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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ. απ. Δ.Σ: 114/2011

Σύµφωνα µε τον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (Νόµος 3463–ΦΕΚ Α 
114/18-06-06 άρθρο 75) ορισµένες από τις Αρµοδιότητες (πάνω  στις οποίες στηρίζεται ο 
παρακάτω Κανονισµός Καθαριότητας), που έχουν οι δηµοτικές και οι κοινοτικές αρχές για 
να  διευθύνουν και να ρυθµίζουν όλες τις τοπικές  υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της 
επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την  προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 
βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας είναι:
Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση  δηµοτικών και κοινοτικών αγορών.
Η διαχείριση, η  αξιοποίηση και η εκµετάλλευση  της δηµοτικής και κοινοτικής περιουσίας  

και η κατασκευή,  συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών και κοινοτικών κτιρίων.
Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η 

αποκοµιδή  και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και 
διαχείριση συστηµάτων  αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού και η λήψη προληπτικών 
και κατασταλτικών µέτρων για  την προστασία  των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των 
χώρων διάθεσης απορριµµάτων από  εκδήλωση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε την κείµενη 
σχετική νοµοθεσία.
Ο  καθορισµός, η κατασκευή, συντήρηση  και εκµετάλλευση τυχών υπόγειων και 

υπέργειων χώρων  στάθµευσης, καθώς και ο  έλεγχος της στάθµευσης των αυτοκινήτων, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και 

κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και 
γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  
κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

 Ο  καθορισµός των χώρων και των όρων λειτουργίας της λαϊκών αγοράς και των  
εµποροπανηγύρεων,  για άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται 
στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νοµοθεσία. 
Ο  καθορισµός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης, 

καθώς  και ο προσδιορισµός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων 
τοποθέτησης  διαφηµιστικών πλαισίων, σύµφωνα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο 
της κείµενης  νοµοθεσίας.
Η µέριµνα και η λήψη  µέτρων για  την προστασία της δηµόσιας υγείας, όπως ο  

υγειονοµικός έλεγχος των δηµοτικών και κοινοτικών δεξαµενών νερού, ο υγειονοµικός 
έλεγχος  των καταστηµάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά  τους, ο 
έλεγχος της  ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκποµπής ρύπων, θορύβων και 
άλλων επιβαρύνσεων  του περιβάλλοντος από  τροχοφόρα, η περισυλλογή  και εν γένει η 
µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα  και η δηµιουργία  καταφυγίων, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.
Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των  

κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της 
τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που  εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και  εργαλεία 
στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη µέτρων και ο έλεγχος για  την 
προστασία από  επικίνδυνες οικοδοµές, από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε  
εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από  δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους 
για  τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία  και αναβάθµιση της αισθητικής των  

πόλεων και των οικισµών.
Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους 

χώρους. Ο  έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν το  Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό 
και τις οικοδοµές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.
Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήµισης, τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας 

διαφήµισης,  τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισµού επαγγελµατικής δραστηριότητας σε 
φυσικά και νοµικά  πρόσωπα, καθώς και η παραχώρηση χώρων για  την προβολή 
δραστηριοτήτων σε νοµικά πρόσωπα,  που  επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης ο 
έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων περί  υπαίθριας διαφήµισης των προδιαγραφών των 
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διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών, η  αφαίρεση των παράνοµων υπαίθριων 
διαφηµίσεων και επιγραφών και η επιβολή των προβλεπόµενων  προστίµων, µε τις 
προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο τον παρόντος κανονισµού.
Η καθαριότητα της πόλης και προστασία του περιβάλλοντος, είναι κοινωνικά αγαθά και  
επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών - κατοίκων και του Δήµου και 
διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα.
Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο:
την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας,
την   σωστή   διαχείριση   των   απορριµµάτων   -   στερεών   αποβλήτων (συσκευασία, 

         συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση),
 την γνωστοποίηση και συµµόρφωση στις σχετικές δηµοτικές διατάξεις.

Με βάση το  ισχύον θεσµικό πλαίσιο, οι διατάξεις του  παρόντος κανονισµού, υπερισχύουν 
όταν δεν είναι αντίθετες µε τις γενικές διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, τις διατάξεις του 
υγειονοµικού κανονισµού, τις αστυνοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2  - Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού. 
Αυτή ανήκει στην Δηµοτική Αρχή, τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήµου και την Δηµοτική 
Αστυνοµία. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης µας, οφείλουν να συνδράµουν τις πιο  πάνω 
Αρχές για την όσο το δυνατόν αποτελεσµατική επιτέλεση της αποστολής τους.

ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων.
Ως απορρίµµατα - στερεά απόβλητα, νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα, κυρίως στερεάς 
µορφής, που προέρχονται από  ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και 
παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού 
περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειµµένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά σύµφωνα 
µε την νοµοθεσία και τις πρόσφατες Αστικές διατάξεις ταξινοµούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και 
ΤΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΕΡΑ.
1. Τα αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν.
α) Εσωτερικά  απορρίµµατα ογκώδη και µη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, 
καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς - βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, 
νοσοκοµεία, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά  από  όλους τους χώρους όπου 
εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β) Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, 
κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα, κ.λπ. 
γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα, κ.λπ.). 
δ) Επικίνδυνα απορρίµµατα όπως µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες, κ.λπ.
2.Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν :
α) Υπόλοιπα που προέρχονται από  την δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, 
εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων µονάδων παραγωγής (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, 
κ.λ.π.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά  λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, 
δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
β) Υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από 
αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από  παθολογοανατοµικά - µικροβιολογικά - 
αιµατολογικά εργαστήρια, από  τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.λ.π., τα οποία οδηγούνται 
υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.
γ) Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού από τους  χώρους των  νεκροταφείων, 
δ) Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από   εκσκαφές,  κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές 
εργασίες.
ε) Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων και οχηµάτων.
στ) Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα  γενικώς, καθώς και. µέρη τους, άχρηστα 
ή εγκαταλειµµένα κατά τας κείµενες διατάξεις.
Τοξικά - επικίνδυνα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν κινδύνους 
για  την υγεία και το  περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά, κ.λ.π.), των 
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οποίων η συλλογή, αποκοµιδή και διάθεση γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά 
µέσα διάφορα από τα συνήθη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ TOY ΔΗΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 - Υποχρεώσεις και δυνατότητες του Δήµου.
Με βάση τον παρόντα κανονισµό, οι υποχρεώσεις και οι δυνατότητες του Δήµου 
καθορίζονται ως εξής:
1.Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών αστικών 
απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο  3 παρ. Ια  του παρόντος 
κανονισµού.
Η αποκοµιδή  γίνεται από  τρεις έως και επτά φορές την εβδοµάδα βάσει προγράµµατος που 
καταρτίζει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος µε τους συνεργάτες του και µε την συµµετοχή  των 
εργαζοµένων.
Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά αυτοκίνητα του  Δήµου στον σταθµό 
µεταφόρτωσης, την χωµατερή, ή όπου αλλού ορίσει ο Ενιαίος Σύνδεσµος Δήµων και 
Κοινοτήτων Αττικής, στον οποίο ο Δήµος µας είναι µέλος. 
2.Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως 
περιγράφονται στο  άρθρο 3 παρ. Ι α, β, γ, του παρόντος κανονισµού (παλιά έπιπλα, 
άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα, κ.λ.π.) µετά από την ειδοποίηση στην αρµόδια 
υπηρεσία καθαριότητας του  Δήµου  ή  βάσει κάποιου  άλλου ειδικού  προγράµµατος 
αποκοµιδής που καταρτίζει η υπηρεσία  καθαριότητας του Δήµου, και αφού οι 
ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν ειδικό τέλος αποκοµιδής που  έχει καθορίσει το Δηµοτικό 
Συµβούλιο  µε τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του. Το τέλος καθορίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Δηµοτικού Κοινοτικού Κώδικα.
3.Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριµµάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παρ. 2α,γ,ε, εφόσον ο Δήµος έχει τη δυνατότητα και τη σχετική υποδοµή. Η 
αποκοµιδή γίνεται βάσει ιδιαιτέρου προγράµµατος αποκοµιδής, και αφού προηγουµένως οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν καταβάλλει ειδικό τέλος αποκοµιδής όσο έχει καθορίσει το Δηµοτικό 
Συµβούλιο  µε τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του. Το τέλος καθορίζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Δηµοτικού Κοινοτικού Κώδικα. 
4.Η αποκοµιδή των απορριµµάτων του άρθρου 3 παρ. 2β (νοσοκοµείων, µικροβιολογικών 
εργαστηρίων και λοιπών θεραπευτικών µονάδων) τουλάχιστον πέντε φορές την εβδοµάδα 
εφόσον γίνεται µε τον συνήθη σηµερινό τρόπο. Τα µικροβιολογικά εργαστήρια και οι 
κλινικές µικρών ζώων να έχουν ειδικά δοχεία για τις σύριγγες και όχι τις πλαστικές 
σακούλες.
5.Η καθαριότητα  των εξωτερικών χώρων (όλες οι εργασίες περισυλλογής και 
αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες, 
κοινόχρηστους χώρους γενικώς, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις).
Η συχνότητα και οι µέθοδοι σκουπίσµατος ορίζονται από τον Δήµο  δεδοµένων των 

αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιµων µέσων.
Για την διατήρηση των καθαρών εξωτερικών χώρων, ο Δήµος υποχρεούται να τοποθετεί 

κατά πυκνά διαστήµατα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων ή άλλους ειδικούς  
κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, µικροαντικειµένων κ.λ.π.
6.Η εκπόνηση και εφαρµογή το συντοµότερο  δυνατό, προγράµµατος διαλογής στην πηγή 
για  ανακύκλωση απορριµµάτων, ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση πρώτων υλών σε όλη 
την έκταση του Δήµου ή σε προεπιλεγµένες συνοικίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς επίσης σε οργανωµένους χώρους όπου συµβιώνουν µεγάλος αριθµός 
ατόµων (σχολεία, καταστήµατα Δηµοσίων Υπηρεσιών, εργοστάσια, κλπ) σε συνεργασία µε 
τους υπεύθυνους των χώρων αυτών. Σε περίπτωση που υπάρχει και λειτουργεί ήδη στο 
Δήµο  ένα τέτοιο πρόγραµµα, ο  Δήµος οφείλει µε ειδικά φυλλάδια και τακτές ανακοινώσεις 
και διαφηµιστικά µηνύµατα να γνωστοποιεί κατά τακτά διαστήµατα στους κατοίκους την 
ύπαρξη του παραπάνω προγράµµατος.
7.Η ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και δροµολόγια οχηµάτων αποκοµιδής 
απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράµµατα  και δροµολόγια των µηχανικών 
σαρώθρων και τις ώρες και ηµέρες πλυσίµατος των οδών και κοινοχρήστων χώρων.
8.Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος Κανονισµού Καθαριότητας.
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9.Η λήψη έκτακτων µέτρων για τη καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω 
καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

ΑΡΘΡΟ 5 - Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισµό.
Ο  Δήµος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων αποβλήτων του 
άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά επικίνδυνα ή διέπονται από  ειδικές 
υγειονοµικές διατάξεις όπως:
ραδιενεργά απόβλητα
εκρηκτικές εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες
απόβλητα προερχόµενα από  εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών 

πόρων
απόβλητα εκµετάλλευσης λατοµείων
πτώµατα µεγάλων ζώων
γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από περιττώµατα ζώων ή µετά από χρήση γεωργικών 

 φαρµάκων, εντοµοκτόνων, κ.λ.π.
οικοδοµικών υλικών πάσης φύσης (µπάζα - ξυλεία - χώµατα, κ.λ.π.).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6 - Χώροι παραγωγής απορριµµάτων και υπεύθυνοι τήρησης των 
διατάξεων.
Για την εφαρµογή των επόµενων διατάξεων του κανονισµού αυτού, οι χρησιµοποιούµενοι 
όροι έχουν τις εξής έννοιες:
1.«Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτοµα ή  οικογένειες. 
Υπεύθυνοι, για  τις οικογένειες (µε ή  χωρίς τέκνα) είναι οι δύο  σύζυγοι, για δε τους 
κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής.
2.«Καταστήµατα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως 
εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα  κάθε είδους εργαστήρια  και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι 
τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα  πρόσωπα στο όνοµα  των οποίων ασκείται η 
επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήµατα. 
3.«Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλµατα 
µόνιµα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι:
για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται το επάγγελµα,
για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής,
για τις ανώνυµες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό,
για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάµενος διοικητικού.

4. Για τις βιοµηχανικές εν γένει µονάδες υπεύθυνος θα είναι συγκεκριµένο πρόσωπο 
οριζόµενο εκάστοτε από την διεύθυνση της µονάδας και γνωστοποιούµενα στον Δήµο.
5.«Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου, 
και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νοµέας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7 - Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη αστικά   
απορρίµµατα.
1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά, έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 
1,2,3 του  παρόντος κανονισµού  υποχρεούνται να γνωρίζουν το  πρόγραµµα  αποκοµιδής  
απορριµµάτων που  ο Δήµος έχει καταρτίσει για τις Δηµοτική Ενότητά τους, την ηµέρα 
διέλευσης του απορριµµατοφόρου, οφείλουν να  έχουν συσκευασµένα τα  απορρίµµατα  τους 
σε ειδικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους από  το  πρωί, πριν την ώρα διέλευσης του 
απορριµµατοφόρου να έχουν τοποθετήσει µέσα στον ιδιόκτητο κάδο ή κάδο µηχανικής 
αποκοµιδής που ο Δήµος έχει τοποθετήσει στο  δρόµο  τους. Οι κάδοι τοποθετούνται σε 
συγκεκριµένες θέσεις από την Υπηρεσία  Καθαριότητας του Δήµου µετά από  απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου  η οποία  είναι η µόνη υπεύθυνη για την µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως 
(µόνιµης ή προσωρινής) των κάδων.
Ιδιόκτητο κάδο  υποχρεούνται να διατηρούν οι ιδιοκτήτες καταστηµάτων καθώς και των 
κτισµάτων στα οποία λειτουργούν δύο κατοικίες και άνω.
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Μετακίνηση κάδου επιβάλλει πρόστιµο 100 ευρώ.
Καταστροφή κάδου πρόστιµο 300 ευρώ.
Καταστροφή κατ’ επανάληψη πρόστιµο 300 έως 1500  ευρώ.
2. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 
και 22 του Β.Δ. 24.9/20-10-58 (ΦΕΚ – Α΄ 171) και του άρθρου  4 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 
– Α  246) ενοποιούνται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε 
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από  παγίως 
παρεχόµενες στους πολίτες δηµοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.    
Για τον καθορισµό του  συντελεστή του τέλους και την διαδικασία  βεβαίωσης και είσπραξης 
του τέλους αυτού  εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 25/1975 (ΦΕΚ – Α 74) όπως 
τροποποιήθηκαν µε το Ν. 429/1976 (ΦΕΚ – Α 235) και του άρθρου 5 του Ν. 1080/1980 
(Παράγραφος 12, Άρθρου 25 Ν. 1828/1989).
3.Για λόγους που  σχετίζονται µε την αισθητική της πόλης και την δηµόσια υγεία, οι δηµότες 
οφείλουν:
α)Να τοποθετούν τα απορρίµµατά τους, σε ειδικούς σάκους.
β)Να τοποθετούν τους σάκους αυτούς µέσα στους ειδικούς κάδους.
γ)Να φροντίζουν να βγάζουν τα απορρίµµατά  τους σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες που 
περνά  το αυτοκίνητο καθαριότητας. Δεν επιτρέπεται η χύδην εναπόθεση εντός ή εκτός των 
κάδων ευπαθών και δύσοσµων αποβλήτων, όπως κρέατα, ψάρια, κόκαλα, υπολείµµατα 
τροφών, νωπά φρούτα ή λαχανικά. Για όσους συλλαµβάνονται να  παραβαίνουν την διάταξη 
αυτή, ο Δήµος επιβάλλει πρόστιµο 100 έως 300 ευρώ .
4.Εξαίρεση από την υποχρέωση ιδιόκτητου κάδου µπορεί να υπάρξει µόνο για λόγους 
πολεοδοµικούς ή κυκλοφοριακούς (π.χ. έλλειψη πεζοδροµίου και πρασιάς, στενοί 
πεζόδροµοι ή  δρόµοι κ.λ.π.). Περί της εξαιρέσεως εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του 
Δηµάρχου (ή αρµόδιου  Αντιδηµάρχου) µετά από  τεχνική έκθεση που συντάσσει η Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήµου. Η διαδικασία δύναται να κινηθεί είτε µε αίτηση του ενδιαφεροµένου 
είτε από τις υπηρεσίες του Δήµου.
Στην περίπτωση αυτή που δεν προβλέπεται κάδος απορριµµάτων (ούτε ιδιόκτητος ούτε 
µηχανικής αποκοµιδής) ο  πλαστικός σάκος µε τα απορρίµµατα, καλά κλεισµένος έτσι ώστε 
να αποκλείεται ο  διαρροή  του περιεχοµένου του επί της οδού, τοποθετείται µπροστά από 
την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου το πολύ µία  ώρα πριν την διέλευση  του απορριµµατοφόρου 
και στη περίπτωση που η αποκοµιδή γίνεται νύχτα, όχι πριν τις 10 µ.µ. Σε καµιά  περίπτωση 
δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το  κρέµασµά του στα δένδρα, 
τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού.
Για του παραβάτες των διατάξεων αυτών, ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην 
προηγούµενη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου  πρόστιµο 100 έως 300 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 8 - Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά 
απορρίµµατα.
1.Τα απορρίµµατα αυτά  δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαµβάνονται από τον 
Δήµο  κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων µε την Υπηρεσία Καθαριότητας. 
Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

Να καταβάλλουν υπέρ του Δήµου ειδικό τέλος αποκοµιδής τόσα  ευρώ/µ3 όσα 
καθορίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Να µη βγάζουν τα  ογκώδη απορρίµµατα στο  πεζοδρόµιο από πριν αλλά µόνον το 
πρωινό της ηµέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το  ειδικό 
απορριµµατοφόρο και να τα τοποθετούν σε σηµείο που δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία 
πεζών ή οχηµάτων. Σε αντίθετη  περίπτωση θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό 
χώρο και θα εφαρµόζεται η καταβολή  σχετικού τέλους. Επιπλέον θα υποβάλλεται 
πρόστιµο από 100 έως 600 ευρώ.

2.Ειδικότερα για τα  καταστήµατα, γραφεία, κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης 
φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, 
ξυλοκιβώτια, κ.λ.π.) να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, 
περιδέσεως, κ.λ.π. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή, ο Δήµος επιβάλλει 
πρόστιµο από 100 έως 600 ευρώ 
3.Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
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φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού  κήπων, γκαζόν, κ.λ.π. συσκευάζονται σε 
ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά  απορρίµµατα. Σε περίπτωση 
απορρίψεως επί του πεζοδροµίου ασυσκεύαστα (χύµα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο 
πρόστιµο 100 έως 600 ευρώ.
υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάµνων, κλαριών, κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά 
δεµάτια, δεµένα  µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα, για την εύκολη φόρτωση  τους. Δεν 
βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόµιο  και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου.
υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους 
υπεύθυνους µε δικά τους µέσα.
Απαγορεύεται η κατάληψη  κοινοχρήστων, δηµοτικών ή δηµοσίων χώρων άνευ αδείας 
από  το  Δήµο  µε containers στα  οποία ρίπτονται µπάζα, ή κάθε µορφής αδρανή υλικά. 
Πρόστιµο 50 ευρώ για κάθε ηµέρα παραµονής του µέσου σε κοινόχρηστο  χώρο. Σε 
περιπτώσεις παρατεταµένης παραµονής του µέσου χωρίς άδεια πέραν των 10 ηµερών, 
το µέσο  αποµακρύνεται µε ευθύνη της Υπηρεσίας και η δαπάνη καταλογίζεται στους 
υπευθύνους.

ΑΡΘΡΟ 9 - Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριµµάτων.
1.Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήµος διαθέτει την υποδοµή και έχει την δυνατότητα 
της περισυλλογής των ειδικών απορριµµάτων από  βιοµηχανική, βιοτεχνική και άλλες 
δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο  3 παρ. 2α 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 Δήµου ειδικό τέλος αποκοµιδής τόσα ευρώ/µ3 όσα 
καθορίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Επιπλέον τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για  τα  εσωτερικά  ογκώδη αστικά 
απορρίµµατα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 1.

2.Στην περίπτωση που  ο  Δήµος δεν έχει την δυνατότητα αποκοµιδής, µεταφοράς και 
διάθεσης των ειδικών απορριµµάτων που  περιγράφονται στο  άρθρο  3 παρ. 2α, οφείλει, 
προκειµένου περί ολικής αδυναµίας, να ενηµερώνει εγγράφως τους υπεύθυνους εντός του 
τρίτου δεκαηµέρου του Δεκεµβρίου έκαστου  έτους, προκειµένου δε περί µερικής αδυναµίας, 
το λιγότερο δύο ηµέρες πριν.
Μετά  την έγγραφη αυτή ειδοποίηση και µόνο οι υπεύθυνοι βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, 
εργαστηρίων,     συνεργείων, κ.λ.π. υποχρεούνται να  αποµακρύνουν τα απορρίµµατα µε 
δικά τους µέσα. Επίσης υποχρεούνται µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής, να τα κρατούν 
συσκευασµένα στα  προαύλια  των επιχειρήσεων και να µην τα  βγάζουν στο πεζοδρόµιο. 
Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ. 1 
του παρόντος κανονισµού.
3.Ειδικά  για τα απόβλητα  - κατάλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιοµηχανιών, 
βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά λόγω  του 
όγκου, ποσότητας, ποιότητας, είναι υποχρεωµένοι οι υπεύθυνοι παραγωγής τους να  τα 
µεταφέρουν µε δικά τους µέσα στη χωµατερή. Ο  Δήµος δύναται να τα µεταφέρει µε δικά 
του µέσα στη  χωµατερή µόνο  και εφόσον οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων καταβάλλουν 
υπέρ Δήµου ειδικό  τέλος αποκοµιδής τόσα  ευρώ/µ3 όσα καθορίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις 
του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Τα Νοσοκοµεία, οι κλινικές και οι ιδιώτες γιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι 
υποχρεούνται να απορρίπτουν τα χρησιµοποιηµένα  αιχµηρά αντικείµενα, (βελόνες, 
νυστέρια, γυάλινα φιαλίδια), σε ειδικά δοχεία που  υπάρχουν για  το  σκοπό αυτό  στο 
εµπόριο. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιµο 300 ευρώ. και οι 
υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι:
για  την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση  σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόµενες 
κλειστές πρέσες.
για  τον χαρακτηρισµό  τους ως «απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη  επικίνδυνα, µη 
τοξικά», εµφανώς, µε αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους 
κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόµενες πρέσες.

4.Ειδικά για τα απορρίµµατα του χώρου του νεκροταφείου.
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τα προερχόµενα από εργασίες καθαρισµού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου, 
κ.λ.π. προσοµοιάζουν µε τα εσωτερικά αστικά και συλλέγονται και µεταφέρονται κατά 
τον συνήθη τρόπο.
τα προερχόµενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και 
µεταφέρονται µε ειδικό τρόπο.

5. Συνέπειες αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
Ειδικά για τα απορρίµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2β του παρόντος κανονισµού 
(µπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, 
ανακαινίσεις οικοδοµών, κ.λ.π.) στις χωµατερές: 
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 1080/1980, όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989, αντικαθίσταται ως εξής:
Η διατύπωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήµο ή την αστυνοµική αρχή. Σε 
περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή επιβάλλονται, κάθε 
φορά, και µέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση οι δήµοι ή 
οι κοινότητες µε συνεργεία τους προέρχονται στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, µε 
τη συνδροµή της δηµοτικής αστυνοµίας ή της οικείας αστυνοµικής αρχής και επιβάλλουν 
ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του 
µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού, που καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου 
συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης". 
(άρθρο 6 Ν. 1900/17-09-90 ΦΕΚ Α΄ Α.Φ. 125).

ΑΡΘΡΟ 10 - Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών & τοξικών απορριµµάτων που δεν
µεταφέρονται από τις υπηρεσίες του δήµου.
Τα απορρίµµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3, συλλέγονται, αποκοµίζονται και 
µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο  άρθρο  6 
του παρόντος κανονισµού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής να 
τα κρατούν συσκευασµένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να µην τα βγάζουν στο 
πεζοδρόµιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που  προβλέπονται από το  άρθρο 
8 παρ. 1β του παρόντος κανονισµού και πρόστιµο από 1500 έως 3000 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 11 - Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά µε την Ανακύκλωση.
Εφόσον στο  Δήµο λειτουργεί πρόγραµµα διαλογής στη πηγή για  την ανακύκλωση και 
ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συµβάλλουν 
και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις και τον τρόπο  συλλογής και εναπόρριψης, των 
προς ανακύκλωση απορριµµάτων.
1.Οφείλουν να µην αναµειγνύουν µε τα συνήθη απορρίµµατα εκείνα των απορριµµάτων 
που είναι κατασκευασµένα  εξ ολοκλήρου  από γυαλί, χαρτί και αλουµίνιο  αλλά να το 
διαχωρίζουν και να το  αποδίδουν στο Δήµο  σύµφωνα µε το πρόγραµµα περισυλλογής που ο 
τελευταίος έχει καθιερώσει για την γειτονιά τους.
2.Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόµενες ποσότητες ανακυκλούµενων απορριµµάτων 
είναι σχετικά µεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να το συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα 
απορρίµµατα και να  το  αποδίδουν στο Δήµο σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα 
περισυλλογής.
Στους παραβάτες του άρθρου 11 θα επιβάλλεται πρόστιµο από 100 έως 600 ευρώ.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12 - Υποχρεώσεις πεζών.
Η απόρριψη από  πεζούς ή οδηγούς αυτοκινήτων και οχηµάτων άχρηστων χαρτιών, πακέτων 
ή άλλων ειδών µικροσυσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης, δεν 
επιτρέπεται. Το  ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήµου (πλατείες, 
πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) από περιπατητές, θαµώνες, κ.λ.π. 
Τα παραπάνω αντικείµενα  πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια  µικροαπορριµµάτων 
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ή στους κάδους απορριµµάτων. Σε όσους συλλαµβάνονται να παραβιάζουν την διάταξη 
αυτή επιβάλλεται πρόστιµο  50 έως 300 ευρώ.

Επιβάλλεται άµεσος καθαρισµός από τους ιδιοκτήτες ή συνοδούς ζώων των περιττωµάτων 
των ζώων τους εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε άλλο  κοινόχρηστο χώρο  που 
φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθµών, προαύλια 
εκκλησιών, δηµόσια ή ιδιωτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους. Η παράβαση της διάταξης 
αυτής επιφέρει πρόστιµο 50 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 13
Καταστήµατα  στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων από την 
κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο  φαγητό, κ.λ.π.) οφείλουν 
να τοποθετούν επίσης δοχεία απορριµµάτων αλλά  και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον 
έµπροσθεν χώρο και περίγυρο. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή 
επιβάλλεται πρόστιµο 100 έως 600 ευρώ.

Περίπτερα
Επιβάλλεται η τοποθέτηση απορριµµατοδοχείων έµπροσθεν περιπτέρων, καντινών κλπ. Η 
µη τήρηση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιµο 200 ευρώ Τα περίπτερα θα πρέπει να 
καταλαµβάνουν συνολική έκταση έως 10τ.µ. όπου αυτό είναι δυνατό  µαζί µε την 
τοποθέτηση ενός ψυγείου παγωτών, ενός ψυγείου αναψυκτικών και σταντ για την 
ανάρτηση εφηµερίδων και περιοδικών. Για το σκοπό αυτό  σε κάθε περίπτερο θα 
παραχωρηθείί από  το Δήµο η έκταση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου και θα πληρώνεται 
το ανάλογο τέλος. Οι διαφηµιστικές πινακίδες που  χρησιµοποιούν στις προσόψεις τους θα 
πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις που ορίζονται από  την υπάρχουσα  νοµοθεσία. Το 
πρόστιµο καθορίζεται από  τις διατάξεις του Ν.1080/80, 1900/90, 1828/89 ήτοι 200% επί 
της τιµής µονάδος.

ΑΡΘΡΟ 14 - Καθαριότητα δηµοτικών χώρων χρησιµοποιούµενων από επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, κατόπιν αδείας δηµοτικούς και κοινόχρηστους χώρους 
όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια  και συναφή (κοινόχρηστος χώρος 
θεωρείται και η  πρασιά όταν είναι ενιαία µε το πεζοδρόµιο), οφείλουν να  διατηρούν διαρκώς 
τους χώρους καθαρούς δια ιδίων µέσων και µε την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων 
ανεξάρτητα  από  τον χρόνο καθαρισµού από  τα συνεργεία του Δήµου. Στους µη 
συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 100 έως 600 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 15 - Καθαριότητα αγορών και Λαϊκών αγορών.
Οι πωλητές και έµποροι στις αγορές που λειτουργούν στον Δήµο  (στεγασµένες ή µη, λαϊκές, 
κ.λ.π.), καθώς επίσης πλανόδιοι µικροπωλητές, καντίνες (µόνιµες ή αυτοκινούµενες) 
οφείλουν να  διατηρούν τον γύρο από  αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα 
κάθε είδους απορρίµµατα σε ανθεκτικούς σάκους και να  τους µεταφέρουν σε ειδικούς 
υποδοχείς που έχει εγκαταστήσει ο Δήµος, ή σε ειδική θέση που  από τον Δήµο τους έχει 
υποδειχθεί.

Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις ο  Δήµος προβαίνει στο  καθορισµό  του  χώρου 
καταλογίζοντας τα  έξοδα στους υπεύθυνους. Επίσης επιβάλλει πρόστιµο 100 έως 600 
ευρώ.

Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόµενη φορά ο  Δήµος προβαίνει στην 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή οριστικά. Για την 
αποφυγή ρυπάνσεως, κυκλοφοριακής συµφορήσεως, τροχαίων ατυχηµάτων, κακοποιήσεως 
της αισθητικής του τοπίου και του φυσικού  περιβάλλοντος και διαφόρων άλλων κινδύνων, 
απαγορεύεται η στάθµευση πλανοδίων πωλητών σε πλατείες, δρόµους, πεζοδρόµια  και 
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους εκτός εκείνων που λειτουργούν µε άδεια του Δήµου. Στους 
πλανόδιους και στάσιµους µικροπωλητές που δεν έχουν άδεια  θα  ισχύει ο  νόµος 
2323/13-7-95 άρθρο 5 του Φ.Ε.Κ. καθώς & ο Ν. 3377/2005 Φ.Ε.Κ – 202 Α΄
ΔΗΛΑΔΗ:
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1)Όπου διαπιστώνεται η παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο από 100 έως 1500 ευρώ. 
αναπροσαρµοζόµενο µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου και εισπραττόµενο κατά τις 
διατάξεις περί εσόδων δήµων και κοινοτήτων.
2)Με τη βεβαίωση από  τα αστυνοµικά όργανα ή τα αρµόδια  όργανα του Δήµου (Δηµοτική 
Αστυνοµία) της παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόµου, οι παραβάτες οφείλουν να 
αποµακρύνουν τα είδη  που  διαθέτουν προς πώληση και τα µέσα που χρησιµοποιούν για το 
σκοπό  αυτόν. Σε περίπτωση που οι παραβάτες αρνούνται να συµµορφωθούν µε τα 
ανωτέρω, τα αρµόδια όργανα µεριµνούν για  τη µεταφορά των εν λόγω  ειδών και µέσων για 
φύλαξη  στις αποθήκες του δήµου. Τα ανωτέρω  είδη και µέσα, αποδίδονται στους 
δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν εντός δέκα (10) ηµερών οι δαπάνες φύλαξης και 
µεταφοράς. Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, τα  εν λόγω  είδη και τα µέσα 
κατάσχονται και εκπλειστηριάζονται κατά τις οικείες περί αναγκαστικής εκτελέσεως 
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

ΑΡΘΡΟ 16 - Υπαίθρια αποθήκευση υλικών.
Η πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εµπορευµάτων, οικοδοµικών 
υλικών, κ.λ.π. µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από  τον διασκορπισµό  των υλικών 
αυτών στο περιβάλλον.

Στη χορηγούµενη από τον Δήµο άδεια κατάληψης του πεζοδροµίου ή του κοινοχρήστου 
χώρου νια την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη  των παραπάνω  υλικών, πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα (κάλυψη  µε λαµαρίνες, 
νάιλον, κ.λ.π.) που  πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος 
διασκορπισµού τους. Αν από  την πληµµελή εφαρµογή των παραπάνω προστατευτικών 
µέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων, ο Δήµος πέραν των προβλεπόµενων 
άλλων κυρώσεων από την κείµενη νοµοθεσία, επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιµο 
από 100 έως 600 ευρώ. ανάλογα µε την σοβαρότητα και το µέγεθος της ρύπανσης.

ΑΡΘΡΟ 17 - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασµένων ή µη).
Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασµένοι ή  µη, 
πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε την φροντίδα των υπεύθυνων και µε κάθε πρόσφορο 
µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα προέρχονται από τους τρίτους. Πρόστιµο 50 έως 100 
ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 18 - Καθαριότητα οικοπέδων. 
Οι ιδιοκτήτες ή οι νοµείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από 
απορρίµµατα ακόµη και όταν προέρχονται από  τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα 
περιφράξουν (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.) και να  προβαίνουν σε περιοδική 
καθαριότητα και  αποψίλωση (για λόγους υγιεινής, αισθητικής, πρόληψης πυρκαγιών).

Η απόρριψη απορριµµάτων ή µπαζών µέσα στο οικόπεδο και ελεύθερους ιδιωτικούς ή 
κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται αυστηρά. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να 
αδιαφορούν και µετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήµος έχει το δικαίωµα να παρέµβει 
καθαρίζοντας το  οικόπεδο, περιφράσσοντας το και καταλογίζοντας έξοδα  και πρόστιµο 
από 100 έως 600 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 19 - Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων.
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά  µέσα ξηρού φορτίου πρέπει να 
έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυµµένο µε µουσαµά.

Τα  απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 
εµπορευµάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας. Στη 
περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήµου και τα έξοδα 
καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Σε όσους δεν προσαρµόζονται µε τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου ο Δήµος επιβάλλει πρόστιµο 100 έως 600 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 20 - Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα - µηχανήµατα - τροχόσπιτα -βάρκες - 
κ.λ.π.
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Όλα τα  αντικείµενα που αναφέρονται στο άρθρο  3 παρ. 2 του παρόντος κανονισµού, 
µεταφέρονται από  τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε 
αντίθετη περίπτωση η στάθµευση τους (µακροχρόνια  ή  µη) θεωρείται κατάληψη 
κοινόχρηστου  χώρου  και ισχύουν οι διατάξεις του  άρθρου 3 του Νόµου 1080/80. Στους 
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 100 έως 600 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 21 - Οικοδοµικές εργασίες.
Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το  εργοτάξιο  ή  γενικά 
τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω  χώρους, καθαρούς και να αποκαθιστούν την 
καθαριότητα κάθε φορά. Για λόγους καθαριότητας αλλά  και για λόγους δηµόσιας υγιεινής 
και ασφάλειας, ο Δήµος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισµό  τέλεσης οικοδοµικών εργασιών 
µε τον οποίο οφείλουν να συµµορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδοµικών 
εργασιών µέσα στα όρια του Δήµου.

Κατάληψη πεζοδροµίου µε οικοδοµικά υλικά  επιτρέπεται µόνο µε άδεια της αρµόδιας 
υπηρεσίας του Δήµου σε προσδιορισµένο τόπο και για καθορισµένο  χρονικό  διάστηµα µετά 
από  καταβολή  ειδικού τέλους. Πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια  ώστε τα υλικά  αυτά  να µη 
ρυπαίνουν το χώρο. Στη χορηγούµενη από το Δήµο άδεια  κατάληψης πεζοδροµίου ή 
κοινοχρήστου  χώρου (κοινόχρηστος χώρος θεωρείται και η πρασιά όταν είναι ενιαία µε το 
πεζοδρόµιο) πρέπει υποχρεωτικά να  αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα, 
(κάλυψη µε λαµαρίνα, νάιλον κλπ), που πρέπει να  λάβει ο αιτών ώστε να αποφεύγεται κάθε 
κίνδυνος διασκορπισµού τους. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται πρόστιµο 
που θα ισούται µε το τέλος χρήσης του χώρου προσαυξηµένο έως και  200%.

ΑΡΘΡΟ 22 - Διαφηµιστικές πινακίδες.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους πινακίδων ή σηµάτων (διαφηµιστικών, 
ενδεικτικών, κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους ή  ιδιωτικούς χώρους (δρόµους, πλατείες, 
πεζοδρόµια, περιφράξεις, προσόψεις και τοίχους οικοδοµών εντός κήπων ή οικοπέδων, επί 
των δένδρων κ.λ.π.). Επιτρέπεται µόνο σε ειδικούς χώρους που ορίζει ο  Δήµος και µόνο 
κατόπιν αδείας του. Σε αντίθετη περίπτωση θα αφαιρούνται αµέσως από τα αρµόδια όργανα 
του Δήµου, άνευ αποζηµιώσεως των ενδιαφεροµένων και επιβάλλεται πρόστιµο από 100 
έως 600 ευρώ.   
   
Η διαφήµιση των επιχειρήσεων θα  µπορεί να  γίνεται µέσω αφισών οι οποίες θα κολλώνται 
µόνο στα ειδικά ταµπλό  του Δήµου, πάντοτε µετά από σχετική άδεια. Επίσης απαγορεύεται 
η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων που  διαφηµίζουν την διεύθυνση επαγγελµατικού 
χώρου  καθώς και η επικόλληση αφισών σε κολώνες Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., σε κάδους 
απορριµµάτων, δηµόσια  κτίρια  κλπ. Η µη τήρηση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιµο 
από 100 έως 1.500 ευρώ.

Απαγορεύεται η διαφήµιση προϊόντων ή υπηρεσιών ή επαγγελµατιών µε ρίψη εντύπων, 
(φέιγ- βολάν). Η µη τήρηση της διάταξης αυτής θα σηµαίνει πρόστιµο από 100 έως 300 
ευρώ.

Οι διαφηµιστικές πινακίδες των επαγγελµατιών θα πρέπει να  έχουν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στο Ν. 2946/01 και στην ΚΥΑ 20351/85 και 40135/00 (ΦΕΚ 147Β/19-4-85). 
Αρµόδιο για διευκρινίσεις είναι η Τεχνική Υπηρεσία Δήµου Ωρωπού.  Η µη τήρηση της 
διάταξης αυτής θα σηµαίνει αποκαθήλωση των πινακίδων και επιβολή προστίµου 300 έως 
1500 ευρώ

Ρύπανση από εµπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, σπρέι,    αεροπανό, πρόστιµο 300 έως 3000 
ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 23 - Πρόστιµα παραβάσεων κανονισµού καθαριότητας.
Για κάθε παράβαση θα επιβάλλονται από το  Δήµο πρόστιµα τα  οποία σε περίπτωση 
υποτροπής, διπλασιάζονται και πάντα µπορούν να αναπροσαρµόζονται από το  Δηµοτικό 
Συµβούλιο µετά από σχετική απόφαση του. Τα πρόστιµα που προβλέπονται είναι:
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1.  α) Ρύπανση τοίχων δηµοσίων κτιρίων, µνηµείων, ιστορικών χώρων, δηµοτικών και 
ιδιωτικών  
χώρων, και οικοπέδων. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιµο από 100 έως 
600 ευρώ.
     β) Ρύπανση πεζοδροµίων, δρόµων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων, από  άχρηστα 
αντικείµενα, λάδια, πετρέλαια, κ.λ.π. πρόστιµο από 200 έως 600 ευρώ. 
2. Μη τοποθέτηση των απορριµµάτων σε σακούλες µε µη οικιακά απορρίµµατα πρόστιµο 
από 50 έως 200 ευρώ.
3. Κατάληψη  κοινόχρηστων χώρων από πλανόδιους που δεν έχουν άδεια και έχουν µόνιµη 
βάση µε αυτοκίνητα πρόστιµο από 200 έως 1500 ευρώ. (Νόµος 2323/13.7.95 & Ν. 
3377/2005 Φ.Ε.Κ 202 Α΄).
4. Στα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ. ή Δ.Χ. θα φορτώνεται τέτοια ποσότητα  αδρανών υλικών 
όσο και η άδεια που έχουν από το Γραφείο  Συγκοινωνιών για να µην υπάρχει διάχυση κατά 
την πορεία τους. Τα υλικά θα έχουν καταβραχεί και κατά τη  µεταφορά τους θα έχουν 
σκεπαστεί. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιµο 300 ευρώ και 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ΚΟΚ.
5.Τα φορτηγά αυτοκίνητα  Ι.Χ. ή  Δ.Χ. µεταφοράς υλικών δεν θα  πλένονται σε οποιοδήποτε 
σηµείο βρεθούν αλλά σε ειδικούς εγκεκριµένους χώρους που οι ίδιες οι εταιρείες θα έχουν 
βρει. Η παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιµο 300 ευρώ.
6. Μη περίφραξη οικοπέδων και απόρριψη µπαζών εντός οικοπέδων, άρθρο  18 παρόντος 
κανονισµού πρόστιµο 100  έως 600 ευρώ.  
7. Τοποθέτηση χωρίς άδεια Διαφηµιστικών σηµάτων κ.λ.π. σε οποιοδήποτε χώρο, άρθρο  22 
παρόντος κανονισµού, πρόστιµο 100 έως 1500 ευρώ. 
8.  Παράνοµες συνδέσεις όµβριων και ακάθαρτων υδάτων πρόστιµο 1000 ευρώ. 
9. Ρίψη ακαθάρτων υδάτων (πλυντηρίων - βόθρων - σαπουνόνερα) σε κοινόχρηστους 
χώρους, πρόστιµο  100 έως 600 ευρώ. 
10.Άσκοπη χρήση (σπατάλη) υδάτων πρόστιµο από  100 έως 600 ευρώ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24
Ο  κανονισµός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδοµής (νέες οικοδοµές, πρόσθετες 
επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήµου Ωρωπού και κάθε εργασία 
οργανισµού κοινής ωφέλειας.

ΑΡΘΡΟ 25
Σε κάθε οικοδοµική εργασία που γίνεται, θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει 
α) αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής αδείας, 
β) πινακίδα που προβλέπεται από  τον Νόµο  µε τον αριθµό  της αδείας και την ηµεροµηνία 
εκδόσεως της, γ) άδεια καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου (πεζοδροµίου  – οδοστρώµατος) 
χορηγηµένη από τον Δήµο Ωρωπού.

ΑΡΘΡΟ 26
Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήµου τα  εγκεκριµένα από την 
Πολεοδοµία σχέδια, θα  πρέπει να προσκοµίζονται από τον ιδιοκτήτη - κατασκευαστή για να 
µπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται.

ΑΡΘΡΟ 27
Η µη  τήρηση των άρθρων 25 και 26 συνεπάγεται πέρα  από την επιβολή προστίµων από 
100 έως 1500 ευρώ, την κίνηση από τον Δήµο διαδικασίας διακοπής των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 28
Πριν από την έναρξη  των οικοδοµικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι 
οργανισµοί κοινής ωφελείας ανάλογα, πρέπει: 
α)   Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια από το Αστυνοµικό Τµήµα, 
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β) Να  εφοδιάζονται από τον Δήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου - οδοστρώµατος, 
καταβάλλοντος το  αντίστοιχο τέλος το  τ.µ. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να  γίνει 
κατάληψη του πεζοδροµίου, να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.

ΑΡΘΡΟ 29
Ο  χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες θα πρέπει να  είναι περιφραγµένος. Οι 
ιδιωτικοί χώροι που  δεν είναι περιφραγµένοι (πρασιά) λαµβάνονται ως προέκταση 
κοινόχρηστου  χώρου (πεζοδρόµιο) και χρεώνονται κι αυτοί σαν κατάληψη πεζοδροµίου. 
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 εγκιβωτίζονται µε µέσα προστασίας (µαδέρια, τσιµεντόλιθους, κ.λ.π. 
για  την αποφυγή της διασποράς του  από νερά είτε από  οποιαδήποτε άλλη αιτία ελαφρά 
υλικά που παρασύρονται από  τον αέρα  (άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα, κ.λ.π.). Θα πρέπει 
να καταβρέχονται συχνά ώστε να µην παρασύρονται από τον αέρα το ίδιο ισχύει και κατά 
την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.

Μπάζα  επί κοινόχρηστων χώρων που παραµένουν πλέον του τριηµέρου θεωρείται ότι 
καταλαµβάνουν δηµόσιο  χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος. Επιπλέον αποµακρύνονται 
από  τον Δήµο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη αποµάκρυνσης, άρθρο  9 παραγ. 5 
παρόντος κανονισµού. Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση επικίνδυνων υλικών (π.χ. 
ασβέστη) εάν δεν είναι περιφραγµένα και δεν σκεπάζονται µετά  το πέρας της εργασίας. 
Πρόστιµο 100 έως 600 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 30
Τα στερεά κινητά  υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση  των οικοδοµικών 
εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα για την πρόληψη ατυχήµατος, τα 
δε περιφράγµατα  για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους 
λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές αναπλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση 
ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος η σήµανση κατά  την 
νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή. Πρόστιµο 100 έως 600 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 31
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισµό  Κοινής Ωφελείας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., 
Ε.Υ.Δ.Α.Π., κ.λ.π.), καθώς και από ιδιώτες εργολήπτες για συντήρηση, επισκευή δικτύων ή 
νέων παροχών, επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που  προβλέπονται από τους Νόµους 
περί εκτελέσεως Δηµοσίων Έργων (σηµάνσεις, κ.λ.π.). Οι εργασίες των παραπάνω 
Οργανισµών θα ξεκινούν µετά από ειδική άδεια  της υπηρεσίας του Δήµου, η οποία  θα 
εκδίδεται µόνο µετά από προσκόµιση σχετικής εγγυητικής επιστολής Τράπεζας για 
συγκεκριµένο χρονικό  διάστηµα. Η εγγυητική επιστολή  θα επιστρέφεται µόνο  µετά από τον 
έλεγχο του Δήµου και τη  διαπίστωση της επαναφοράς του οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου 
στην αρχική του κατάσταση και αφού έχουν αποµακρυνθεί τα προϊόντα  εκσκαφής και  τα 
λοιπά άχρηστα υλικά.. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα  προβλεπόµενα στην παρ. 5 του 
άρθρου 9 του παρόντος κανονισµού. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιµο 100 έως 
1500 ευρώ.
Οι οργανισµοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγµα  των αδρανών υλικών και προϊόντων 
εκσκαφών εφαρµοζοµένων ανάλογα των αναφεροµένων στο άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισµού.

ΑΡΘΡΟ 32
Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφεροµένων περιπτώσεων στα άρθρα  25 έως 31 
του παρόντος κανονισµού, επιβάλλεται πρόστιµο (σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 
26 παρ. 9 του Ν. 1828/89)  από 100 έως 1500 ευρώ. εφόσον από  τις διατάξεις του 
παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση (εγγυητική επιστολή).

ΑΡΘΡΟ 33
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Απαγορεύεται το κόψιµο  δένδρων εκτός εκείνων που φαίνονται στο σχετικό .εγγεγραµµένο 
διάγραµµα της πολεοδοµίας και επιβάλλεται η προφύλαξη των υπαρχόντων δένδρων. 
Κόψιµο δένδρων πέρα από τα εγκεκριµένα  ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστροφή των, 
τιµωρείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί αστικού πράσινου (άρθρο 40 παρ. 2 Ν. 
1337/83) καθώς και τις δασικές διατάξεις συγχρόνως, ο  Δήµος θα επιβάλλει πρόστιµο 100 
έως 600 ευρώ. ανά δένδρο. Η τιµή θα αναπροσαρµόζεται από το Δηµοτικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 34
Κατά την διάρκεια των οικοδοµικών εργασιών ή των χωµατουργικών έργων κυρίως, 
απαγορεύεται η κυκλοφορία  στους δρόµους του Δήµου, µηχανηµάτων µε ερπύστριες για 
την αποφυγή φθορών στο  οδόστρωµα και τα πεζοδρόµια. Απαγορεύεται επίσης η 
δηµιουργία ράµπας έξω από το  κτήµα για  φόρτωση-εκφόρτωση  των µηχανηµάτων έργων. 
Πρόστιµο 100 έως 600 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 35
Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και προσωρινή, χρησιµοποίηση του 
οδοστρώµατος κατά το στάδιο των οικοδοµικών εργασιών. Πρόστιµο 100 έως 600 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 36
Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται µέσα στο  επιτρεπόµενο ωράριο εργασίας και να  µην 
παρατείνονται κατά  την διάρκεια  των ωρών κοινής ησυχίας ή τις αργίες. Κάθε εργασία τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες προϋποθέτει την άδεια της αρµόδιας επιθεώρησης 
εργασίας. Πρόστιµο 100 έως 600 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 37
Μετά  το τελείωµα των οικοδοµικών εργασιών και της διαµορφώσεως του  περιβάλλοντος 
χώρου, οι υπεύθυνοι θα πρέπει:
α) Να κάνουν τελικό καθαρισµό  του τµήµατος του δρόµου που βρίσκεται µπροστά από την 
οικοδοµή και να αποκαθιστούν κάθε ζηµιά  που έκαναν στο  οδόστρωµα, τα κράσπεδα και 
την δενδροφύτευση του δρόµου.
β) Να το γνωστοποιήσουν έγγραφα στο  Δήµο ο οποίος υποχρεούται µέσα σε πέντε 
εργάσιµες ηµέρες να διαπιστώσει την καλή κατάσταση του δρόµου και του πεζοδροµίου, την 
φύτευση των καταστραφέντων δένδρων κ.λ.π. και να  επιβάλλει πρόστιµο στους 
παραβάτες κατά περίπτωση από 150 έως 3000 ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 38
Τα προϊόντα και τα  διάφορα  µπάζα από  τις οικοδοµές, καθώς και τα άχρηστα υλικά, θα 
πρέπει να µεταφέρονται έξω από την περιοχή του Δήµου και σε χώρους επιτρεπόµενους - 
χωµατερές, από τους ιδιοκτήτες της οικοδοµής. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 
από 300 έως 1500 ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 39
Κατά την µεταφορά του σκυροδέµατος θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε 
να µη σκορπίζεται (χύνεται) σκυρόδεµα από το όχηµα µεταφοράς (βαρέλες) στους δρόµους. 
γίνουν εργασίες.   Στους παραβάτες επιβάλλεται Πρόστιµο 100 έως 600 ευρώ.
Παράνοµη Απόρριψη ετοίµου σκυροδέµατος πρόστιµο από 100 έως 600 ευρώ. 
Εσκεµµένη απόρριψη  πρόστιµο 600 ευρώ. και αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων.  

ΑΡΘΡΟ 40
Απαγορεύεται ο καθαρισµός (πλύσιµο) των αυτοκινήτων µεταφοράς σκυροδέµατος 
(βαρέλες) µέσα  στους δρόµους του Δήµου καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους. Η 
παράβαση αυτή συνεπάγεται και πρόστιµο 200 έως 600 ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 41
Για να διατηρηθεί το πράσινο  της περιοχής, συνιστάται σε όλους όσους οικοδοµούν ή 
κατασκευάζουν έργο στον περιβάλλοντα χώρο, να φυτευτούν δένδρα ή να  διαµορφώνουν 
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τον ακάλυπτο χώρο τους (κήπο µε κατάλληλα φυτά, ώστε να διατηρείται το  υπάρχον 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής).

ΑΡΘΡΟ 42
Για κάθε παράβαση των άρθρων 24 έως και 42 του παρόντος κανονισµού, εκτός από τα 
πρόστιµα που θα επιβάλλονται από τον Δήµο, θα υπάρχουν και οι ποινικές κυρώσεις.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  (ΧΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ)

ΑΡΘΡΟ 43
1.Δεν επιτρέπεται η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων χωρίς τη σχετική άδεια του Δήµου 
(κοινόχρηστος χώρος θεωρείται και η πρασιά  όταν είναι ενιαία µε το  πεζοδρόµιο). Η 
παραχώρηση και η οριοθέτηση των τµηµάτων πεζοδρόµων και πλατειών σε καταστήµατα, 
θα γίνεται κάθε φορά µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου. 
2.Σε όσα τµήµατα πεζοδρόµων παραχωρείται η χρήση, θα λαµβάνεται υπόψη το πλάτος του 
και το δικαίωµα  αναπτύξεως τραπεζοκαθισµάτων θα  αντιστοιχεί σε ποσοστό  (π.χ. µία σειρά 
τραπεζοκαθισµάτων), που θα  επιτρέπει την ευχερή κίνηση των διερχοµένων και οχηµάτων 
έκτακτης ανάγκης.
3.Το δικαίωµα χρήσης κοινοχρήστου  χώρου  µε την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων θα 
παρέχεται στους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες καταστηµάτων µετά  από σχετική αίτηση, στην 
οποία θα  αναφέρεται σαφώς ο σκοπός της χρήσης, που δεν επιτρέπεται να  είναι 
διαφορετική από την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος και αφού καταβληθεί το σχετικό 
τέλος που κάθε φορά θα ισχύει.
4.Δεν επιτρέπεται η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων σε ιδιοκτήτες καταστηµάτων που δεν 
έχουν εκπληρώσει τις οφειλές τους (τέλη παρελθόντων οικονοµικών ετών ή  οποιαδήποτε 
άλλη οφειλή) στο Δήµο.
5.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ξύλινων ή άλλου τύπου κατασκευή  για  την εξυπηρέτηση 
πελατών (πάγκοι, σκαµπό, κ.λ.π.) εκτός από  εκείνα  που προβλέπονται από την άδεια 
κινητών τραπεζοκαθισµάτων.
6.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής, µόνιµης ή παροδικής, εντός του 
παραχωρηµένου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την άδεια του Δήµου.
7.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επί των πεζοδρόµων και πλατειών οποιουδήποτε 
αντικειµένου (π.χ. ζαρντινιέρες, διαφηµιστικές πινακίδες, φωτιστικά σώµατα, στάντ  κ.λ.π), 
χωρίς την άδεια του Δήµου.
8.Οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων υποχρεούνται να τηρούν το  καθοριζόµενο από την 
υπηρεσία του  Δήµου  ωράριο ανάπτυξης και απόσυρσης των τραπεζοκαθισµάτων, ώστε να 
διενεργείται η καθαριότητα και η συλλογής των απορριµµάτων.
9.Οι ιδιοκτήτες καταστηµάτων είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τις διατάξεις του 
Κανονισµού Καθαριότητας του Δήµου.
10.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο  η εναπόθεση 
στα πεζοδρόµια και τα καταστρώµατα του δρόµου, αντικειµένων σχετικών µε το εµπόριο 
των καταστηµάτων, (καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια ποτών, χαρτοκιβώτια, σταντ, 
εµπόδια κλπ.). Για  όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή θα επιβάλλεται πρόστιµο 300 
ευρώ. ( Ν. 1080/80, 1828/89 και 1900/90).
Εάν η παράβαση συνεχίζεται το  πρόστιµο  διπλασιάζεται και ο  Δήµος µε τις Υπηρεσίες του 
αποσύρει κάθε µορφής εµπόδια ως άχρηστα αντικείµενα. 
Δεν επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση να επεκτείνονται οι εργασίες καταστηµάτων ή 
συνεργείων στα  πεζοδρόµια ή στα καταστρώµατα των δρόµων, (συνεργεία αυτοκινήτων, 
συναρµολόγηση επίπλων ή βαφεία κλπ). Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη  αυτή θα 
επιβάλλεται πρόστιµο 300 έως 600 ευρώ
Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν κατόπιν αδείας δηµοτικούς και κοινόχρηστους χώρους 
οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους αυτούς καθαρούς µε δικά τους µέσα και µε 
δικά τους καλαίσθητα δοχεία. Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή θα επιβάλλεται 
πρόστιµο 300 ευρώ.
Είναι υποχρεωτική η περισυλλογή και παράδοση σε εταιρείες περισυλλογής 
χρησιµοποιηµένων λαδιών -λιπαντικών αυτοκινήτων. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη αυτών 
στις εσχάρες του δικτύου. Η µη τήρηση σηµαίνει επιβολή προστίµου 300 ευρώ. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΙΣΧΥΣ

ΑΡΘΡΟ 44
Ο  έλεγχος και η τήρηση των διατάξεων του Κανονισµού Καθαριότητας γίνεται από την 
Δηµοτική  Αστυνοµία. (Π.Δ.– 23  Αρ.Φ.19Α /07-02-2002-Αρµοδιότητες-Καθήκοντα-
Δηµοτικής Αστυνοµίας),καθώς και από κάθε εξουσιοδοτηµένο, για το λόγο  αυτό, Δηµοτικό 
Υπάλληλο.
 
ΑΡΘΡΟ 45
Ο  παρών Κανονισµός αποτελεί ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ του Δηµοτικού Συµβουλίου 

Ωρωπού και ισχύει από την ηµέρα ψήφισης του.
Το πρόστιµο  επιβάλλεται από την αρµόδια Υπηρεσία (Δηµοτική Αστυνοµία),ή από 

Δηµοτικό Υπάλληλο, οριζόµενο  για τον συγκεκριµένο  σκοπό.  Κοινοποιείται εγγράφως και 
µε απόδειξη  στους παραβάτες, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι µέσα σε 3 εργάσιµες µέρες να 
προσέλθουν στο ταµείο  του Δήµου για  να πληρώσουν. Σε περίπτωση που δεν πληρωθούν 
τα παραπάνω επιβαλλόµενα πρόστιµα, θα βεβαιώνονται από  την Οικονοµική Υπηρεσία του 
Δήµου, σύµφωνα µε τον κώδικα είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 
Τροποποίηση  των διατάξεων του Κανονισµού, πραγµατοποιείται από το  Δηµοτικό 

Συµβούλιο  µετά από τη µεταβολή  των βασικών νοµοθετικών διατάξεων, των τοπικών 
κανονιστικών διατάξεων ή µετά από  αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του 
Δήµου.
Κάθε νέα υπουργική διάταξη - Νόµος, θα συµπληρώνει τον Κανονισµό Καθαριότητας του 

 Δήµου.
Οι διατάξεις του παρόντος έχουν ισχύ µόνο στα διοικητικά όρια του Δήµου Ωρωπού.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:
Η οδηγία 75/422 της Ε.Ο.Κ.
Η Κ.Υ.Α. 49541/1424/9-7-86 για τα στερεά απόβλητα
Η Κ.Υ.Α. 72751/3054/1-11-86 για τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα
Το άρθρο 30 του Π.Δ. 323/89
Ο Ν. 1650/86 για το περιβάλλον
Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδροµίων)
Ο Ν. 807/71 (για ελεύθερους χώρους)
Ο Ν. 1080/80 άρθρο 19 (κυρώσεις)
Τον ΑΝ 45/1937 και ΑΝ 446/37.
Γ. Ο .Κ  (Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός).
Νόµοι και Διατάγµατα που αναφέρονται σε χρήσεις γης.
Π. Δ.- 805/71 / 01-01-1971- Πταισµατικές Παραβάσεις
Π. Δ.- 144 - ΦΕΚ 55 Α / 13-03-1976 - Όροι λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων
Ν. – 1065 - ΦΕΚ 168 Α / 24-07-1980 - Κυρώσεις Δηµοτικού - Κοινοτικού Κώδικα
Ν. – 1080 - Α.Φ.246 Α / 22-10-1980 - Τροποποίηση & Συµπλήρωση Διατάξεων 

     Προσόδων Ο.Τ.Α 
Ν. – 1144 - ΦΕΚ 96 Α / 01-01-1981- Περί Διενέργειας  Πράξεων & Ρυθµίσεων Θεµάτων 

     Ο.Τ.Α
Ν. – 1186 - Αρ.Φ.202 Α / 30-07-1981 - Ρυθµίσεις  Θεµάτων Κ. Ασφάλισης & Εργασίας
Ν. – 1197 - Αρ.Φ.240 Α / 03-09-1981 - Περί Προστασίας των Ζώων
Υ. Α. - Α1β/3659 - ΦΕΚ 297 Β / 26-05-1982 - Λειτουργία Καταστηµάτων σε Ξενοδοχεία
Π.Δ. – 434- Αρ.Φ.78 Α / 30-06-1982-Καθορισµός Αρµοδιοτήτων Καθηκόντων   

     Δηµοτικής Αστυνοµίας
Ν. – 1416 Αρ.Φ.18 Α / 21-02-1984 - Τροποποίηση & Συµπλήρωση Διατάξεων Δηµοτικής   

     Νοµοθεσίας
Ν. – 1491 - Αρ.Φ.173 Α / 13-11-1984 - Τρόπος Διενέργειας της Εµπορικής Διαφήµισης 
Π.Δ. – 592 - Αρ.Φ.215 Α / 31-12-1984 - Καθορισµός Αρµοδιοτήτων Δηµοτικής 

     Αστυνοµίας
Υ. Α. - Αρ.Α5/3010- ΦΕΚ 593 Β/02-10-1985-Μέτρα Προστασίας Δηµόσιας Υγείας από 

     θορύβους Κ.Δ
Π. Δ. – 6  - Αρ.Φ.3 Α / 17-01-1986-Υποχρέωση Σύνδεσης Ακαθάρτων-Κανονισµός 

                                                                                              

15



Δικτύου Υπονόµων
Ν. – 1586 - Αρ.Φ.37 Α / 01-04-1986 - Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων Τοπικής 

     Αυτοδιοίκησης
Υ. Α. - 75/442/ΕΟΚ - Αρ.Φ.444 Α / 09-07-1986 - Στερεά Απόβλητα
Υ. Α. - Α1β/8181 -ΦΕΚ 57Β/05-02-1987 - Όροι ίδρυσης καταστηµάτων κατοικίδιων 

     ζώων & πτηνών
Υ. Α. - Α5α/5333 - ΦΕΚ 721 Β / 18-12-1987 - Όροι ίδρυσης Πλυντηρίων-

     Καθαριστηρίων - Βαφείων
Π. Δ. – 78 - Αρ.Φ.34 Α / 25-02-1988 - Θέσεις Συνεργείων
Ν. – 1650 - Αρ.Φ.160 Α / 16-10-1988 - Προστασία Περιβάλλοντος 
Ν. – 1828 - Αρ. Φύλλου 03-01-1989 - Αναµόρφωση της Φορολογίας Εισοδήµατος & 

     άλλες Διατάξεις
Π. Δ. – 552 - Αρ. Φύλλου - 01-11-1989 - Μετάβαση Αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ
Ν. – 1898 – ΦΕΚ 125 Α / 17-09-1990 - Τροποποίηση Νόµου 1703/1985  &  άλλες  

     Διατάξεις
Ν. – 1990 - ΦΕΚ 125 Α / 17-09-1990 -Συµπλήρωση Δ.Κ.Κ. 323/89 & Ν.1622/86 περί 

     Εσόδων Δήµων 
Ν. – 2094 - Αρ.Φ.182 Α / 25-11-1992 - Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Υ. Α. - Κ1/1244  - Αρ.Φ.270 Β / 21-04-1993 - Ρύθµιση Υπαίθριου  Στάσιµου & 

     Πλανόδιου Εµπορίου
Ν. – 2130 - Αρ.Φ.62 Α /23-04-1993-Τροποποίηση & συµπλήρωση Διατάξεων του Δ.Κ. 

     (ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)
Π. Δ. – 230 Αρ.Φ.94 Α /15-06-1993 - Καθορισµός Αριθµού Θέσεων Στάθµευσης 

     Αυτοκινήτων
Α. Δ. – Υ. Α. – 2 - Αρ.Φ.488 Β / 07-07-1993 - Όροι Διενέργειας Τεχνικών Παιγνίων
Ν. – 2190 -Αρ.Φ.28Α/03-03-1994-Σύσταση Αρχής επιλογή προσωπικού, Ρύθµιση 

     θεµάτων Διοίκησης
Ν.–2218-Α.Φ.90Α/13-06-1994-Ίδρυση Νοµαρχιακής Αυτ/σης, Τροποποίηση Διατάξεων 

     Τοπ. Αυτ/σης
Ν. – 2224 - Αρ.Φ.112 Α / 06-07-1994 - Ρυθµίσεις Θεµάτων Εργασίας. Υγιεινής και 

     Ασφάλειας
Ν. – 2240 - Α.Φ.153 Α/16-09-1994-Συµπλήρωση Διατάξεων Νοµαρχιακής Αυτ/σης & 

     άλλες Διατάξεις
Π. Δ. – 34 - Αρ.Φ.30 Α / 10-02-1995 - Διατάξεις περί Εµπορικών Μισθώσεων
Υ. Α. - Υ1β/2000-Α.Φ.343 Β/04-05-1995 - Υγειονοµική Διάταξη Πτηνοκτηνοτροφικών 

     Εγκατ/άσεων 
Ν. – 2307 -Αρ.Φ.113Α/15-06-1995-Προσαρµογή Νοµοθεσίας Αρµοδιοτήτων Υπουργείου 

     Εσωτερικών
Ν. – 2323 - Αρ.Φ.145 Α / 13-07-1995 - Ρύθµιση Υπαίθριου  Στάσιµου & Πλανόδιου 

     Εµπορίου
Υ. Α. - Κ1/2113 - Αρ.Φ.786 Β / 12-09-1995 - Ρύθµιση Υπαίθριου  Στάσιµου & 

     Πλανόδιου Εµπορίου
Π. Δ. – 410 - Αρ.Φ.231 Α / 14-11-1995 - Δηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
Υ. Α.–69728/824-Αρ.Φ.358 Β-17-05-1996-Όροι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων- 

     (ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ)
Ν. – 2503 - Αρ.Φ.107Α/30-05-1997-Διοίκηση, Οργάνωση, ρύθµιση Θεµάτων Τοπικής 

     Αυτοδιοίκησης.
Ν. – 2523 - Α.Φ.107 Α/30-05-1997-Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας & 

     άλλες Διατάξεις
Ν. – 2515 - ΦΕΚ 154 Α / 25-07-1997 - Ψυχαγωγικά - Τεχνικά Παίγνια
Ν. – 2523 - ΦΕΚ 179 Α / 11-09-1997 - Κυρώσεις Ψυχαγωγικών Παίγνιων
Π. Δ. – 338 - ΦΕΚ 231 Α / 20-11-1997 - Επιτροπή Παίγνιων
Ν. – 2515 - ΦΕΚ 1103 Β / 12-12-1997 - Χορήγηση & Ανάκληση Αδειών ψυχαγωγικών 

     παίγνιων
Π. Δ.– 231 - ΦΕΚ 109 Α /02-05-1998-Τροποποίηση Π.Δ 180/79 όρων λειτουργίας Οιν. 

     Ποτών & Κ.Δ.
Ν. – 2647 - Αρ.Φ.237 Α/22-10-1998-Μετάβαση αρµοδιοτήτων σε Περιφέρεια & Τοπική 

     Αυτοδιοίκηση 
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Ν. – 2696 - Αρ.Φ.57 Α / 23-03-1999 - Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Υ. Α. - 900/ΑΔ786/Σ38 - Αρ.Φ.1665 Β / 25-08-1999 – Διαστάσεις Περιπτέρων
Ν. – 2801 - Αρ.Φ.46 Α / 03-03-2000 - Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας Υπουργείου 

     Μεταφορών
Ν. – 2946 - Αρ.Φ.224 Α / 08-10-2001 - Υπαίθρια Διαφήµιση, συµπολιτείες Δήµων &  

     άλλες Διατάξεις
Π. Δ. – 23 - Αρ.Φ.19 Α / 07-02-2002 - Αρµοδιότητες-Καθήκοντα-Υποχρεώσεις 

     Δηµοτικής Αστυνοµίας
Ν. – 3190 - Αρ.Φ.249 Α / 30-10-2003-Τροποποίηση Ν.2323/95- Υπαίθριο Εµπόριο & 

     Άλλες Διατάξεις
Ν. – 3274 - Αρ.Φ.195 Α / 19-10-2004 - Οργάνωση & Λειτουργία Οργάνων Τοπικής 

     Αυτοδιοίκησης
Ν. – 3377 - Αρ.Φ.202 Α / 19-08-2005 -Κανόνες Εξυγίανσης Εµπορίου-Αγοράς 

     (ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)
Π. Δ. – 254 - Αρ.Φ.307 Α / 16-12-2005 - Ρύθµιση Υπαίθριου Πλανόδιου & Στάσιµου 

     Εµπορίου
Ν. – 3463 - Αρ.Φ.114 Α / 08-06-2006 - Κώδικας Δήµων & Κοινοτήτων
Εγκύκλιος 51 - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α - 29-11-2006 - Υγειονοµικός Έλεγχος αδειών ιδρύσεως & 

     λειτουργίας     Καταστηµάτων Υγειονοµικού  Ενδιαφέροντος.
Π. Δ. – 116 - Αρ.Φ.81 Α / 05-03-2007 - Μέτρα & Όροι διαχείρισης  Ο.Κ.Τ.Ζ  

     (ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ) 
Υ. Α. – 13543 - Αρ.Φ.349 Β / 13-05-2007 - Καθορισµός τελών καθαριότητας χώρων 

     Λαϊκών Αγορών
Ν. 3852/2010 

                             
Το  Δηµοτικό Συµβούλιο
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