµάτων από τα µέσα προσωρινής εναποθέσεως 

ή τα µικροαπορρίµµατα που κείνται σε 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.τ.λ. τα οποία 

οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκοµίζοντας το περιεχόµενο τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

4.5. Η 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 κοινοχρήστων χωρών. 

4.6. Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 79, παρ. 4, του 

Ν. 3963/2006 (∆ΚΚ). 

4.7. Η λήψη εκτάκτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω 

καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων. 

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

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

συσκευασιών και άλλων προϊόντων». 
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4.9. Η συµµετοχή σε προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων όπως 

συσκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ( ΑΗΗΕ), αποβλήτων φορητών 

ηλεκτρικών συσκευών, οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής ( ΟΤΚΖ) κλπ . 

4.10 Η προµήθεια και διάθεση στους εργαζοµένους ειδών ατοµικής προστασίας για την 

διασφάλιση της υγείας και ασφάλειάς τους. 

4.11 Επί πλέον ο ∆ήµος φροντίζει: 

 Να εφαρµόζει τα προβλεπόµενα από τον Περιφερειακό και Εθνικό Σχεδιασµό διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων. 

 Να συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

 Να προµηθεύεται και να χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό. Να συντηρεί τον υπάρχοντα 

εξοπλισµό. 

 Να χρησιµοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιµες και οικονοµικά βιώσιµες τεχνικές 

 Να αναπτύσσει ολοκληρωµένη επικοινωνιακά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή 

του κανονισµού. 

 Να συµβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων. 

 

 

Άρθρο 5: Εξαίρεση – ειδική µέριµνα 

5.1. Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισµό 

Ο ∆ήµος Αχαρνών συλλέγει τα ∆ηµοτικά (Αστικά) απορρίµµατα . Όπως προβλέπεται στην Αριθ. 

ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03) : ¨Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης¨, ο φορέας µπορεί να µη 

δέχεται απόβλητα, εξαιρουµένων των αστικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της 

ποιότητας και της ποσότητάς τους, δεν καθιστούν µε τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την 

πραγµατοποίηση των εργασιών διαχείρισης. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαχείριση γίνεται µε 

ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νοµέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα 

απόβλητα και σύµφωνα µε τις άδειες που προβλέπονται από την νοµοθεσία . 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται: 

5.1.1. Στην συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων - αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και 

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

• ραδιενεργά απόβλητα 

• εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες 

• απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων 

• γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων 

κ.τ.λ. 

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

και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. 
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5.1.3. Στον καθαρισµό σταθµών που βρίσκονται σε στεγασµένους ή περιφραγµένους χώρους, 

οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή σε φορείς µέσων µαζικής µεταφοράς π.χ. 

υπεραστικά λεωφορεία – αστικά κ.τ.λ. 

5.1.4. Στον καθαρισµό Αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή 

δηµόσιους φορείς. 

5.1.5. Να αποκοµίζει τα απορρίµµατα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι 

πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της 

καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο ∆ήµος µπορεί, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί 

παρέχουν προς χρήση τα ακίνητα τους σε ιδιώτες - υπόχρεους καταβολής τελών - να 

βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου. 

5.1.6. Στην περισυλλογή των απορριµµάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων 

µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης 

απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α. - Σ.Μ.Α. κ.τ.λ.). Ο ∆ήµος, µετά από ενηµέρωση των δηµοτών, µπορεί 

τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου 

αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές 

λαµβάνεται κάθε πρόσφορο µέτρο για τον περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών. 

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

της ΕΥ∆ΑΠ για το οποίο είναι αρµόδια η ΕΥ∆ΑΠ και το ΥΠΕΚΑ.  

5.2. Καθαριότητα δηµοσίων και δηµοτικών χώρων που χρησιµοποιούνται για ιδιωτικές 

εκδηλώσεις 

5.2.1. Η καθαριότητα των δηµοσίων και δηµοτικών χώρων, που χρησιµοποιούνται από 

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

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

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

κατάσταση που τους παρέλαβαν. 

5.2.2. 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 θα καθοριστεί µε νεότερη 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίµµατα, πρέπει να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε µέσα µηχανικής αποκοµιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα 

συσκευάζουνκατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σηµεία που θα τους υποδείξει η αρµόδια 

∆ιεύθυνση. 

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο : 700,00 €. 

5.3. Ειδική µέριµνα για την καθαριότητα µεγάλων πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων 

Ιδιαίτερη σηµασία θα δίνεται από το ∆ήµο Αχαρνών σε συνεργασία µε άλλους φορείς, 

υπευθύνους για τη διοργάνωση µεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, στην 

γενικότερη καθαριότητα της πόλης, την ενίσχυση της καθαριότητας και της ευταξίας των 

κοινόχρηστων χώρων της πόλης, εφόσον ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ήµου. Οι δηµότες, οι 

κάτοικοι και οι επαγγελµατίες οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα και να συνεργαστούν 
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µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας σε υψηλά επίπεδα, 

κατά την περίοδο της διοργάνωσης των εν λόγω εκδηλώσεων. 

Σε όλους τους χώρους των εν λόγω αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων εντός των ορίων 

του ∆ήµου Αχαρνών, επιβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία του φυσικού κάλους, 

την καθαριότητα, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την ευταξία. 

Ο ∆ήµος δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη και αρµοδιότητα για την καθαριότητα των εσωτερικών 

ή περιφραγµένων χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών περιοχών που θα 

χρησιµοποιηθούν από άλλους φορείς για την πραγµατοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων.  

5.4. Ειδική µέριµνα για Αγάλµατα –Μνηµεία – ∆ηµόσια κτίρια – Αστικό εξοπλισµό 

Η ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δηµόσιων χώρων και 

κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιµα ανάλογα µε την έκταση της παράβασης. 

Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως 

αυτές προκύπτουν κάθε φορά. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο: από 3.000,00 έως 6.000,00 €. 

Ο αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, στάσεις λεωφορείων, 

κάδοι, συµπιεστές, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, 

πινακίδες κτλ) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που 

είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής 

υποβάθµισης της πόλης. Η ρύπανση των στοιχείων «αστικού εξοπλισµού» της πόλεως 

αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιµο. Στους παραβάτες, πέραν του 

προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 300,00 €. 

 

 

Κεφάλαιο Γ΄- Υποχρεώσεις Πολιτών 

Άρθρο 6: Ορισµοί. Χώροι παραγωγής απορριµµάτων & υπεύθυνοι τήρησης των 
διατάξεων 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν 

τις εξής έννοιες: 

6.1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, µόνιµα ή πρόσκαιρα, 

µεµονωµένα άτοµα ή οικογένειες , καθώς και τα συγκροτήµατα κατοικιών (πολυκατοικίες). 

Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και 

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

διαµερισµάτων και καταστηµάτων του κτιρίου. 

6.2. «Επιχειρήσεις - Καταστήµατα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν 

εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. 

Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: 

6.2.1. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. 
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6.2.2. Για ανώνυµες εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός 

∆ιευθυντής. 

6.2.3. Για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους. 

6.2.4. Για Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, ο ∆ιαχειριστής. 

6.2.5. Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

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

6.2.7. Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των 

νοµικών προσώπων που τις αποτελούν. 

6.3. «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλµατα, 

µόνιµα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νοµέας ή κάτοχός τους. 

6.4. «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου 

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

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

υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές 

δραστηριότητές τους και την υποστήριξής τους. Στις µονάδες αυτές υπεύθυνος για την 

καθαριότητα είναι συγκεκριµένο πρόσωπο, οριζόµενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της µονάδας 

και γνωστοποιούµενο στο ∆ήµο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο 

ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µονάδας. 

6.8. «Υπεύθυνοι συλλογής και µεταφοράς » θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, 

καθώς και οι οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων και γενικά όλοι οι προστηθέντες από τους 

εκτελούντες τις εργασίες αυτές. 

 

 

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη δηµοτικά (αστικά) 
απορρίµµατα 

7.1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραµµα 

αποκοµιδής απορριµµάτων που ο ∆ήµος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Τις ηµέρες και 

ώρες διέλευσης των απορριµµατοφόρων οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατα 

τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν την ώρα διέλευσης του 

απορριµµατοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο µηχανικής αποκοµιδής ή σε συµπιεστή που 

βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελµατική στέγη τους. Σε περιοχές στις οποίες δεν 

πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς 

αποκοµιδή απορρίµµατα, καλά συσκευασµένα, σε προκαθορισµένη θέση, που έχει υποδειχθεί 

από την υπηρεσία καθαριότητας. 

7.2. Όπου διατίθεται κατάλληλος χώρος στα κτίρια προτείνεται η δηµιουργία χώρου για τη 

συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων του κτιρίου µέχρι την αποκοµιδή 

τους από τα συνεργεία καθαριότητας. 

7.3. α) Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής, οι συµπιεστές και κάθε άλλο µέσο προσωρινής 

αποθήκευσης απορριµµάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις κατόπιν µελέτης της 

∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου, η οποία είναι και η µόνη αρµόδια για την επιλογή των θέσεων, 
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την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (µόνιµης ή προσωρινής). 

Η παρεµπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών µέσων, η 

µετακίνηση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής και λοιπών µέσων προσωρινής αποθήκευσης 

απορριµµάτων και µικροαπορριµµάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π», καθώς 

και η εσκεµµένη φθορά των ανωτέρω προστατευτικών µέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει 

κάθε φορά πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 300,00 €. 

β) Απαγορεύεται να ρίχνονται µέσα στους κάδους απορριµµάτων υγρά απόβλητα ή απόβλητα 

που µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον κάδο ή ζηµιά σε οποιοδήποτε σηµείο ή 

µηχανισµό του κάδου (π.χ κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, µέταλλα, πέτρες), υλικά, ηλεκτρικές 

συσκευές ή ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο (π.χ αναµµένα τσιγάρα 

ή αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερµαστρών ή ψησταριών, κλπ εστίες φωτιάς) Επίσης 

απαγορεύεται η ρίψη υλικών ή ουσιών που µπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του 

γεµάτου κάδου (π.χ µπάζα, χώµα, λάσπες κλπ) και να προκαλέσουν καταστροφές και στους 

κάδους αλλά και στους αντίστοιχους ανυψωτικούς µηχανισµούς των απορριµµατοφόρων. Η 

µερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, 

συνέπεια των ανωτέρω ή πρόσκρουσης ή βανδαλισµού, επισύρει κάθε φορά πρόστιµο και 

καταλογισµό της δαπάνης αποκατάστασης ή αντικατάστασης του και πρόστιµο . 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :300,00 €. 

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

ή άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων επισύρει κάθε φορά πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :100,00 €. 

7.4. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής 

και τα λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης. Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο 

∆ήµος επιβάλλει κάθε φορά για κάθε σακούλα ή αντικείµενο καθώς και για σκουπίδια µη 

συσκευασµένα καταλλήλως πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :100,00 €. 

7.5. Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την µηχανική αποκοµιδή και χρήση κάδων ή 

άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι, υποχρεούνται, να εναποθέτουν τα 

στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισµένους, έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή 

του περιεχοµένου τους επί της οδού, να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους µπροστά από την 

ιδιοκτησία κάθε κατοίκου, το πολύ µία ώρα πριν τη διέλευση του απορριµµατοφόρου και στην 

περίπτωση που η αποκοµιδή γίνεται νύχτα, όχι πριν τις 9:00 µ.µ. από Νοέµβριο έως 

Φεβρουάριο και τις 10.00 µ.µ. τους λοιπούς µήνες. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, καθώς και η ρίψη τους στο δρόµο ή το 

πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο για κάθε σακούλα ή αντικείµενο :200,00 €. 

 

7.6. Ειδικότερα για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χονδρεµπορικές επιχειρήσεις, 

super market κ.τ.λ., που παράγουν µεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή 
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η συµπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, στα πάσης φύσεως απορρίµµατα και τις συσκευασίες, 

που τοποθετούν προς αποκοµιδή, να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια 

συµπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κ.τ.λ.) και να τα εναποθέτουν στα µέσα 

µηχανικής αποκοµιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή, εφόσον στην περιοχή δεν 

εκτελείται µηχανική αποκοµιδή ή ο όγκος των απορριµµάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των 

προσωρινών µέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα, σε 

συνεννόηση µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση και µε την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή ο ∆ήµος επιβάλλει κάθε 

φορά πρόστιµο. Σε περίπτωση µεγάλου όγκου ή υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 € και σε περίπτωση υποτροπής, διπλασιάζεται. 

7.7. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής αποθήκευσης 

απορριµµάτων (κάδους, συµπιεστές, καλάθια κ.τ.λ.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους 

χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να 

προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Εφόσον τα 

µέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούµενα 

προστατευτικά µέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής 

επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 60,00 € σε ιδιώτες – 100,00 € σε επιχειρήσεις. 

 

8) Η στάθµευση των αυτοκινήτων στους δρόµους, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να µην 

εµποδίζεται η αποκοµιδή των απορριµµάτων. Απαγορεύεται η στάθµευση αυτοκινήτων δίπλα 

από τον κάδο απορριµµάτων προς τη µεριά του δρόµου, που εµποδίζει τη µετακίνηση του 

κάδου στο απορριµµατοφόρο. Λοιπές λεπτοµέρειες στον Κ.Ο.Κ. Στους παραβάτες, θα 

επιβάλλεται πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 200,00 €. 

Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται 

πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 

 

 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη δηµοτικά (αστικά) απορρίµµατα 

8.1. Γενική διάταξη για τα ογκώδη αντικείµενα 

Τα απορρίµµατα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριµµάτων. ∆εν 

εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαµβάνονται από το ∆ήµο, µόνον εφόσον διαθέτει τα 

µέσα και έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής ογκωδών ∆ηµοτικών (αστικών) απορριµµάτων, 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δύναται να αποκοµίσει 

τα απορρίµµατα αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: 
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α) Να καταβάλλουν υπέρ του ∆ήµου το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά ογκώδες 

αντικείµενο, ανάλογα µε το είδος ή τον όγκο του, όπως αυτό θα προσδιοριστεί µε νεότερη 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

β) Να παραδίδουν τα αντικείµενα την ηµέρα, την ώρα και στο σηµεία που θα καθορίσει ο ∆ήµος 

γ) Να µην εναποθέτουν ογκώδη αντικείµενα στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε 

κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά µόνον σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου, όπως 

αυτές ανακοινώθηκαν αρµοδίως στον ενδιαφερόµενο µε σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική 

ειδοποίηση για την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποθέτουν προσωρινά τα 

προς αποκοµιδή αντικείµενα. Τα αντικείµενα πρέπει να τοποθετούνται σε σηµείο ώστε να µην 

εµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων και να είναι ευχερής η αποκοµιδής τους. Σε 

αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο και η παράβαση αυτή συνιστά άνευ 

αδείας κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, για την οποία εφαρµόζονται όσα προβλέπονται από τον 

Κανονισµό κοινοχρήστων χώρων. 

Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται 

πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :300,00 €. 

 

8.2. Συσκευασίες 

Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισµένες ποσότητες, που 

προέρχονται από καταστήµατα, γραφεία κ.τ.λ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν 

προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας, που 

τοποθετούν προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.τ.λ..) δια συµπιέσεως ή άλλου 

πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κ.τ.λ.). Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή, ο 

∆ήµος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο. Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις µεγάλης 

κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, παρεµποδίζεται της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων το 

πρόστιµο διπλασιάζεται. 

Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται 

πρόστιµο 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 

 

8.3. Προϊόντα κηπευτικών εργασιών 

α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κ.λ.π., µικρού όγκου , 

συσκευάζονται σε ανθεκτικούς, πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίµµατα και 

τοποθετούνται µέσα στους κάδους µηχανικής αποκοµιδής. Αν έχουν µεγάλο όγκο, ακολουθείται 

η διαδικασία των ογκωδών αντικειµένων. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδροµίου 

(χύµα), επιβάλλεται πρόστιµο στον υπεύθυνο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση 

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

β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά κ.λ.π., συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, µήκους 

µέχρι 80 εκατοστά, δεµένα µε ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα για την εύκολη φόρτωση τους και 

τοποθετούνται δίπλα στους κάδους. Η προσωρινή εναπόθεσή τους προς αποκοµιδή, γίνεται την 
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συγκεκριµένη ηµέρα που έχει ορισθεί από την υπηρεσία καθαριότητας και µόνο αυτή. Στους µη 

συµµορφούµενους επιβάλλεται πρόστιµο. 

γ) Υπόλοιπα χώµατα και κοπροχώµατα αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους 

µε δικά τους µέσα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Το πρόστιµο 

διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 150,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται . 

 

 

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριµµάτων 

9.1. Για τα απόβλητα από βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και παρόµοιες δραστηριότητες: Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο ∆ήµος διαθέτει την υποδοµή και έχει τη δυνατότητα της 

περισυλλογής των ειδικών απορριµµάτων από βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες 

δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ.2 α του παρόντος κανονισµού, 

περισυλλέγει τα απορρίµµατα αυτά βάσει ειδικού προγράµµατος, που ανακοινώνει στους 

ενδιαφερόµενους, οι οποίοι µε την σειρά τους έχουν υποχρέωση: 

• Να καταβάλλουν υπέρ του ∆ήµου το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής όπως αυτό θα 

καθοριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

• Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δηµοτικά απορρίµµατα έτσι όπως 

αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 

Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δεν έχει δυνατότητα αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των 

ειδικών απορριµµάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2 α, οι υπεύθυνοι βιοµηχανιών, 

βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.τ.λ.. υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα απορρίµµατα 

µε δικά τους µέσα. Επίσης υποχρεούνται, µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής, να τα κρατούν 

συσκευασµένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να µην τα βγάζουν στο 

πεζοδρόµιο, το οδόστρωµα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1γ. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 

 

 

 

 

9.2. Για τα απόβλητα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων: 

Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων - εκτός εκείνων που εξαιρούνται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 3 - οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι: 

α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόµενες κλειστές 

πρέσες, 

β) για τον εµφανή χαρακτηρισµό τους ως «απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη επικίνδυνα, µη 

τοξικά» µε αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους σάκους και τις 

αυτοπιεζόµενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήµανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από 

την υπηρεσία Καθαριότητος του ∆ήµου, 
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γ) οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούνται, εφόσον τους 

ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση και το είδος των 

απορριµµάτων. 

9.3. Για τα απόβλητα που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδοµών 

κ.τ.λ.: 

Απορρίµµατα όπως µπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά µεταφέρονται µε ευθύνη του 

ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής µπαζών ή τον Χ.Υ.Τ.Α. 

Επίσης: 

α) Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδροµίου, του οδοστρώµατος ή άλλου κοινόχρηστου 

(δηµοσίου ή δηµοτικού χώρου) κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από το ∆ήµο και χωρίς τη λήψη 

των ειδικών µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών , που 

προβλέπονται κάθε φορά από τις κείµενες διατάξεις, και τον παρόντα Κανονισµό. Σε κάθε 

περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύµα) και χωρίς 

τη λήψη των απαιτούµενων προστατευτικών µέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχηµάτων και 

την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. 

Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαµβάνουν µέτρα για την επιµελή κάλυψη 

των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία 

των πολιτών και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας για τη λήψη πρόσθετων 

µέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιµωρούνται 

κάθε φορά µε πρόστιµο και θεωρείται ότι καταλαµβάνουν κοινόχρηστο χώρο 

άνευ αδείας. Τα πρόστιµα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν, από την έκταση της 

κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται προβλήµατα στη δηµόσια 

υγεία, την ασφάλεια και την ευταξία της πόλης. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 600,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 

 

β) Απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, 

ρέµατα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Οι ενέργειες αυτές 

προκαλούν σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον, δηµιουργούν εστίες ρύπανσης και 

υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν κινδύνους. Στους παραβάτες της 

διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις άλλες 

προβλεπόµενες κυρώσεις από την κείµενη νοµοθεσία, ο ∆ήµος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο. 

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιµο έως και πενταπλάσιο του αρχικά 

επιβληθέντος, ανάλογα µε το µέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο για απόρριψη σε: 

Οικόπεδα : 2.000,00 € 

Πάρκα και δασικές εκτάσεις : 3.000,00 € 

Ρέµατα και παιδικές χαρές : 2.000,00 €. 

Το πρόστιµο διπλασιάζεται αν η ρύπανση είναι σοβαρή και σε υποτροπή 

πενταπλασιάζεται. 
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γ) ∆εν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινοχρήστων (δηµοτικών ή δηµοσίων) χώρων για 

την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, containers κ.τ.λ.) στους οποίους ρίπτονται µπάζα ή 

κάθε µορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος 

υποχρεούνται: 

9.5. Να εφοδιάζονται µε σχετική άδεια από το ∆ήµο. Να αναρτούν σε εµφανές σηµείο πινακίδα 

µε τον αριθµό της αδείας, την ηµεροµηνία έκδοσης και τα στοιχεία του υπευθύνου. Οι άδειες 

εκδίδονται από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

9.6. Ως υπεύθυνοι της προηγούµενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι, νοµείς ή κάτοχοι ως και 

οι µισθωτές και εκµισθωτές των ως άνω µέσων και των χώρων τοποθέτησής τους. 

9.7. Οι άδειες περιλαµβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον συγκεκριµένο 

χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού µέσου ή της κατάληψης (κάδου, σκάφης, 

container κ.τ.λ.) ή της προστατευµένης προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των 

υπευθύνων . 

9.8. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε ηµέρα παραµονής του µέσου σε 

κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παραµονής σκάφης, συµπιεστού ή άλλου µέσου, χωρίς 

άδεια, πέραν των 3 ηµερών, το µέσο µπορεί να αποµακρύνεται από την υπηρεσία και η δαπάνη 

αποµάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους. 

Στους παραβάτες επιβάλλεται το πρόστιµο των 200,00 € την ηµέρα. 

 

9.9. Η εσκεµµένη εγκατάλειψη αντικειµένων ή µπαζών από επαγγελµατικά αυτοκίνητα 

εργολάβων ή µεταφορικών εταιρειών σε δρόµους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρει 

πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 2.000,00 €. 

 

9.10 Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα οχήµατα 

που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται 

πρόστιµο 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 

 

 

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων που δεν 
µεταφέρονται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 

α) Απορρίµµατα που εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία την ασφάλεια και το περιβάλλον, 

όπως γεωργικά φάρµακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κ.λ.π., συλλέγονται αποκοµίζονται και 

µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 

του παρόντος κανονισµού και τη σχετική νοµοθεσία, µε δική τους µέριµνα και ευθύνη. 

β) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής τους, να τα κρατούν 

συσκευασµένα σε ειδικούς προστατευµένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να µην τα 

βγάζουν στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Η µη 
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συµµόρφωση των υπευθύνων επισύρει κάθε φορά πρόστιµο εκτός όσων προβλέπονται από 

υγειονοµικές ή άλλες διατάξεις ,ανάλογα µε το είδος των απορριµµάτων. Οι παραβάτες 

οφείλουν να αποµακρύνουν άµεσα από τους κοινόχρηστους χώρους τα απορρίµµατα για να 

µην αυξηθεί το πρόστιµο ανά ηµέρα καθυστέρησης αποµάκρυνσης. . 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο: 300,00 € για τα ειδικά απορρίµµατα, 3.000,00 € για τα 

επικίνδυνα 

 

γ) Απαγορεύεται η ανάµειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων µε τα οικιακά απορρίµµατα 

και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά µέσα αποκοµιδής. Η ανάµειξη επικίνδυνων 

απορριµµάτων µε «οικιακά» απορρίµµατα από Νοσοκοµεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που 

αναµειγνύουν µολυσµατικά ή επικίνδυνα απόβλητα µε οικιακά απορρίµµατα, επισύρει κάθε 

φορά πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο: 600,00 € για τα µη επικίνδυνα, 3.000,00 € για τα επικίνδυνα και 

10.000,00 € για τα µολυσµένα. 

 

δ) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα εφαρµογής του 

παρόντα κανονισµού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκοµιδής και 

τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριµµάτων. 

 

 

Κεφάλαιο ∆΄- Ανακύκλωση 

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά µε την ανακύκλωση. 

Η αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει» συνιστά κατευθυντήρια αρχή σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό 

επίπεδο. Από την κείµενη νοµοθεσία για την «εναλλακτική διαχείριση» των αποβλήτων (ν. 

2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν. 3854/2010 και τα κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού 

εκδοθέντα Π∆ και ΚΥΑ) απορρέει ρητά η υποχρέωση του παραγωγού / διαχειριστή 

συσκευασιών - άλλων προϊόντων να οργανώσει την επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων ή 

συσταστικών στοιχείων αυτών καθώς και τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων, ήτοι 

συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση, ανάκτηση, µε την οργάνωση ή συµµετοχή σε συστήµατα 

εναλλακτικής διαχείρισης. 

Τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης είναι φορείς οι οποίοι εγκρίνονται από τον Ελληνικό 

Οργανισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ο οποίος είναι ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

εποπτευόµενο από το ΥΠΕΚΑ. Σήµερα, εγκεκριµένα συστήµατα υπάρχουν για τις ακόλουθες 

κατηγορίες δηµοτικών απορριµµάτων: 

 Συσκευασίες & Απόβλητα Συσκευασιών 

 Οχήµατα Στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟTKZ) 

 Μεταχειρισµένα Ελαστικά Οχηµάτων 

 Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛE) 

 Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών (ΗΣ) & Συσσωρευτών 
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 Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑHHE) 

 Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK) 

Ο ∆ήµος Αχαρνών προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την 

ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, καθώς και ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και 

ενεργοποίησης των πολιτών. Επίσης συµβάλλεται µε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής 

διαχείρισης, ανά κατηγορία δηµοτικών αποβλήτων που συλλέγει. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος Αχαρνών  έχει συνάψει σύµβαση µε Συστήµατα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆) για τα κάτωθι υλικά: 

α) Συσκευασίες (χάρτινες, αλουµινένιες, λευκοσιδηρές, γυάλινες, πλαστικές). 

β) Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, κλιµατιστικά, 

φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας, εξοπλισµοί πληροφορικής, ηλεκτρικά και 

ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα ελέγχου, κλπ.) 

γ) Χρησιµοποιηµένοι λαµπτήρες (λάµπες εξοικονόµησης ενέργειας, λάµπες φθορισµού, λάµπες 

ατµών νατρίου κλπ.) 

δ) Φορητές ηλεκτρικές στήλες (µπαταρίες) 

ε) Χρησιµοποιηµένα Ελαστικά 

στ) Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 

ζ) Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). 

Ο ∆ήµος συλλέγει τα ανωτέρω υλικά, και τα προωθεί στα ΣΕ∆ τα οποία µε τη σειρά τους τα 

αποστέλλουν για ανακύκλωση – επαναχρησιµοποίηση σε ειδικές εγκαταστάσεις της Ελλάδος ή 

του εξωτερικού. 

Επιπρόσθετα, ο ∆ήµος Αχαρνών προωθεί προγράµµατα: 

• οικιακής κοµποστοποίησης ώστε να πετύχει µεγαλύτερη µείωση των απορριµµάτων που 

οδηγούνται στο Χ.Υ.Τ.Α. και κατά συνέπεια περισσότερα οικονοµικά και περιβαλλοντικά 

οφέλη  

• ανακύκλωσης χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων µε στόχο την προώθησή τους για 

επεξεργασία σε εταιρίες παραγωγής βιοντήζελ, µε όλα τα συνεπαγόµενα οικονοµικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη. 

 

Οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6 και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν 

την υποχρέωση να συµβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών. 
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Οι υπεύθυνοι, µετά την ενηµέρωση τους για την έναρξη εφαρµογής των προγραµµάτων στην 

περιοχή τους, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και να ακολουθούν τις 

οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριµµάτων Σε κάθε 

περιοχή που εφαρµόζεται το πρόγραµµα διαλογής οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όλοι οι 

κάτοικοι, επαγγελµατίες και επισκέπτες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισµού και τις οδηγίες των υπηρεσιών. 

Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόµενες ποσότητες ανακυκλούµενων απορριµµάτων είναι 

σχετικά µεγάλες οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίµµατα 

να τα συµπιέζουν και να τα αποδίδουν στο ∆ήµο σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα 

περισυλλογής. 

Τα δηµοτικά απόβλητα όπως οχήµατα, ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιµοποιηµένα 

ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά 

εκσκαφών, απαγορεύεται να ρίπτονται σε δηµοτικούς κάδους και καθιερώνεται η υποχρέωση 

των υπευθύνων να µεριµνούν για την συλλογή, µεταφορά και ανακύκλωσή τους, όπως 

αναλυτικά θα καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις σε εφαρµογή του Νόµου 2939/2001, και την 

γνωστοποίηση από πλευράς του ∆ήµου ότι έχει συµβληθεί µε το αντίστοιχο σύστηµα 

διαχείρισης. 

 

Σε όσους δεν συµµορφώνονται και προκείµενου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία, ο ∆ήµος θα 

επιβάλλει πρόστιµο για κάθε οργανικό ή άλλο απόρριµµα που θα τοποθετείται σε κάδο άλλης 

κατηγορίας απορριµµάτων . 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο σε ιδιώτες : 50,00 € για κάθε απόρριµµα 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο σε επιχειρήσεις , καταστήµατα υγειονοµικού χαρακτήρα : 

100,00 € για κάθε απόρριµµα 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο σε ξενοδοχεία : 200,00 € για κάθε απόρριµµα 

 

Οιαδήποτε φθορά µε δόλο σε µηχάνηµα ανταποδοτικής ανακύκλωσης ή σε κάδο οποιουδήποτε 

εφαρµοζόµενου συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης επισύρει πρόστιµο ύψους ίσο µε το 

κόστος αγοράς ολόκληρου του µηχανήµατος. 

Ο ∆ήµος, προκειµένου να ενισχύει τα προγράµµατα ανακύκλωσης, µπορεί µε αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συµβάλλουν µε 

οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραµµάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, 

εταιρίες κ.τ.λ..) 

Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται 

πρόστιµο 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 
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Κεφάλαιο Ε΄- Άλλες ∆ιατάξεις Σχετικά µε την Καθαριότητα των Εξωτερικών Χώρων 

Άρθρο 12 

12.1 Υποχρεώσεις πεζών - οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων 

12.1.1. Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούµενους σε δρόµους, πεζοδρόµια και λοιπούς 

κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.) 

άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών ατοµικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Τα παραπάνω 

αντικείµενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια µικροαπορριµµάτων ή στους κάδους 

απορριµµάτων. Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 50,00 €. 

 

12.1.2. Τα οχήµατα όσων σταθµεύουν µπροστά σε κάδους απορριµµάτων θα αποµακρύνονται 

µε δαγκάνες ή σε συνεργασία µε την Τροχαία. Η εν λόγω παράβαση επισύρει πρόστιµο στον 

παραβάτη και ότι προβλέπεται από τον ΚΟΚ. Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή 

επιβάλλεται πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 300,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 

 

12.1.3. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να µεριµνούν για τον άµεσο 

καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα των ζώων τους. Για το σκοπό αυτό θα 

πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλη σακούλα-συλλέκτη περιττωµάτων τον οποίο θα 

έχουν µαζί τους όταν συνοδεύουν τα κατοικίδια σε εξωτερικούς χώρους. Στους παραβάτες της 

διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 100,00 € 

 

Το πρόστιµο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο 

που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθµών, σε 

προαύλιαεκκλησιών, δηµόσια ή δηµοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους. 

 

12.2 Ρύπανση από ∆ιαφηµίσεις 

12.2.1. ∆εν επιτρέπεται η εµπορική διαφήµιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων. Η ρύπανση 

µε εµπορικές αφίσες, φείγ-βολάν, συνθήµατα, αεροπανώ κ.τ.λ. επισύρει εκτός των 

προβλεποµένων στον Κανονισµό Υπαίθριας ∆ιαφήµισης του ∆ήµου και την σχετική περί 

υπαίθριας διαφήµισης νοµοθεσίας, πρόστιµο για τους παραβάτες. 

Σε περίπτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων σε κατάστηµα ψυχαγωγίας, το πρόστιµο επιβάλλεται 

στον ιδιοκτήτη του καταστήµατος, που φιλοξενεί τη διοργάνωση και διαφηµίζεται η συγκεκριµένη 

εκδήλωση ενός φορέα εκτός διαφηµιστικών πλαισίων. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο: 

Για διαφηµίσεις εκτός πλαισίων : 500,00 €. 

Για διαφηµίσεις σε δέντρα : 1.000,00 €. 

Για αεροπανό : 1.000,00 €. 
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Για βάψιµο µε ανεξίτηλα υλικά : 1.500,00 €. 

Πρόστιµο, επίσης, επιβάλλεται για αγγελτήρια θανάτων, µνηµόσυνων κ.λ.π., που τοποθετούνται 

εκτός των ειδικών ταµπλό (σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχει γίνει στα Γραφεία Τελετών). 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο: 

Για αγγελτήρια εκτός ειδικών πλαισίων : 500,00 €. 

Η καθ’ υποτροπή, παραβίαση του άρθρου, επιφέρει αποκλεισµό από το ∆ηµοτικό 

Κοιµητήριο του Γραφείου Τελετών. 

 

12.2.2. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειµµάτων διαφηµιστικών πινακίδων και 

γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισµένες αφίσες κ.τ.λ.) Στους παραβάτες 

επιβάλλεται πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 5.000,00 €. 

 

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

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

Ν.2946/2001 περί «υπαίθριας διαφήµισης» και τον ∆ήµο, θεωρούνται ρύποι και 

αποµακρύνονται άµεσα από τον ∆ήµο. Σε βάρος των διαφηµιστών που τοποθέτησαν τα  

πλαίσια αυτά και τις διαφηµίσεις και των διαφηµιζοµένων επιβάλλεται πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 2.000,00 €. 

 

12.2.4. ∆εν επιτρέπεται η εµπορική διαφήµιση µε φειγ-βολάν σε εξωτερικές εισόδους 

πολυκατοικιών παρά µόνο στην είσοδο εκάστου διαµερίσµατος. 

Απαγορεύεται η ρίψη φέιγ-βολάν: 

α) Σε αύλειους χώρους µονοκατοικιών, η στήριξη διαφηµιστικών φυλλαδίων σε πόµολα 

εξωτερικών θυρών, οικιών και καταστηµάτων, 

β) Σε αύλειους χώρους σχολείων, παιδικών σταθµών, νηπιαγωγείων, φροντιστηρίων κ.λ.π. Η 

παραλαβή τους θα γίνεται από τον υπεύθυνο του σχολείου (εάν το επιθυµεί) και θα διανέµεται 

στα παιδιά, από τους δασκάλους της κάθε τάξης, αν είναι δυνατό. Σε περίπτωση άρνησης του 

διευθυντού/ντριας, το συνεργείο διανοµής, θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του 

υπεύθυνου. 

γ) Σε δηµοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. Σε κάθε περίπτωση, για τη ρίψη φέιγ-βολάν, 

απαιτείται άδεια από την Οικονοµική Υπηρεσία, κατόπιν έγκρισης από την υπηρεσία 

Καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. 

δ) Απαγορεύεται η εναπόθεση φέιγ-βολάν σε παρµπρίζ αυτοκινήτων. Στους παραβάτες 

επιβάλλεται πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο: 

α) Για πολυκατοικίες :1.000,00 € στο διαφηµιζόµενο και 2.000,00 € στο διαφηµιστή. 

β) για µονοκατοικίες – καταστήµατα :500,00 € στο διαφηµιζόµενο και 1.000,00 € στο 

διαφηµιστή. 
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γ) για σχολεία, παιδικούς σταθµούς, δηµόσιους και κοινόχρηστους χώρους : 2.000,00 € 

στο διαφηµιζόµενο και 2.000,00 € στο διαφηµιστή. 

δ) Για εναπόθεση διαφηµιστικού υλικού σε παρµπρίζ αυτοκινήτων το πρόστιµο είναι: 

500,00 € στο διαφηµιζόµενο και 500,00 € στο διαφηµιστή των εντύπων. 

12.3 Απαγορεύεται η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ( παρτέρια, πεζοδρόµια κλπ) µε την 

τοποθέτηση αντικειµένων ή κατασκευών ιδιωτών ( µε στόχο την προσωρινή αποθήκευση 

αντικειµένων, διάφορα έπιπλα, ζαρτινιέρες κλπ), χωρίς πρότερη άδεια. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 200 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 

Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται 

πρόστιµο 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 

 

 

Άρθρο 13: Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

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

µεγάλη παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.τ.λ..), 

οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσµα απόβλητα (κρέατα, 

κόκαλα, ψάρια, υπολείµµατα τροφών κ.τ.λ.), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα 

τοποθετούν µέσα στα µέσα µηχανικής αποκοµιδής το πολύ µισή ώρα πριν από την 

προγραµµατισµένη αποκοµιδή. 

Οι υπεύθυνοι αυτών των καταστηµάτων υποχρεούνται να είναι εφοδιασµένοι µε σάκους 

απορριµµάτων οι οποίοι να φέρουν το όνοµα του καταστήµατος-επιχείρησης. 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. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο για κάθε αντικείµενο, σακούλα ή 

συσκευασία. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 €, ανά αντικείµενο, σακούλα ή συσκευασία. 

 

13.2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης ( του Άρθρου 13) αρχίζει µετά την πάροδο ενός µηνός 

από την έγκριση του Κανονισµού προκειµένου οι καταστηµατάρχες να προµηθευτούν µε 

ειδικούς σάκους απορριµµάτων οι οποίοι στην επιφάνεια τους να φέρουν τυπωµένο το όνοµα 

τους. 

13.3. Αν ο όγκος των απορριµµάτων που παράγονται από κατάστηµα «υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος είναι µεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα µέσα µηχανικής 

αποκοµιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν, στα πάσης φύσεως απορρίµµατα και υλικά συσκευασίας, 

που τοποθετούν προς αποκοµιδή, να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια 

συµπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή ο 

∆ήµος επιβάλλει κάθε φορά και για κάθε αντικείµενο, σακούλα ή συσκευασία πρόστιµο. Το 

πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής µε τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης. 
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Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 € ανά σακούλα ή συσκευασία και σε υποτροπή 

διπλασιάζεται 

 

13.4. Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν υπάρχουν µέσα προσωρινής 

αποθήκευσης απορριµµάτων ( κάδοι) πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας από τους 

υπεύθυνους των καταστηµάτων και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το ωράριο αποκοµιδής. Στους 

παραβάτες , εφόσον αποκλίνουν πέραν των δύο ωρών από το ωράριο αποκοµιδής , 

επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 €, ανά αντικείµενο, σακούλα, ή συσκευασία. 

 

13.5. Στα καταστήµατα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε µορφής απορρίµµατα 

από την άµεση κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (Αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κ.τ.λ.) 

οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετηθούν δοχεία απορριµµάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς 

καθαρό τον έµπροσθεν χώρο και περίγυρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µικρών καλαίσθητων 

κάδων και καλαθιών για µικροαπορρίµµατα σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς καταβολή τέλους 

κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι τα µέσα προσωρινής εναπόθεσης 

απορριµµάτων δεν θα φέρουν διαφήµιση, ο αριθµός και η θέση τους θα περιλαµβάνεται στην 

χορηγούµενη άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων και θα είναι µέσα στο πλαίσιο των 

προδιαγραφών αστικού εξοπλισµού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο ∆ήµος. Οι υπεύθυνοι 

οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό µε την ∆/νση Καθαριότητας. 

Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Το 

πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή εφόσον το κατάστηµα δεν διαθέτει ειδικό 

απορριµµατοδοχείο, ή σε περίπτωση που τα διατιθέµενα απορριµµατοδοχεία είναι κατ΄ 

εξακολούθηση πλήρη ή ακάθαρτα. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 200,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 

 

13.6. Εάν στην περιοχή εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή οι 

υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά µέσα για κάθε είδος. Στους µη 

συµµορφούµενους ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 

13.7. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόµια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους 

προϊόντων καθαρισµού καταστήµατος ή ιδιωτικού χώρου. 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 

κάθε φορά στους παραβάτες πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 250,00 €. 

 

α) Τα Σούπερ Μάρκετ, οπωροπωλεία, παντοπωλεία, κρεοπωλεία κλπ , στα οποία παρατηρείται 

µεγάλη παραγωγή απορριµµάτων, (κόκαλα, υπόλοιπα λαχανικών, υπολείµµατα τροφών κ.λ.π.), 

θα πρέπει να συσκευάζουν και να κλείνουν καλά τις σακούλες πριν τις εναποθέσουν στους 

κάδους απορριµµάτων, µια ώρα πριν την αποκοµιδή. Σε χαρτόνια, είδη συσκευασίας κ.λ.π., 
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πριν µπουν στο κάδο ανακύκλωσης, θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ο όγκος τους. ∆εν 

επιτρέπεται να υπάρχουν επί του πεζοδροµίου ή στον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο 

σακούλες ή χύµα απορρίµµατα. Ξύλινα τελάρα & παλέτες δεν παραλαµβάνονται από την 

Υπηρεσία Καθαριότητας παρά µόνο αφού η επιχείρηση τα διαχειριστεί σύµφωνα µε την 

πρόβλεψη του παρόντος Κανονισµού για τα ογκώδη αντικείµενα. Στους παραβάτες επιβάλλεται 

πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 

 

β) Η διανοµή εντύπων και πάσης φύσεως διαφηµιστικού υλικού που υπάρχει στα ταµεία των 

Σούπερ Μάρκετ, θα πρέπει για την αποφυγή ρύπανσης, να τοποθετούνται µέσα στη σακούλα 

των καταναλωτών. Σε περίπτωση ρύπανσης των πεζοδροµίων και κάθε κοινόχρηστου χώρου 

πέριξ του Σούπερ Μάρκετ από συγκεκριµένα διαφηµιστικά υλικά επισύρει πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 500,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 

 

Για τον πολίτη που ρυπαίνει µε τη ρίψη αντίστοιχων υλικών, τους κοινόχρηστους χώρους, 

επιβάλλεται πρόστιµο : 50,00 €. 

 

Οι υπεύθυνοι των Σούπερ Μάρκετ οφείλουν, πέρα των κάδων απορριµµάτων και κάδων 

ανακύκλωσης που είναι τοποθετηµένοι από την υπηρεσία Καθαριότητας, να έχουν 

τοποθετηµένα, έξω, από το χώρο του Σούπερ Μάρκετ, δοχεία απορριµµάτων για την 

εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 300,00 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. 

 

Για την καθαριότητα των πεζοδροµίων και των γύρω κοινόχρηστων χώρων των Σούπερ 

Μάρκετ, υπεύθυνη είναι η ίδια η επιχείρηση. Στους µη συµµορφούµενους, επιβάλλεται 

πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 500,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 

 

8. Ταβέρνες, ουζερί, καφετέριες, µπαρ, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες κ.λ.π., που βρίσκονται 

σε οδούς µεγάλης επισκεψιµότητας, οφείλουν: 

α) Να τηρούν ακριβώς το ωράριο αποκοµιδής, όπως έχει συµφωνηθεί µε την υπηρεσία 

Καθαριότητας. 

β) Να εναποθέτουν τα απορρίµµατά τους σε καλά συσκευασµένες σακούλες απορριµµάτων, 

στις οποίες θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυµία της επιχείρησης. Η µεταφορά των σάκων 

απορριµµάτων στους κάδους θα πρέπει να γίνεται µε ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε να µην 

ρυπαίνονται οδόστρωµα, πεζοδρόµια, κ.λ.π., από λάδια, λίπη, υπολείµµατα τροφών κ.α. 

γ) Ξύλινα τελάρα & παλέτες δεν παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας παρά µόνο 

αφού η επιχείρηση τα διαχειριστεί σύµφωνα µε την πρόβλεψη του παρόντος Κανονισµού για τα 

ογκώδη αντικείµενα. 
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δ) Σε χαρτόνια, είδη συσκευασίας κ.λ.π., πριν µπουν στο κάδο ανακύκλωσης, θα πρέπει να 

ελαχιστοποιείται ο όγκος τους. ∆εν επιτρέπεται να υπάρχουν επί του πεζοδροµίου ή στον 

περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο, περιµετρικά του κάδου και του κάδου ανακύκλωσης, 

σακούλες απορριµµάτων ή ανακυκλώσιµα υλικά (πάσης φύσεως απορρίµµατα). 

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο: 

α) Μη τήρηση ωραρίου πρόστιµο : 500,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 

Παράβαση των β, γ, δ του παρόντος πρόστιµο : 400,00 € και σε υποτροπή 

διπλασιάζεται. 

Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 

 

 

Άρθρο 14: Καθαριότητα κοινόχρηστων (δηµοτικών ή δηµοσίων χώρων) που 
χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις. 

Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, κατόπιν αδείας, κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, 

οφείλουν: 

• να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς µε δικά τους µέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο 

καθαρισµού από τα συνεργεία του ∆ήµου. 

• να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων σε εσωτερικό χώρο 

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

• να διαθέτουν µικρά καλαίσθητα µέσα προσωρινής αποθήκευσης µικροαπορριµµάτων εντός 

των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί µε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 13 

παράγραφος 5. 

Η αµέλεια καθαρισµού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, χώροι 

ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθµών 

καυσίµων κ.τ.λ.), που γειτνιάζουν µε κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί 

παράβαση του παρόντος Κανονισµού και επισύρει πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :200,00 €. 

Η προσωρινή εναπόθεση των απορριµµάτων προς αποκοµιδή πρέπει να γίνεται µε τις 

προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 13. 

Εάν το κατάστηµα παραµένει ανοικτό µετά την προγραµµατισµένη ώρα αποκοµιδής, οι 

υπεύθυνοι οφείλουν να αποκοµίζουν µε δικά τους µέσα τυχόν απορρίµµατα και να τα 

µεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ή να τα φυλάσσουν  

σε ειδικούς χώρους (ψυκτικούς θαλάµους), τηρώντας τις προβλεπόµενες υγειονοµικές διατάξεις,  

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

συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Το πρόστιµο 

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

Επιβαλλόµενο πρόστιµο: 1.500,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 
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Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά µέσα στον ίδιο χρόνο, ο ∆ήµος µπορεί να 

ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 

Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση  επιβάλλεται πρόστιµο 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 

 

 

Άρθρο 15 

Α) Λαϊκές αγορές 

15.1. Υποχρεώσεις ∆ήµου 
Ο ∆ήµος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και προκειµένου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του έναντι των δηµοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου 

πραγµατοποιούνται Λαϊκές αγορές, να προστατεύει την δηµόσια υγεία και να αναλαµβάνει τον 

καθαρισµό των Λαϊκών αγορών µετά το πέρας της λειτουργίας τους. 

15.2. Υποχρεώσεις αδειούχων - παραγωγών - πωλητών και εργαζοµένων στις Λαϊκές αγορές. 

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

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

(επαγγελµατίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν 

αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται 

αυτοπροσώπως στις Λαϊκές αγορές. 

Οι αδειούχοι πωλητές Λαϊκών Αγορών οφείλουν: 

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

πώλησης των προϊόντων τους. 

2. Να µην καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης 

που τους αναλογεί, σύµφωνα µε την άδεια τους. 

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

σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Λ.Α. 

4. Να µη ρυπαίνουν µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών και ειδών 

που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.τ.λ.), καθώς και ειδών 

συσκευασίας(χαρτόκουτα, τελάρα κ.τ.λ.) 

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

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

6. Να διευκολύνουν και να µην παρακωλύουν τις υπηρεσίες Καθαριότητας στην αποκοµιδή των  

απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό των Λαϊκών αγορών συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις 

των εξουσιοδοτηµένων οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας. 

7. Να αποµακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν 

πωληθεί µέσα στο προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της Λ.Α. Η παραµονή των 

πωλητών Λ.Α. ή των υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του νοµίµου ωραρίου θεωρείται 

αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις του 

κανονισµού «κοινοχρήστων χώρων». 
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8. Η Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών και χώρων άσκησης υπαιθρίου εµπορίου, µε α) µε 

µικροαντικείµενα, β) µε συσκευασίες που εγκαταλείπονται σε κοινόχρηστους χώρους, γ) χύµα 

υπόλοιπα προϊόντων λάδια, σακούλες - κούτες µε απορρίµµατα κ.τ.λ. επισύρει αντίστοιχα 

πρόστιµα. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 € ανά αντικείµενο, σακούλα ή συσκευασία. 

 

Β) Υπαίθριο & Στάσιµο Εµπόριο 

1. Μικροπωλητές - Καντίνες - Περίπτερα 
Οι µικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκµεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που 

ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του ∆ήµου, ανεξάρτητα από τον 

φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος και την άδεια κατάληψης 

κοινοχρήστου χώρου οφείλουν: 

α) Να τηρούν τους  κανόνες υγιεινής. 

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

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

εργασίας, µετά την λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισµός της 

περιοχής και να µην µετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες µόλυνσης, 

δ) Να διατεθούν ειδικό µέσο ή µέσα, ανάλογα µε τις ανάγκες, για την προσωρινή αποθήκευση 

µικροαπορριµµάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους, όπως αυτά περιγράφονται στο 

άρθρο 13 παρ. 4,5 και 6. Τα µέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά µε ευθύνη και 

φροντίδα αυτών. 

ε) Να µην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείµµατα προϊόντων, άδειες 

συσκευασίες και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισµό, την κίνηση των πολιτών 

και των µέσων καθαριότητας. 

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

προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου. 

ζ) Εφ’ όσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες δεν 

πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε 

ανθεκτικές σακούλες τα στερεά απόβλητα, να ελαχιστοποιούν µε κάθε µέσο τον όγκο των 

συσκευασιών και να τις περιδένουν µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος 

διασποράς, και να τις µεταφέρουν δε στο πλησιέστερο σηµείο απόθεσης 

Οι παραβάτες των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τιµωρούνται κάθε φορά 

µε πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε την έκταση 

και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. 

Σε κατ’ εξακολούθηση παραβάτες ο ∆ήµος, µετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του 

παρόντος κανονισµού, µπορεί να αφαιρέσει την άδεια. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :200,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 

2. Μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών 

α) Οι αδειούχοι µικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών, που ασκούν την δραστηριότητά τους 

σε κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν αδείας από το ∆ήµο, οφείλουν να τηρούν όλα όσα 
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αναγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος κεφαλαίου (υπαίθριο και στάσιµο εµπόριο) και 

επί πλέον: 

β) Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των πάγκων να πετούν στο οδόστρωµα, το 

πεζοδρόµιο ή σε κοινόχρηστους χώρους, υπολείµµατα των προϊόντων τους, άδειες 

συσκευασίες, περιτυλίγµατα κ.τ.λ. 

γ) Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιµελώς το χώρο και να 

αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισµός από τις υπηρεσίες του  

∆ήµου. Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων, α, β, και γ, αυτής της παραγράφου (2), 

επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :100,00 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται 

 

3. Πάγκοι εµπορικών καταστηµάτων 

α) Στα εµπορικά καταστήµατα που διατηρούν κατόπιν αδείας πάγκους έκθεσης ή πώλησης 

εµπορευµάτων στον κοινόχρηστο χώρο µπροστά από τα καταστήµατά τους, επιβάλλεται η 

τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 

13 για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

β) Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστηµάτων, τα εµπορεύµατα και κάθε κατασκευή που 

παρεµποδίζει τον καθαρισµό των πεζοδροµίων, του οδοστρώµατος και των κοινοχρήστων 

χώρων, πρέπει να αποσύρεται µε φροντίδα των υπευθύνων των επιχειρήσεων. 

Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων α, β επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :100,00 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται 

 

Άρθρο 16: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων 

α) Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να 

έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευµένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα 

ανοικτά φορτηγά πρέπει να µεταφέρουν το φορτίο τους καλυµµένο µε µουσαµά ή άλλο 

κατάλληλο µέσο προστασίας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :500,00 €. 

 

β) Τα απορρίµµατα οιασδήποτε µορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 

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

του µεταφορέα και του υπευθύνου επιχείρησης ή του καταστήµατος. Στην περίπτωση αµέλειας 

η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του ∆ήµου και τα έξοδα καθαρισµού, όπως αυτά θα 

προκύπτουν κάθε φορά, καταλογίζονται στον υπεύθυνο, ενώ επιβάλλεται πρόστιµο. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο :300,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 
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Άρθρο 17: Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, µηχανήµατα κ.λ.π. - οχήµατα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους 

1) ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Μέσα µεταφοράς & µηχανήµατα που δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας ή τµήµατά τους, 

χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειµµένα, εφόσον ( Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α’/5-3-04) : 

α) Αφήνονται σε δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς δρόµους, στους οποίους 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 30 ηµέρες. 

β) Αφήνονται σε άλλους δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς ή λιµενικούς κοινόχρηστους ή µη 

χώρους, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 90 ηµέρες και χωρίς την άδεια της αρµόδιας 

Υπηρεσίας ή Αρχής. 

γ) Αφήνονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση του κυρίου ή νοµέα του 

χώρου κατά δήλωσή του. 

δ) αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, 

καθώς και για την δηµόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που 

βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Εγκαταλειµµένο 

όχηµα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός 45 ηµερών ( και δεν έχει 

εξακριβωθεί περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εµπλοκής σε εγκληµατική πράξη από τις 

Υπηρεσίες Ασφάλειας ) περιέρχεται στην κατοχή του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας και είναι 

όχηµα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) . 

ε) «όχηµα στο τέλος του κύκλου ζωής του (ΟΚΤΖ)» είναι όχηµα το οποίο αποτελεί απόβλητο 

κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της ΚΥΑ 69728/824/1996 κοινής υπουργικής 

απόφασης σε συνδυασµό µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 

συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτηµάτων. 

 

2) ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 

Ο εντοπισµός των οχηµάτων αυτών γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου που 

εντοπίζει τα εγκαταλειµµένα οχήµατα και επικολλά σε εµφανές σηµείο του οχήµατος ειδικό 

αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειµµένο. Μέσα σε 15 ηµέρες από την 

επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρµόδια υπηρεσία ενηµερώνει τις Υπηρεσίες 

Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή 

εµπλοκής σε εγκληµατική πράξη. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας υποχρεούνται να ενηµερώνουν το 

ταχύτερο δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 

ηµέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχηµα δεν αποσυρθεί από 

τον ιδιοκτήτη του, το όχηµα περιέρχεται στην κατοχή του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας. 

 

3) ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Σε περίπτωση που τα εγκαταλειµµένα οχήµατα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά τόπους 

αρµόδιοι ΟΤΑ υποχρεούνται πέραν των αναφεροµένων στη προηγούµενη παράγραφο να 

αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ηµερών από την επικόλληση του ειδικού σήµατος 

(αυτοκόλλητου) µέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των 
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ιδιοκτητών τους και να τους ενηµερώσουν, καθώς και να ενηµερώσουν και την αρµόδια 

υπηρεσία του Υπ. Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ). 

 

4) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Όταν το εγκαταλειµµένο όχηµα περιέλθει στην κατοχή του ∆ήµου ή της Κοινότητας σύµφωνα µε 

τα ανωτέρω, ο εν λόγω ∆ήµος ή Κοινότητα υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα σε 

εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Το σύστηµα υποχρεούται να δέχεται 

αυτά τα ΟΤΚΖ δωρεάν. Τα οχήµατα παραµένουν στο σηµείο συλλογής για 10 ηµέρες από την 

ηµέρα περισυλλογής του. Εάν µέσα στο διάστηµα αυτό το όχηµα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη 

του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουµένως καταβάλλει την δαπάνη αποµάκρυνσης 

και αποθήκευσης. Εάν το όχηµα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, 

αξιοποίηση, τεµαχισµό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για 

όχηµα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειµµένου οχήµατος εντός των ανωτέρω προθεσµιών και 

συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήµατος για περαιτέρω επεξεργασία, τότε εκδίδεται από 

το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για 

την οριστική διαγραφή του οχήµατος. Εάν επιθυµεί να κρατήσει το όχηµα χωρίς να το κινεί για 

συναισθηµατικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο 

ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου µετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην 

περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην αρµόδια ∆ΥΟ όπου θα αναφέρει 

το ακριβές σηµείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και 

συγκατάθεση του αν πρόκειται περί τρίτου την οποία κοινοποιεί και 

στην αρµόδια αρχή. 

Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειµµένου οχήµατος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσµιών 

τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα. Εάν το όχηµα 

δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθµός 

πλαισίου. 

 

5) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

Παράβαση του παρόντος κανονισµού είναι η εγκατάλειψη οχήµατος ή µηχανήµατος επί του 

οδοστρώµατος ή σε άλλο δηµόσιο κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, σε πάρκο, 

άλσος, λόφο κ.λ.π. και επισύρει πρόστιµο ανάλογα µε το είδος – επιβατηγά, µοτοσικλέτες, 

φορτηγά κ.α. και κάθε είδους µηχανές ανάλογα µε τον όγκο βάρους και το ωφέλιµο φορτίο τους. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο: 600,00 € για επιβατηγά και τρέιλερ, 400,00 € για µοτοποδήλατα και 

µοτοσικλέτες και από 2.000,00 έως 6.000,00 € για µεγάλα οχήµατα. Παράβαση θεωρείται η 

καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήµατος (αυτοκόλλητου) και επισύρει πρόστιµο. Το 

πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 300,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 
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Αν, εγκαταλελειµµένα οχήµατα ή µηχανήµατα µεταφερθούν από τους ιδιοκτήτες τους σε 

παρακείµενη θέση, θεωρείται ότι συµπλήρωσαν το χρόνο από την ηµεροµηνία της πρώτης 

καταγραφής και αποσύρονται όπως προβλέπεται στον τρόπο εντοπισµού εγκαταλελειµµένων. 

Στον ιδιοκτήτη του οχήµατος καταλογίζεται πέραν του προστίµου επιπλέον η δαπάνη 

µεταφοράς του στην συµβαλλόµενη µονάδα, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά. 

Ο ιδιοκτήτης του οχήµατος µπορεί σε διάστηµα 5 ηµερών από την λήψη της ειδοποίησης ή την 

επικόλληση του ειδικού σήµατος να υποβάλλει αίτηµα στην Υπηρεσία, για την απόσυρση του 

οχήµατος από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 

 

 

 

Κεφάλαιο ΣΤ΄- Καθαριότητα Ιδιωτικών Χώρων 

Άρθρο 18: Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων 

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

κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6. Για το σκοπό αυτό οι 

υπεύθυνοι πρέπει να µεριµνούν για την ασφαλή φύλαξη των ιδιοκτησιών τους (περίφραξη 

ακαλύπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, φεγγιτών, φωταγωγών κ.τ.λ.). Επιπλέον 

οι υπεύθυνοι οφείλουν να µεριµνούν για την ευπρεπή και επιµεληµένη εµφάνιση του κτιρίου 

τους, ώστε να µην µετατρέπεται σε εστία ρύπανσης. 

18.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος, αποτελεί εστία 

µόλυνσης ή προκαλεί δυσοσµία και κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ο ∆ήµος µετά από σχετική 

προειδοποίηση, αυτοψία της αρµόδιας υγειονοµικής υπηρεσίας και εντολή εισαγγελέα, µπορεί 

να προβεί σε καθαρισµό ιδιόκτητων χώρων και να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισµού, που θα 

προκύπτει κάθε φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους, όπως αυτοί περιγράφονται 

στο άρθρο 6. 

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

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

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

τρίτους. 

18.4. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την 

διενέργεια εκδηλώσεων(εκθέσεων, εµπορικών δραστηριοτήτων κ.τ.λ.), οι υπεύθυνοι 

υποχρεούνται να εγκαθιστούν µέσα στο χώρο τους κατάλληλα µέσα προσωρινής εναπόθεσης 

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

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

που γειτνιάζουν µε την ιδιοκτησία τους. Η αποκοµιδή των απορριµµάτων που προέρχονται από 

ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των 

εκδηλώσεων και αφού ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους και διαχωριστούν επιτρέπεται η διάθεσή 

τους ανάλογα µε το είδος ( ανακυκλώσιµα, βιοαποικοδοµήσιµα, ή ογκώδη) τηρουµένων των 

σχετικών προβλέψεων του παρόντος Κανονισµού. 
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18.5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιµωρούνται µε πρόστιµο. Σε 

περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε το µέγεθος της ρύπανσης το πρόστιµο διπλασιάζεται. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 300,00 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται 

 

Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 

 

Άρθρο 19: Καθαριότητα οικοπέδων 

19.1. Οι ιδιοκτήτες ή νοµείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε 

ελεύθερα από απορρίµµατα, ακόµη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο 

οφείλουν να τα περιφράττουν (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε 

περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο ∆ήµος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση 

τηςπαρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους του οικοπέδου µε 

τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 15ηµερη προθεσµία συµµόρφωσης. 

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

συµµορφώνονται, ο ∆ήµος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει πρόστιµο στους 

υπεύθυνους ανάλογα µε το εµβαδόν του οικοπέδου. Ο ∆ήµος µπορεί να παρεµβαίνει σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας τη 

δαπάνη καθαρισµού, που θα προκύπτει κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει 

για την κατασκευή περίφραξης, απολύµανση κ.τ.λ. στους υπεύθυνους. 

Σύµφωνα µε την περίπτωση 26 του άρθρου 94 του N.3852/10, στις αρµοδιότητες των ∆ήµων 

περιλαµβάνεται η µέριµνα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση 

των υποχρεώσεων καθαρισµού, από τους ιδιοκτήτες, νοµείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών 

και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών και 

σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου 

καθαρισµού από τους δήµους, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος 

εκείνων που δεν συµµορφώνονται επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα (50) λεπτών, ανά 

τετραγωνικό µέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου, 

βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήµου προς καθαρισµό και 

υποβάλλεται µήνυση για το αδίκηµα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (παράβαση 

διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά). 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο 500,00 € για οικόπεδα 1 στρέµµατος (επιβάλλεται πρόστιµο 

πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό µέτρο ) 

 

19.3 . Ειδικά εντός του ∆ήµου οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι µε δική τους δαπάνη να 

κλαδεύουν τα δένδρα κλπ φυτά των ιδιοκτησιών τους ώστε αυτά να µην προεξέχουν και 

ρυπαίνουν σε κοινόχρηστους χώρους ( πεζοδρόµια, πλατείες, δρόµους) . 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 300,00 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται 

Απαγορεύεται η καύση των απορριµµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιµο  

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 400,00 € και σε υποτροπή διπλασιάζεται 
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Άρθρο 20: Οικοδοµικές εργασίες - ∆ηµόσια έργα – έργα κοινωφελών οργανισµών 

Τα κάθε είδους έργα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου από ιδιώτες ή 

φορείς του δηµοσίου, κοινωφελείς οργανισµούς, εργολάβους δηµοσίων και δηµοτικών έργων 

κ.τ.λ., πρέπει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή και να πληρούν όλους τους κανόνες που 

προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό, τον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, τις διατάξεις περί µέτρων ασφάλειας και υγείας σε εργοτάξια και τον παρόντα 

Κανονισµό. Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα µέτρα 

προστασίας πεζών και οχηµάτων, να µην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να µην δηµιουργούν 

προβλήµατα στην λειτουργία της πόλης και να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα αποφυγής 

κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλουν δοµικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους 

αχρήστων αντικειµένων και αποβλήτων. 

Ειδικότερα: 

Όλες οι πραγµατοποιούµενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται µετά τη λήψη της νόµιµης άδειας 

από το ∆ήµο. Σε κάθε οικοδοµική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να 

υπάρχει: 

α) αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία Οικοδοµικής Άδειας, 

β) προβλεπόµενη από το Νόµο πινακίδα µε τον αριθµό της αδείας και την ηµεροµηνία 

εκδόσεώς της, 

γ) άδεια καταλήψεως πεζοδροµίου – οδοστρώµατος ( εφόσον λαµβάνει χώρα) που χορηγείται 

από το ∆ήµο. 

Η µη τήρηση των ανωτέρω συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή προστίµων, την κίνηση από τον 

∆ήµο των νόµιµων ενεργειών. 

Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγµένος. Επίσης, 

πρέπει να υπάρχει πινακίδα, που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντες εργασία και σε 

περίπτωση καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την 

προστασία πεζών και οχηµάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου πρέπει 

να είναι συσκευασµένα κατάλληλα και να εγκιβωτίζονται µε µέσα προστασίας (µαδέρια, 

τσιµεντόλιθους κ.τ.λ.), για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε 

άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα, 

τσιµέντα κ.τ.λ.) πρέπει να είναι καλυµµένα ή να καταβρέχονται συχνά, ώστε να µην 

παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. 

Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων, που παραµένουν πλέον του διηµέρου, θεωρείται ότι 

καταλαµβάνουν κοινόχρηστο χώρο και µπορούν να αποµακρύνονται από το ∆ήµο. Η δαπάνη 

αποµάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταβάλλεται από τον υπόχρεο ενώ 

παράλληλα επιβάλλεται και το σχετικό τέλος. 

Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών, 

πρέπει να είναι στερεωµένα κατά τρόπο ασφαλή για την πρόσληψη ατυχήµατος, για τον ίδιο 

λόγο, πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές 
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ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, όταν καταλαµβάνεται µέρος 

οδοστρώµατος. Η σήµανση κατά τη νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή και να τοποθετείται 

προειδοποιητικό σήµα σε ικανή απόσταση. 

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισµό Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΥΑΚ 

κ.τ.λ.) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων 

που προβλέπονται από τους Νόµους περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων (σηµάνσεις κ.τ.λ.) 

καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας. Οι παραπάνω οργανισµοί υποχρεούνται να λαµβάνουν, πριν την εκτέλεση 

οποιουδήποτε έργου, την προβλεπόµενη «άδεια τοµής» από το ∆ήµο και να γνωστοποιούν στις 

υπηρεσίες τα πλήρη στοιχεία των φυσικών υπευθύνων του έργου. Κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των έργων, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόµενα στον παρόντα κανονισµό και τις 

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση, αµέσως µετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του 

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

επαναφέρουν τα πράγµατα στην πρότερή τους κατάσταση. 

Μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, 

ανακαινίσεις οικοδοµών κ.τ.λ..) µεταφέρονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου 

εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής µπαζών ή τον Χ.Υ.Τ.Α. 

Ειδικότερα τα Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις – Α.Ε.Κ.Κ. (µπάζα) 

αποµακρύνονται µε ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη ή του νοµέα του χώρου από τον οποίο 

προέρχονται ή των εργολάβων που εκτελούν τις εργασίες και µεταφέρονται σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. 

Απαγορεύεται η εναπόθεση Α.Ε.Κ.Κ. στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε κοινόχρηστους 

χώρους χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Επίσης, 

απαγορεύεται η απόρριψη Α.Ε.Κ.Κ. από φορτηγά Ι.Χ. και .Χ. σε οδούς, πλατείες και 

κοινόχρηστους χώρους. 

Σε περίπτωση που τα υλικά παραµένουν στην οδό ή το πεζοδρόµιο για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο των τριών ηµερών, επιβάλλεται σε βάρος του υπευθύνου το αναλογούν τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου χώρου επιπλέον του καθορισµένου προστίµου της παράβασης. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών µε τρόπο που να απειλείται η υγεία των 

πολιτών ή να προκαλείται ρύπανση στο περιβάλλον (π.χ. εναπόθεση υλικών χύµα χωρίς 

κατάλληλη συσκευασία, επιµελή κάλυψη κλπ.). Επιπρόσθετα, απαγορεύεται η ρίψη 

οικοδοµικών υλικών εντός των κάδων Μηχανικής Αποκοµιδής Απορριµµάτων (κοινοί κάδοι και 

κάδοι ανακύκλωσης). Η Υπηρεσία Καθαριότητας αναλαµβάνει τη δωρεάν µεταφορά των 

Α.Ε.Κ.Κ. µόνο εφόσον η ποσότητα τους δεν ξεπερνά τους 5 σάκους. Για µεγαλύτερες 

ποσότητες, θα πρέπει να καταβληθεί ένα τέλος 10 € για κάθε 5 σακούλες πέραν των 5 αρχικά 
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αναφεροµένων. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τοποθετούν τους σάκους στο σηµείο που καθορίζεται 

από την Υπηρεσία, σε συγκεκριµένη ώρα και ηµέρα.  

 

Ισχύουν για τα ανωτέρω και κατά περίπτωση τα πρόστιµα που περιγράφονται στο Άρθρο 9 του 

παρόντος 

Οι υπεύθυνοι, γενικά, οικοδοµικών εργασιών, οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο και 

γενικότερα τους χώρους εργασιών, καθώς και τους γύρω χώρους, καθαρούς και να 

αποκαθιστούν την καθαριότητα καθηµερινά. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο. Σε 

περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε το µέγεθος της ρύπανσης το πρόστιµο διπλασιάζεται. 

Επιβαλλόµενο πρόστιµο : 300,00 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται 

 

 

Άρθρο 21: Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση από το ∆ήµο Αχαρνών, των εκδιδόµενων αδειών, όπως η άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η άδεια χρήσεως 

κοινοχρήστων χώρων, η άδεια µουσικών οργάνων, η άδεια χρήσεως δηµοτικών χώρων ή 

αθλητικών εγκαταστάσεων, αποτελεί, η µη καθ’ υποτροπή, παράβαση, των άρθρων του 

παρόντος Κανονισµού Καθαριότητας. 

 

 

Άρθρο 22: Όργανα επίλυσης διαφορών 

1. Ως όργανα επίλυσης διαφορών και προστασίας του περιβάλλοντος, ορίζονται οι εκάστοτε: 

α) ο ∆ήµαρχος και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος  (Αντιδηµαρχία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η 

Αντιδηµαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών, η Αντιδηµαρχία Οικονοµικών για τη είσπραξη τελών και 

προστίµων, η Αντιδηµαρχία Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η ∆ηµοτική Περιουσία, η ∆ηµοτική 

Αστυνοµία Αχαρνών )    ή άλλος εκπρόσωπός του ∆ηµάρχου στον οποίο έχει µεταβιβασθεί η 

συγκεκριµένη αρµοδιότητα 

β) ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας του ∆ήµου 

γ) οι Επόπτες και Επιστάτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας 

2. Ως όργανα εφαρµογής του παρόντος Κανονισµού ορίζονται οι ανωτέρω, οι αρµόδιοι 

εξουσιοδοτηµένοι µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπάλληλοι του ∆ήµου Αχαρνών, 

δηλαδή υπάλληλοι της ∆/νσης Καθαριότητας ειδικότητας Επόπτη ή Επιστάτη του ∆ήµου 

Αχαρνών, και η Αστυνοµία. 

Οι παραπάνω, εξουσιοδοτούνται να επιβάλλουν τα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, πρόστιµα. 

το ύψος των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Κατά την επιβολή των προστίµων λαµβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης, η 

συχνότητα και η υποτροπή. Το προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Αχαρνών ή ο αρµόδιος 

υπάλληλος που βεβαιώνει την παράβαση επιβάλλει και το προβλεπόµενο πρόστιµο. 
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Αντίστοιχα καθήκοντα µε τα όργανα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, όσον αφορά στη βεβαίωση 

παραβάσεων και την επιβολή των προστίµων µπορούν να ανατίθενται µε απόφαση του 

αρµόδιου Αντιδηµάρχου και στον ∆ιευθυντή, Προϊστάµενο, Επόπτη και Επιστάτες των 

αντίστοιχων Αντιδηµαρχιών. 

Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την απόφαση αυτή 

µε τα στοιχεία τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον/την παραβάτη που είναι παρών/ούσα κατά τη 

διαπίστωση της παράβασης. 

Τα χρηµατικά ποσά του προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό επιβάλλονται ανεξάρτητα από 

τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας ή αυτών που 

επιβάλλονται µε απόφαση ∆ηµάρχου ή ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττονται µε βάση τις 

διατάξεις του Κ.Ε. .Ε. (Κώδικα Είσπραξης ∆ηµόσιων Εσόδων). 

Ο παραβάτης είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει το διοικητικό πρόστιµο στο ταµείο του ∆ήµου 

Αχαρνών  εντός δέκα (10) ηµερών. 

Ο παραβάτης µπορεί, αν επιθυµεί να εµφανιστεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη 

σύνταξη της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης στον προϊστάµενο του οργάνουπου προέβη στη 

βεβαίωση παράβασης και να εκθέσει προφορικά ή γραπτά τις αντιρρήσεις του. 

Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν εµφανιστεί εντός της αναφερόµενης προθεσµίας, είτε 

εµφανιστεί και οι αντιρρήσεις του κριθούν αβάσιµες, τότε το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην 

οριστική βεβαίωση της παράβασης. 

 

Τα όργανα αυτά υποχρεούνται να εφαρµόζουν µε συνέπεια και αυστηρότητα τα προβλεπόµενα 

στον παρόντα κανονισµό. Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίµων λαµβάνονται υπόψη 

κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής 

των προστίµων του παρόντος κανονισµού αρχίζει µε την βεβαίωση της παράβασης από το 

αρµόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης µπορεί να υποβάλλει τις απόψεις του µέσα 

σε πέντε ηµέρες στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. 

Κατά των επιβαλλοµένων χρηµατικών προστίµων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος 

Κανονισµού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεποµένων από τον Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ικονοµίας ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων, µε αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς 

ενώπιον της οριζόµενης από το άρθρο 7 παρ.8 του Ν. 2307/1995 Επιτροπής Συµβιβαστικής 

Επίλυσης ∆ιαφορών. 

Τα πρόστιµα του παρόντος Κανονισµού µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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Άρθρο 23: Τέλη καθαριότητας 

Ο ∆ήµος, δια του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, για να αντιµετωπίσει τις δαπάνες καθαριότητας, 

επιβάλλει υποχρεωτικά ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις  ( 

Άρθρα 21 και 22 του από 24-9/20-10-1958 Βασιλικού ∆ιατάγµατος µε τις τροποποιήσεις και 

συµπληρώσεις τόσο µε τις σχετικές των Νόµων 25/1975, 429/1976, 1080/1980, καθώς και του 

άρθρου 25/12 του Νόµου 1828/1989, κεφάλαιο ∆’ - Οικονοµικοί Πόροι της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης). 

 

 

Άρθρο 24: ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει από την έγκριση της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Η συµπλήρωση ή τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων του παρόντος κανονισµού επιτρέπεται 

µόνο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Βασικό νοµικό πλαίσιο αναφορικά µε τον παρόντα κανονισµό: 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

• Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114/8.6.2006) 

• N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ 

• Εγκ. οικ. 24040/2590/2013 (ΦΕΚ /12/4.2013) Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη 

διασυνοριακή µεταφορά µη επικίνδυνων αποβλήτων 

• Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) : Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

• Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β`/27.3.2012) Τροποποίηση της παραγράφου 

ΙΙ  του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (81/Α), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/37/ΕΚ «για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 

2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα οχήµατα 

στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

• Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α`/16.6.2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ --/8/7.2011) Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη 

επικίνδυνων αποβλήτων 

• Υ.Α. 74362/5340/05/2007 (ΦΕΚ 544/Β`/18.4.2007) Προσαρµογή της Ελληνικής 

νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά µε την έγκριση 

τύπου οχηµάτων µε κινητήρα όσον αφορά την δυνατότητα 

επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

• Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β`/2.3.2007) Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων 

για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύµφωνα 

µε το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), καθώς και 

άλλων διατάξεων του νόµου αυτού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 

2004/12/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας», του 

Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 

• Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α`/23.2.2007) Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

• Υ.Α. Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168/Β`/13.2.2006) Καθορισµός τεχνικών 

προδιαγραφών µικρών χώρων υγειονοµικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και 

αποµονωµένους οικισµούς κατ εφαρµογή του άρθ. 3 παρ. 4 σε συνδυασµό µε το 

άρθ. 20 (παράρτηµα Ι) της υπ αριθ. 29407/3508/2002 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή αποβλήτων» (1572/Β) 

• Π.∆. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α`/3.2.2006) Τροποποίηση του προεδρικού διατάγµατος 

117/04 (82/Α), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)» του Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 2003 

• Υ.Α. 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β`/6.6.2005) Μέτρα και όροι για την πρόληψη και 

τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των 

αποβλήτων 

• Π.∆. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α`/5.3.2004) Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 

χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων 

καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 

2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» 

• Αρ. Πρωτ. οικ. 103731/1278/2004 (ΦΕΚ --/13/5.2004) Εφαρµογή της νοµοθεσίας για 

τη διαχείριση στερεών αποβλήτων 

• Εγκ. οικ. 110441/3231/2004 (ΦΕΚ --/5/11.2004) ∆ιόρθωση της παραγράφου Β.3.ΙΙΙ 

στην εγκύκλιο «εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων» 

• Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β`/22.12.2003) Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός 

διαχείρισης 

• Υ.Α. 26469/1501/Ε103/2003 (ΦΕΚ 864/Β`/1.7.2003) Τροποποίηση της 

κ.υ.α14312/1302/00 µε θέµα «συµπλήρωση και εξειδίκευση της κ.υ.α 113944/97 
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«εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της 

πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» (723/Β)» 

• Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β`/16.12.2002) Μέτρα και όροι για την 

υγειονοµική ταφή των αποβλήτων 

• Υ.Α. 1002901/67/2002 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2002) ∆ιαδικασία και 

προϋποθέσειςχαρακτηρισµού στερεών αποβλήτων εγκαταλειµµένων οχηµάτων 

• Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α`/6.8.2001) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις 

• Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α`/3.3.2000) Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις 

• Υ.Α. οικ. 114218 /1997 (ΦΕΚ 1016/Β`/17.11.1997) Κατάρτιση πλαισίου 

προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

• Υ.Α. ΑΠ. οικ. 82805/2224/1993 (ΦΕΚ 699/Α`/9.9.1993) Καθορισµός µέτρων και όρων 

γιατην πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από 

εγκαταστάσεις καύσης 

• αστικών αποβλήτων 

• Κ.Υ.Α 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β`/7.8.1991) Μέθοδοι όροι και περιορισµοί για τη 

χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία 

οικιακών & αστικών λυµάτων 

• Υ.Α. 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β`/8.3.1991) Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για 

την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές 

αµιάντου 

• Υ.Α. 49541/1424/1986 (ΦΕΚ 444/Β`/9.7.1986) Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση µε 

την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 

• Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α`/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος 

• Π.∆. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α`/8.9.1983) Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση 

των επικίνδυνων ουσιών σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των 

Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 

79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ 

• Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β`/14.2.1964) Περί συλλογής, αποκοµιδής και 

διαθέσεωςαπορριµµάτων 

• Υ.Α. οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β`/14.3.2013) Τροποποίηση της υπ 

αριθ.1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21/Β) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 §4 του 

Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α)», όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθµ. 

20741/8.5.2012, (ΦΕΚ 1565/Β) όµοιά της 
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• Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β`/8.5.2012) Τροποποίηση της 1958/13.12012 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 

«Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύµφωνα µµε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 

(209/Α)» (21/Β) 

• Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β`/13.1.2012) Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 

• Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α`/21.9.2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

µδραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 

περιβαλλοντικού µισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

περιβάλλοντος 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ της Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03) : Μέτρα και Όροι για 

τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης. 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΚΑ) 

(Απόφαση 2001/118/ΕΚ ) 

 

Ο ΕΚΑ αναφέρεται στις κατηγορίες των αποβλήτων που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΑ. Ο 

ΕΚΑ είναι ένας εναρµονισµένος, µη εξαντλητικός Κατάλογος αποβλήτων δηλαδή κατάλογος ο 

οποίος µπορεί σε τακτά διαστήµατα να αναθεωρείται ή εάν είναι απαραίτητο να ανασκευάζεται 

καθώς και να προσαρµόζεται στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο σύµφωνα µε τη διαδικασία  

του Αρθρου 18 της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

1. Απόβλητα που προκύπτουν, από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατοµείου, φυσική και 

χηµική επεξεργασία ορυκτών 

2. Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και αλιεία, 

προετοιµασία και επεξεργασία τροφίµων 

3. Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και επίπλων, 

καθώς και πολτού χαρτιών και χαρτονιών 

4. Απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος, γούνας και υφαντουργίας 

5. Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισµό φυσικού αερίου και την 

πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα 

6. Απόβλητα από ανόργανες χηµικές διεργασίες 
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7. Απόβλητα από οργανικές χηµικές διεργασίες 

8. Απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π∆ΠΧ) 

επικαλύψεων (χρώµατα, βερνίκια και σµάλτο, γάλου), κολλών, στεγανωτικών και 

τυπογραφικών µελανών 

9. Απόβλητα από τη φωτογραφική βιοµηχανία 

10.  Απόβλητα από θερµικές επεξεργασίες 

11 πόβλητα από τη χηµική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη µετάλλων και 

άλλων υλικών υδροµεταλλουργία µη σιδηρούχων µετάλλων 

12 Απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και χηµική επιφανειακή επεξεργασία 

µετάλλων και πλαστικών 

13 Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίµων (εκτός βρωσίµων ελαίων, 05 και 12) 

14 Απόβλητα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και προωθητικά (εκτός 07 και 08) 

15 Απόβλητα από συσκευασίες •απορροφητικά υλικά, υφάσµατα σκουπίσµατος, υλικά 

φίλτρων και προστατευτικό ρουχισµό µη προδιαγραφόµενα άλλως 

16 Απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως στον κατάλογο 

17 Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαµβανοµένου χώµατος εξορυγµένου 

από µολυσµένες περιοχές) 

18 Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές 

έρευνες (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άµεσα 

από το σύστηµα υγείας) 

19 Απόβλητα από τις µονάδες διαχείρισης αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αποβλήτων υδάτων εκτός σηµείου παραγωγής και υδάτων βιοµηχανικής χρήσεως 

20 ∆ηµοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόµοια απόβλητα από εµπορικές 

δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα), περιλαµβανοµένων µερών χωριστά 

συλλεγέντων 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ - 20 ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

 

(ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

 

 

 

20 01   χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) 

20 01 01  χαρτιά και χαρτόνια 
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20 01 02  γυαλιά 

20 01 08  βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

20 01 10  ρούχα 

20 01 11  υφάσµατα 

20 01 13*  διαλύτες 

20 01 14*  οξέα 

20 01 15*  αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17*  φωτογραφικά χηµικά 

20 01 19*  ζιζανιοκτόνα 

20 01 21*  σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 22  αεροζόλ 

20 01 23*  απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφ0οράν0ρακες 

20 01 25  βρώσιµα έλαια και λίπη 

20 01 26*  έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 25 

20 01 27*  χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 28  χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόµενες στα σηµείο 

20 01 

27 

20 01 29*  απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 30  απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 29 

20 01 31 *  κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες 

20 01 32  φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 31 

20 01 33*  µπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα σηµεία 16 06 01, 16 06 

02 ή 16 06 03   

και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες 

20 01 34  µπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 33 

20 01 35*  απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον 

αναφερόµενο στα σηµεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα 

συστατικά στοιχεία (Τα επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισµό µπορεί να περιλαµβάνουν συσσωρευτές και µπαταρίες 

που περιλαµβάνονται στα σηµείο 16 06 και επισηµαίνονται ως επικίνδυνα: 

διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικούς σωλήνες και άλλα είδη 

ενεργοποιηµένης υάλου κλπ.) 

20 01 36  απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον 

αναφερόµενο στα σηµεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 0135 

20 01 37*  ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

20 01 38  ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµείο 20 01 37 

20 01 39  πλαστικά 

20 01 40  µέταλλα 

20 01 41  απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων 
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20 01 99  άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως 

20 02  απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01  βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 

20 02 02  χώµατα και πέτρες 

20 02 03  άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 

20 03   άλλα δηµοτικά απόβλητα 

20 03 01  ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 

20 03 02  απόβλητα από αγορές 

20 03 03  υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων 

20 03 04  λάσπη σηπτικής δεξαµενής 

20 03 06  απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων 

20 03 07  ογκώδη απόβλητα 

20 03 99  δηµοτικά απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 

( Παράρτηµα ΙΙ του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) : Ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και 

διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής) : 

 

 

 

H1 «Εκρηκτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα που µπορούν να εκραγούν όταν έλθουν σε 

επαφή µε φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις κρούσεις και τις τριβές από το 

δινιτροβενζόλιο. 

 

H2 «Οξειδωτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή µε άλλες 

ουσίες, ιδίως εύφλεκτες ουσίες, παρουσιάζουν ισχυρή εξώθερµο αντίδραση. 

 

 

H3-A «Πολύ εύφλεκτο»: 

o ουσίες και παρασκευάσµατα σε υγρή κατάσταση, των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι 

κατώτερο των 21 °C ( συµπεριλαµβανοµένων εξαιρετικά εύφλεκτων υγρών), ή 
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o ουσίες και παρασκευάσµατα που µπορεί να θερµανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον 

αέρα σε κανονική θερµοκρασία χωρίς έξωθεν παροχή ενέργειας, ή 

o ουσίες και παρασκευάσµατα σε στερεά κατάσταση, που µπορούν να αναφλεγούν 

εύκολα µετά από σύντοµη επίδραση πηγής ανάφλεξης και που εξακολουθούν να 

φλέγονται ή να καίονται µετά την απόσυρση της πηγή ανάφλεξης, ή 

o ουσίες και παρασκευάσµατα σε αέρια κατάσταση που αναφλέγονται στον αέρα υπό 

συνήθη πίεση, ή 

o ουσίες και παρασκευάσµατα που, όταν έλθουν σε επαφή µε το νερό ή µε υγρό αέρα, 

παράγουν εξαιρετικά αναφλέξιµα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες. 

 

H3-B «Εύφλεκτο»: υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων το σηµείο 

ανάφλεξης είναι τουλάχιστον 21 °C και δεν υπερβαίνει τους 55 °C. 

 

H4 «Ερεθιστικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα µη διαβρωτικά που ερχόµενα σε άµεση επαφή 

παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη µε το δέρµα ή τους βλεννογόνους δύνανται να 

προκαλέσουν φλεγµονή. 

 

H5 «Επιβλαβές»: ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση 

στο δέρµα είναι δυνατόν να συνεπάγεται περιορισµένους κινδύνους. 

 

H6 «Τοξικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα (περιλαµβανοµένων πολύ τοξικών ουσιών και 

παρασκευασµάτων) των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα είναι δυνατόν να 

συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα, ή ακόµη και 

το θάνατο. 

 

H7 «Καρκινογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσµατα οι οποίες, µε εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση 

στο δέρµα µπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν τη συχνότητά του. 

 

H8 «∆ιαβρωτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα οι οποίες, όταν έλθουν σε επαφή µε 

ζωντανούς ιστούς, µπορούν να τους καταστρέψουν. 

 

H9 «Μολυσµατικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα που περιέχουν ανθεκτικούς 

µικροοργανισµούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίοι είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να 

πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισµούς. 

 

H10 «Τοξικό για την αναπαραγωγή»: ουσίες ή παρασκευάσµατα των οποίων η εισπνοή, 

κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα, µπορεί να προκαλέσει µη κληρονοµικές συγγενείς  

δυσµορφίες ή να αυξήσει τη συχνότητα εµφάνισής τους. 
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H11 «Μεταλλαξογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσµατα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή 

εισχώρηση στο δέρµα, µπορεί να προκαλέσει κληρονοµικά γενετικά ελαττώµατα ή να αυξήσει τη 

συχνότητα εµφάνισής τους. 

 

H12 Απόβλητα που εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο, όταν έλθουν σε επαφή µε το νερό, 

τον αέρα ή µε ένα οξύ. 

 

H13 «Ευαισθητοποιητικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία διά της εισπνοής,  

κατάποσης ή απορρόφησης µέσω του δέρµατος, µπορούν να προκαλέσουν αντίδραση του 

οργανισµού (υπερευαισθητοποίηση) τέτοια ώστε, µε περαιτέρω έκθεση σε αυτή την ουσία ή το 

παρασκεύασµα, να προκαλούνται χαρακτηριστικές επιβλαβείς αντιδράσεις. 

 

H14 «Οικοτοξικό»: απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν άµεσο ή 

µελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τοµείς του περιβάλλοντος. 

 

H15 Απόβλητα ικανά µετά από διάθεση, να δηµιουργήσουν, µε οποιοδήποτε µέσο, άλλη 

ουσία, π.χ. προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

ανωτέρω. 

 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης: 

 
 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

     

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Αποδέχεται την εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σχετικά µε 
τον Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών. 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο-Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.  

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

  
  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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ΠΕ∆ΙΑ∆ΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΤΣΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Αχαρνές Αυθηµερόν 

  
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
 
 
 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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