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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                               Αριθ.Απόφασης 59/2012  
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της 19.12.2012  της ..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              
 
    Σήμερα την 19η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01,  
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 37264 /14-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά 
Νικόλαου, Αντιδημάρχου Τ.Υ. -  Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός  Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας  Δήμου  Διονύσου» 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω οκτώ (8) μέλη: 
 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παππάς Νικόλαος                                                           
2.Κανατσούλης Ιωάννης 
3. Καρυστινός Νικόλαος                                                   
4. Παλιγγίνης Κων/ος 
5.Σωτηρίου Σακελλάριος  
6.Χιώτης Ηρακλής 
7.Ταουξή-Χριστιανίδη  
8.Παπαπαναγιώτου Ελένη 
 
 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου.   
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   Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πέμπτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός  Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας  Δήμου  Διονύσου» 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 παρ.Β) περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 

 Eισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο….. ν)το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 
79 και 82 του ΚΔΚ. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Εφαρμογή του Κανονισμού 

 

 

1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου 

και τα επιμέρους τμήματα του παρόντος κανονισμού ανάλογα με το αντικείμενο 

τους, εξειδικεύονται στις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
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2.Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους, 

την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 

την βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. 

 

3.Αρμόδιοι επίσης για την εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας, που μνημονεύεται 

στον παρόντα κανονισμό, είναι οι φορείς που προβλέπονται από τις οικείες κάθε 

φορά διατάξεις. 

 

4.Ο Δήμος έχει την υποχρέωση με την βοήθεια και συμπαράσταση των αρχών, 

φορέων, συλλόγων, οργανισμών και κατοίκων να φροντίζει για την καθαριότητα 

όλων των κοινοχρήστων χώρων. 

 

5.Τα εντεταλμένα προς το σκοπό αυτό όργανα, ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι 

Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εποπτεύουν την τήρηση και πιστή εφαρμογή του 

κανονισμού καθαριότητας. 

 

6.Ο Δήμος μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων και μεθόδων αποκομιδής και 

μεταφοράς των απορριμμάτων, διαφορετικών των συνήθων, λόγω αναγκών και 

ειδικών συνθηκών, και εφόσον διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

7.Το Δ.Σ. με απόφασή του προσδιορίζει  το ύψος των προβλεπόμενων από τον 

κανονισμό αυτό και επιβαλλομένων Δημοτικών τελών και προστίμων. Η 

αναπροσαρμογή των τελών αυτών δεν μπορεί να γίνεται σε χρονικό διάστημα 

λιγότερο του έτους και θα είναι ανάλογη με την αύξηση των ανταποδοτικών τελών. 
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8.Οι καταγγελίες των δημοτών λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο όταν είναι επώνυμες. 

 

9.Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη 

Περιφέρεια. Επιτρέπεται η συμπλήρωση, τροποποίηση, ή  κατάργηση του 

κανονισμού αυτού. 

 

10.Από την ημερομηνία έγκρισης του κανονισμού αυτού από την Περιφέρεια, παύει 

αυτομάτως η ισχύ όλων των Κανονισμών Καθαριότητας που εφαρμόζονταν στις 

Δημοτικές Ενότητες, Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρυονερίου, 

Ροδόπολης και Σταμάτας,. 

 

ΑΡΧΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

1.ΑΡΧΕΣ 

 

Ο Κανονισμός και η πολιτική συνεργασία του Δήμου με τους Δημότες, τους 

κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από τις 

εξής βασικές αρχές: 

 

Η αρχή της «Προστασίας του Περιβάλλοντος» 

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

Η αρχή της «αειφόρου ανάπτυξης» 

Η αρχή της Δημοσιότητας 
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Η αρχή της Πρόληψης  

Η αρχή του Πολιτισμού 

Η αρχή της Προστασίας της υγείας 

 

Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, χρήζει συνεχούς φροντίδας και 

προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία αλλά και τον παρόντα κανονισμό. 

 

Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η 

προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν 

ανεφαίρετο δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή 

εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων και πρέπει με κάθε μέσο να περιορίζεται στο 

ελάχιστο δυνατό. 

 

Κατά συνέπεια, η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων καθώς και η 

μείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να 

συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση των συνθηκών 

δημόσιας υγιεινής. 

 

Η αξιοποίηση, με την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις 

ανάκτησης, ενέργειας των υλικών από τα απόβλητα περιορίζει την σπατάλη 

ενεργειακών πόρων πρόσφορων για ανακύκλωση, ανάκτηση ή 

επαναχρησιμοποίηση. 

 



6 

 

Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έμποροι, 

πρέπει να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, 

χρήση και διάθεση συσκευασιών πρόσφορων για ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση. 

 

Τέλος, η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα 

προγράμματα ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού είναι το ζητούμενο, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής 

στην πόλη μας. 

 

 

2.ΣΤΟΧΟΙ 

 

Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος κανονισμού είναι: 

 

Η μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να 

μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί μείωση του 

κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων. 

 

Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους 

δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και η αναβάθμιση των 

εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων. 

 

Πιο ειδικά: 
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Με την  αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους μέσων και 

την ενίσχυση του εξοπλισμού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης 

των πολιτών και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

επιδιώκεται: 

 

1.Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας της πόλης. 

 

2.Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών 

επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανσης. 

 

3.Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η 

διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη οικιακών 

απορριμμάτων σε επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε 

κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυση τους στο περιβάλλον. 

 

4.Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που 

μπορούν να ανακυκλωθούν και να κομποστοποιηθούν. 

 

5.Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των 

δαπανών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και άλλων 

κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίμματα και 

δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου. 

 

6.Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την παροχή κινήτρων, 

την ενημέρωση και την κατάρτιση. 
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7.Η παροχή στοιχείων στη Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική 

κατανομή των οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια. 

 

3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της  πόλης αποτελούν κοινωνικά 

αγαθά άμεσης προτεραιότητας για κάθε ευνομούμενη Πολιτεία. Σε κάθε πόλη, που 

αποτελεί το κύτταρο της πολιτείας, αυτό επιτυγχάνεται  με συνεχή συνεργασία 

Δήμου και δημοτών – κατοίκων και διέπεται από διατάξεις, υποχρεώσεις και 

δικαιώματα. 

 

Όλοι οι χώροι όπως προσδιορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη Ειβ’ / 301/64 του 

άρθρου 1 παρ. 3 και ειδικότερα οποιοσδήποτε κλειστός και ανοιχτός χώρος, 

οικοδομές, αυλές, οικόπεδα, δρόμοι, πεζοδρόμια, άλση, πλατείες, τόποι 

συγκέντρωσης ή αναψυχής κλπ. θα πρέπει πάντοτε να διατηρούνται καθαροί. 

 

Η καθαριότητα της πόλης στηρίζεται στη συνεργασία Δήμου και κατοίκων και 

αποβλέπει σε μια πιο ανθρώπινη διαβίωση. 

 

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: 

-  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

- 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 των σχετικών δημοτικών διατάξεων 
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Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις 

διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας,  τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις 

αστυνομικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

  Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού οι 

χρησιμοποιούμενο όροι έχουν τις εξής έννοιες: 

 

1.«Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή 

οικογένειες και υπεύθυνοι είναι για μεν τις κατοικίες οι δύο σύζυγοι ή τα άτομα, για 

δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. 

 

2.«Καταστήματα-Επιχειρήσεις» 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 
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επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα υπεύθυνοι 

είναι: 

 

-Για προσωπικές επιχειρήσεις: ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. 

-Για Ανώνυμες  εταιρείες: Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και 

Γενικός Διευθυντής. 

-Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: ο διαχειριστής τους. 

-Για ομόρρυθμες και εττερόρυθμες εταιρείες: ο διαχειριστής τους. 

-Για συναιτερισμούς: ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. 

-Για Σωματεία: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

-Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα: τα πρόσωπα που τις 

αποτελούν. 

-Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα: οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

νομικών προσώπων που τις αποτελούν. 

 

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 εταιρείες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό 

- για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάμενος διοικητικού 

 

4. «Βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια»,  θεωρούνται οι 

στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές 
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επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες τους και την υποστήριξη τους. 

Υπεύθυνος για την αποφυγή των στερεών και αέριων ρύπων, θα είναι συγκεκριμένο 

πρόσωπο οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιούμενο 

στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει οριστεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης 

και ο διευθυντής  της μανάδας. 

 

5. «Οικόπεδα και Γήπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, 

εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νομέας αυτού. 

 

6. «Υπεύθυνοι μεταφοράς και Μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι εκτελούντες τις 

εργασίες αυτές, οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και όλοι όσοι συμμετέχουν σε 

αυτές. 

 

7. «Υπεύθυνοι οικοδομικών ή άλλων εργασιών» θεωρούνται ο ιδιοκτήτης ή 

εντολέας του έργου και αλληλεγγύως υπεύθυνος κάθε εργολάβος , υπεργολάβος, ο 

επιβλέπων μηχανικός, μεταφορέας, χειριστής μηχανήματος ή εργάτης που συνεργεί 

στη διάπραξη της παράβασης. 

 

8. «Υπεύθυνοι ενοικιαζόμενων ακινήτων» θεωρούνται αυτοί που κατέχουν το 

ακίνητο αλλά και αυτοί που το χρησιμοποιούν. Δηλαδή υπεύθυνοι καθαριότητας 

είναι  ο μισθωτής του ακινήτου και σε περίπτωση αδυναμίας ειδοποίησης αυτού, θα 

είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. 
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ΑΡΘΡΟ 2  

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

 Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως 

στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Παράγονται σε 

χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού 

περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειμμένα. Αυτά σύμφωνα με την νομοθεσία και τις 

πρόσφατες διατάξεις  της Ε.Ε. ταξινομούνται σε : αστικά,  ειδικά και τοξικά ή 

βλαβερά. 

 

 

1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

1.1.Εσωτερικά αστικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται 

από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς , βιοτεχνικούς και 

επαγγελματικούς  χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους 

χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.  

1.2. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που 

βρίσκονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π. 

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

1.4. Επικίνδυνα αστικά απορρίμματα όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π. 

 

2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν : 

2.1. Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 

εργαστηρίων, συνεργείων, εμπορικών και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, 

ξύλο, χαρτί, πλαστικά, λάστιχα αυτοκινήτων κ.λ.π.) και δεν προσομοιάζουν με τα 
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αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής 

επεξεργασίας. 

2.2. Υπόλοιπα από παθολογοανατομικά  - μικροβιολογικά – αιματολογικά 

εργαστήρια. 

2.3. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων. 

2.4. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά 

οικοδομικές εργασίες. 

2.5. Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων. 

2.6. Αυτοκίνητα, οχήματα, τροχόσπιτα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και 

μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

3. Τοξικά – επικίνδυνα θεωρούνται όσα απορρίμματα περιέχουν ουσίες που 

εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον  (γεωργικά φάρμακα, 

εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση 

γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 

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 2. Η αποκομιδή γίνεται, 

σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Τα απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά μέσα σε 

σταθμούς μεταφόρτωσης, χώρους υγειονομικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, 

ανακύκλωσης και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή και ο Ενιαίος Σύνδεσμος 

Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής στον οποίο ο Δήμος Διονύσου είναι μέλος. Ο Δήμος 

οφείλει να εξασφαλίζει τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) σε καλή 

κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους. 

(Δ.Ε. ΑΝΟΙΞΗΣ) 

2.  Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών 

απορριμμάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1.1. του παρόντος 

κανονισμού γίνεται όπως  προαναφέρθηκε στην παρ. 1 βάσει προγράμματος που 

καταρτίζεται, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με γνώμονα την όσο το δυνατόν 

καθημερινή εξασφάλιση της καθαριότητας του Δήμου. 

3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων έτσι 

όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 1.1., 1.2., 1.3. του παρόντος 

κανονισμού (παλιά έπιπλα, στρώματα κλπ) πραγματοποιείται εντός 7-10 ημερών 

από την ειδοποίηση που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο  στο ειδικό κέντρου του 

Δήμου ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων γίνεται με εργασίες περισυλλογής και 

απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, 

κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις. 

- Η συχνότητα και οι μέθοδοι  οδοκαθαρισμού με σκούπα καθορίζονται από το Δήμο 

βάσει των αναγκών , των δυνατοτήτων και των διαθεσίμων μέσων. 

- Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να 

τοποθετεί κατά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή 

άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής. 
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5.Ειδικότερα ο Δήμος οφείλει: 

 

5.1. Να ενημερώνει για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης 

όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 

 

5.2. Να γνωστοποιήσει στους κατοίκους τον παρόντα κανονισμό. 

 

5.3. Να προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στη πηγή ή άλλες 

κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το νόμο 2939/2001 για την 

«εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».. 

 

5.4. Ο Δήμος έχει υποχρέωση για την προμήθεια στολών εργασίας (φόρμα, άνορακ, 

μάσκα, γάντια, αδιάβροχα κλπ.) για την ομοιόμορφη εμφάνιση και την προστασία 

της υγείας των εργαζομένων στις υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου. 

 

5.5. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να εμβολιάσει τους εργαζομένους της Υπηρεσίας 

καθαριότητας ως προς τον τέτανο και την ηπατίτιδα Β και να τους παρέχει ειδικό 

χώρο στην εργασία τους που να τους εξασφαλίζει και να τους προφυλάσσει από τις 

έκτακτες καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και 

καθαριότητας. 

Επί πλέον ο Δήμος φροντίζει: 
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Να ιδρύει μετά από χωροθέτηση ή να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυα 

σταθμών μεταφόρτωσης. 

 

Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

 

Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

 

Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό ανάλογα με τις εκάστοτε 

οικονομικές δυνατότητες. 

 

Να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την 

Τεχνολογική Εφαρμογή και την οικονομική βιωσιμότητα. 

 

Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής 

προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων. 

 

Να συμβάλλει στη συνεχή και επιστημονικά 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 μέσα από τα 

σχολεία και τους φορείς. 
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Να ενισχύει και να συνεργάζεται με Εθελοντικές Ομάδες και μη κερδοσκοπικούς 

φορείς προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Ειδικότερα οι εργαζόμενοι καθαριότητας οφείλουν: 

 

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

 Να χρησιμοποιούν τα ατομικά μέσα προστασίας. 

 Να διατηρούν τις διατάξεις και τους μηχανισμούς ασφαλείας. 

 Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

 

1.Ο Δήμος δεν υποχρεούται: 
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Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 2 παρ. 2 

και 3 δηλαδή όσων χαρακτηρίζονται ως ειδικά, 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 εκμετάλλευση λατομείων 

- πτώματα μεγάλων ζώων 

- γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση 

γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κλπ. 

 

Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκομμιδή μπαζών. 

 

 

2.Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων 

εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους 

χώρους. 

 

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

δημόσιους φορείς. 

 

4.Ο Δήμος δεν υποχρεούται 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 Δήμος μπορεί, 

εφόσον 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. 
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5.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.) ο Δήμος, μετά από ενημέρωση των Δημοτών, μπορεί τοπικά ή συνολικά να 

τροποποιεί  ή και να διακόπτει τα προγράμματα  αποκομιδής, μέχρι να αρθούν τα 

έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 

Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της 

υγείας πολιτών. 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΤΙΚΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

 

1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο 

άρθρο 1 παρ. 1,2,3 του παρόντος κανονισμού υποχρεούνται να γνωρίζουν το 

πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά 

τους εφόσον αυτό τους έχει κοινοποιηθεί είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου είτε 

με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Την ώρα και ημέρα διέλευσης του 

απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε 

πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους  οποίους πρέπει να έχουν τοποθετήσει μέσα 

στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει ή στον ατομικό 

κάδο της κατοικίας των. Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων 

τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
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(φωλιές ή εσοχές – όπου αυτό είναι εφικτό) κατόπιν μελέτης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

 

Η τοποθέτηση τους γίνεται σε θέσεις όπου επιτρέπουν  αφενός την ευχερή χρήση 

τους και την άνετη πρόσβαση των απορριμματοφόρων οχημάτων αφετέρου δε την 

ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η πυκνότητα των κάδων καθορίζεται με 

βάση την ποσότητα των απορριμμάτων κάθε περιοχής. Η αρμόδια υπηρεσία είναι 

υπεύθυνη για τη μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων 

ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο. Σε περίπτωση φθοράς κάδων οι 

παραβάτες θα τιμωρούνται τόσο με το σχετικό πρόστιμο όσο και με την δαπάνη 

αποκατάστασης των κατεστραμμένων κάδων. Όπου υπάρχουν ατομικοί κάδοι 

κατοικιών θα πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 

και οχημάτων, καθώς επίσης και η καθαριότητά τους, ειδάλλως επιβάλλεται 

πρόστιμο. 

  

Για τον καθορισμό της θέσης των κάδων λαμβάνονται υπόψη και οι διάφορες 

ιδιαιτερότητες και έτσι απαγορεύεται η τοποθέτηση τους στα παρακάτω σημεία: 

 

Α. Στροφή ή στάση λεωφορείου 

Β. Σημείο που δεν μπορεί να ασφαλιστεί ο κάδος (ανηφόρες, κατηφόρες) 

Γ. Στενότητα δρόμου 

Δ. Φρεάτιο όμβριων υδάτων 

Ε. Φωτεινοί σηματοδότες 

Στ. Ειδικές θέσεις παρκαρίσματος 

 



21 

 

Σε περιπτώσεις διενέξεων και αμφισβητήσεων μεταξύ κατοίκων για την 

αλλαγή θέσης του κάδου, αυτή είναι δυνατή κατόπιν σύμφωνης γνώμης 

όλων των ενδιαφερομένων που ζουν στο ίδιο ή όμορο οικοδομικό 

τετράγωνο και εφόσον αυτή δεν ενοχλεί τρίτους και δεν διαταράσσει την 

σωστή λειτουργία του συστήματος μηχανικής αποκομιδής (συχνές στάσεις 

απορριμματοφόρων, στενότητα δρόμου, κ.λ.π.) 

Σε περίπτωση μη συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων, την τελική απόφαση 

λαμβάνει η Υπηρεσία Καθαριότητας. 

 

2. Στην περίπτωση  που σε συγκεκριμένο δρόμο δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα 

μηχανικής αποκομιδής οι υπεύθυνοι οφείλουν σε κατοικίες όπου διαμένουν 

περισσότερα των τριών ατόμων ή περισσότερες από μία οικογένειες, εντός δύο 

μηνών από την ψήφιση του παρόντος κανονισμού να έχουν τοποθετήσει ειδικούς 

ιδιόκτητους ατομικούς κάδους υποδοχής σάκων. Οι κάδοι οφείλουν να είναι σταθερά 

στερεωμένοι επί του πεζοδρομίου, σε επαφή με το μαντρότοιχο για να μην 

εμποδίζουν την κυκλοφορία, σε θέση που να διευκολύνει την αποκομιδή από τα 

συνεργεία αποκομιδής απορριμμάτων, και οπωσδήποτε να αντιστοιχεί ένας  

ατομικός κάδος σε κάθε οικογένεια. Η διατήρηση των ατομικών κάδων καθαρών και 

χωρίς υπόλοιπα απορριμμάτων είναι υποχρέωση των κατοίκων. Για την μη 

τοποθέτηση ατομικών κάδων μετά το πέρας της δίμηνης προθεσμίας και την μη 

συμμόρφωση στις σχετικές διατάξεις μετά από γραπτή προειδοποίηση – σύσταση ο 

Δήμος δίδει και νέα διορία ενός μηνός για να συμμορφωθούν. Σε όσους και μετά 

την πάροδο του ενός μηνός δεν έχουν προχωρήσει στην προμήθεια ιδιόκτητου 

ατομικού κάδου επιβάλλεται πρόστιμο και συγχρόνως ο Δήμος προβαίνει στην 

προμήθεια και τοποθέτηση του συγκεκριμένου κάδου, την δαπάνη για την αγορά και 

τοποθέτηση του οποίου βεβαιώνει σε βάρος των μη συμμορφωθέντων κατά τις 

σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

 

3.Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και την δημόσια υγεία δεν 

επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους (ιδιόκτητους ή 

μηχανικής αποκομιδής). Σε όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλει 

πρόστιμο κατά του υπευθύνου και παράλληλα  διαπιστουμένης της παραβάσεως 
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υποβάλλεται έγκληση από το Δήμο κατά του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 427 

και 459 του Π.Κ.  

 

4.Εξαίρεση από την υποχρέωση ιδιόκτητου κάδου μπορεί να υπάρξει μόνο για 

λόγους πολεοδομικούς (ΦΕΚ 59 Δ’ /3-2-89 Κτιριοδομικός Κανονισμός) 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 αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου. Η διαδικασία δύναται να κινηθεί είτε με αίτηση του 

ενδιαφερόμενου είτε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Σε καμία περίπτωση δεν 

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

τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών 

ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

 

1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται 

από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο ειδικό κέντρο.  Στην 

περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: 

 

1.1. Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής όταν η ποσότητα 

τους υπερβαίνει την προκαθορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο που αντιστοιχεί σε 

3 m3 και μόνο για μία φορά ετησίως  στη χωρητικότητα έως και ½ φορτηγού 

αυτοκινήτου.   
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1.2. Να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο παρά 

μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου και να τα 

τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε 

αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα 

καταβάλλεται σχετικό τέλος αλλά και πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

 

1.3. Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα 

καθορίσει ο Δήμος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. συσκευάζονται σε 

ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα και ισχύουν όσα 

αναφέρονται στο άρθρο . Σε περίπτωση απορριμμάτων που δεν είναι τοποθετημένα 

σε σάκους επί του πεζοδρομίου αλλ ασυσκεύαστα (χύμα), επιβάλλεται στον 

υπεύθυνο πρόστιμο.  

 

2. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ. συσκευάζονται σε ελαφρά 

δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν 

βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 7. 
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Η αποκομιδή τους γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του παραγωγού τους, 

εφόσον η ποσότητα τους δεν υπερβαίνει την προκαθορισμένη από το Δημοτικό 

Συμβούλιο που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα έως και 3 m3 για μία φορά ετησίως, 

ενώ για κάθε επιπλέον ποσότητα / φορά καταβάλεται τέλος αποκομιδής στο Δήμο. 

½ φορτηγού αυτοκινήτου 10 κυβ. μέτρων. Όταν την υπερβαίνει, καταβάλλεται 

τέλος αποκομιδής το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση πράσινων και κηπαίων απορριμμάτων τις ημέρες τις 

οποίες δεν πραγματοποιείται αποκομιδή από την Δ/νση Καθαριότητας. 

 

Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους 

υπεύθυνους με δικά τους μέσα. 

 

Μπάζα ή οποιαδήποτε υπόλοιπα οικοδομικών υλικών απομακρύνονται 

υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. 

 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων σε κάδο εκτός του δικού 

τους και σε γειτονικά οικόπεδα  ιδιωτικά ή κοινόχρηστα. Οι παραβάτες τιμωρούνται 

με το ειδικό πρόστιμο όπως προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

1.Για τα καταστήματα, γραφεία, επιχειρήσεις κλπ. οι υπεύθυνοι (όπως αναφέρονται 

στο άρθρο 1) υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που 

τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ) να έχουν 

προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κλπ. Στους 

μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο.  

 

2. Οι επαγγελματικοί χώροι που έχουν αυξημένο όγκο απορριμμάτων (π.χ super 

market, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ) υποχρεούνται στην 

εγκατάσταση κάδων μηχανικής αποκομιδής προδιαγραφών, σύμφωνα με αυτούς 

που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμος και σε αριθμό και χωρητικότητα σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, καθώς και στην αντικατάσταση 

των παλαιοτέρων λόγω φθορών που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση. Σε 

πολλές περιπτώσεις μεγάλες επιχειρήσεις (κυρίως τα super market) ύστερα από 

έγγραφη σύσταση του δήμου, υποχρεούνται στην προμήθεια κοντέϊνερ τύπου 

πρέσας.  

    

Μη συμμόρφωση στα παραπάνω και μετά από γραπτή ειδοποίηση - σύσταση του 

Δήμου, επιβάλλεται εντός 10 (δέκα) ημερών πρόστιμο και ο Δήμος αναλαμβάνει την 

προμήθεια των κάδων και τη δημιουργία των εσοχών για την τοποθέτησή τους ή για 

την τοποθέτηση κοντέϊνερ τύπου πρέσας. Η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τον 

υπόχρεο. 

 

3. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, οι υπεύθυνοι είναι 
υποχρεωμένοι για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση τους σε ειδικούς κάδους ή 

αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες καθώς και για  
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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. Οι μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δήμο μας υποχρεώνονται 
να ακολουθούν πιστά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που καθορίζουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια 
αέριων ρύπων, θορύβων ή άλλης ενέργειας που ρυπαίνει (Π.Δ 1180/1981). Επίσης υποχρεούνται 
στην εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού που προβλέπουν την λήψη 

των αναγκαίων εκείνων μέτρων για την συγκράτηση ή μείωση εκπομπών ενεργειών, οι οποίες 
επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, όπως είναι η αιθάλη (με ειδικούς αιθαλοσυλλέκτες) και οι θόρυβοι 

που προκαλούν την ηχορύπανση. Η εκπομπή επικίνδυνων καυσαερίων και η πρόκληση 
υπερβολικών θορύβων τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 614/1977 «Περί Κυρώσεως 

του Κ.Ο.Κ».    

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

 

1. Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την 
κατανάλωση ποτών και εδεσμάτων οφείλουν να τοποθετούν και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον 

περίγυρο χώρο. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο.  

 

Τα καταστήματα οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα 
(κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών, κτλ), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα 

τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μισή ώρα πριν από την 
προγραμματισμένη αποκομιδή για λόγους αποφυγής διασκορπισμού τους από τα αδέσποτα ζώα. 

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους 
κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων 

αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες γίνεται αρχικά σύσταση αλλά αν δεν συμμορφωθούν, 
επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο για κάθε αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία. 

 

2. Ο Δήμος δύναται να τοποθετεί έναν κάδο τουλάχιστον έξω από κάθε κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, εστιατόρια κ.λ.π.) αλλά στις περιπτώσεις 

αυξημένου όγκου απορριμμάτων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2 . 
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3. Στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε μορφής 

απορρίμματα από την άμεση κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, 

πρόχειρο φαγητό, κτλ.) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν 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 κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και θα 

είναι μέσα στον πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού εξοπλισμού καθαριότητας που 

έχει θεσπίσει ο  

Δήμος. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να λάβουν γνώση επικοινωνώντας για το σκοπό αυτό 

με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη 

αυτή επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση 

υποτροπής ή εφ’ όσον το κατάστημα δεν διαθέτει ειδικό απορριμματοδοχείο, ή σε 

περίπτωση που τα διατιθέμενα απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα. 

           

4. Εάν στην περιοχή που βρίσκονται οι επιχειρήσεις αυτού του άρθρου, εφαρμόζεται 

πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να 

έρθουν σε επαφή με το Δήμο και να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα 

ανακύκλωσης.  

     

5. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους 

χώρους προϊόντων καθαρισμού καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου. Για την ρίψη 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. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους 

χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, 

ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα οφείλουν να διατηρούν τους 

χώρους καθ΄όλο το 24ωρο καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση 

καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο αποκομιδής που πραγματοποιείται 

από το Δήμο. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται 

πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά, ο Δήμος 

έχει δικαίωμα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή 

οριστικά. 

 

2. Η αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, 

χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, 

εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κτλ), που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, 

κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει 

πρόστιμο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Τα κάθε είδους έργα (ανέγερση νέων οικοδομών, επισκευές, λοιπές οικοδομικές 

εργασίες) που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου από ιδιώτες ή 

φορείς του δημοσίου, εργολάβους δημοσίων και δημοτικών έργων κτλ, πρέπει να 

εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να πληρούν όλους τους κανόνες που 

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό τον 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και τον παρόντα 

Κανονισμό και για ότι δεν προβλέπεται σε αυτό θα εφαρμόζεται ότι ορίζει ρητά ο 

νόμος.  

 

2. 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 αλλά και να αποφεύγουν την πρόκληση 

βλάβης σε άνθρωπο ή ξένο πράγμα λόγω αμέλειας και έλλειψη ρύθμισης της τάξης 

στο χώρο εργασιών. Οι παραβάτες των παραπάνω οικοδομικών διατάξεων 

τιμωρούνται αυστηρά  σύμφωνα με το άρθρο 434 Π.Κ. 

 

3. Οι υπεύθυνοι των οικοδομικών εργασιών οφείλουν με βάση τον Κτιριοδομικό 

Κανονισμό άρθ.32, κατά την διάρκεια των εν λόγω εργασιών να τοποθετήσουν 

γραμματοκιβώτιο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Σε περίπτωση οικοδομικών εργασιών, υπεύθυνοι είναι όσοι ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 7 του 
παρόντος κανονισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές 

ανάλογα πρέπει: 

 

Α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το αστυνομικό τμήμα, αντίγραφο της 

οποίας θα κατατίθεται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και στη συνέχεια 

θα κοινοποιείται στην οικεία Δημοτική Ενότητα. 

 

Β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου-οδοστρώματος, 

καταβάλλοντας εγγυητική επιστολή από τράπεζα που το ύψος της θα είναι ανάλογο 

με το έργο. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου-

οδοστρώματος υποχρεούνται να υποβάλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση1. 

 

Γ) Στην αίτηση για την άδεια σύμφωνα με τον Ν. 1491/84  οφείλουν να δηλώνουν 

ρητά αν θα τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες ώστε ο Δήμος να εισπράξει τα 

νόμιμα τέλη. Αν τοποθετήσουν διαφημιστικές πινακίδες χωρίς προηγουμένως να το 

έχουν δηλώσει στην έκδοση αδείας, τότε πέρα από τα νόμιμα τέλη που θα εισπράξει 

ο Δήμος για τη διαφήμιση θα επιβληθεί και πρόστιμο. Δεν απαιτείται άδεια για 

επιγραφές ή διαφημίσεις μέσα από τις προσθήκες κλειστών χώρων και για επιγραφές 

                                                           

1 ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
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μικρού μεγέθους, το πολύ 30 χ 40 εκ. στις όψεις του κτιρίου που δηλώνουν την 

χρήση του κτιρίου ή τμήματος του ή την ιδιότητα των ενοίκων του. 

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 εκδόσεως της 

 

Γ) άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου-οδοστρώματος, που χορηγείται από το Δήμο. 

 

2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από την αρμόδια 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. 

 

3. 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 (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κλπ) που βρίσκονται επί του 

πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας για την αποφυγή της  

διασποράς τους από νερά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που 

παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη και μπάζα, κλπ) θα πρέπει να 

καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και 

κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.  
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4. Μπάζα που προέρχονται από μικροεπισκευές απομακρύνονται με ευθύνη και 

δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται, 

άρθρο 9 Υγ. Διάτ. Ειβ΄/301/64 . 

 

Τα εν λόγω απορρίμματα και μπάζα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και 

συσκευασμένα μέσα σε ειδικές σακούλες και να μην είναι περισσότερες από τριάντα 

(30), σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να τοποθετούνται σε container, το οποίο να 

μην παρεμποδίζει την διέλευση των οχημάτων. 

 

5. Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των 

οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι στερεωμένα κατά τρόπο ασφαλή 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 

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. 

 

6. Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του πεζοδρομίου τα στερεά κινητά υλικά, 

για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ημερών χωρίς ο ιδιοκτήτης που κάνει τις 

μικροεπισκευές-οικοδομικές εργασίες να ενημερώσει την Αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι 

υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους και σχετικού προστίμου. 

 

7. Στην περίπτωση που αδρανή υλικά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους κοινόχρηστους 

ή μη χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός 

σχεδίου γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο 

περιβάλλον. Για αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες 

της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 

1892/90 καθώς και τις άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο 
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ανάλογα με τον όγκο των    επιρριπτόμενων αδρανών και τη σοβαρότητα της 

ρύπανσης. Σε περίπτωση επανάληψης επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και στο 

δεκαπλάσιο του επιβληθέντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

  

ΔΕΝΔΡΑ - ΦΥΤΑ 

 

1. Προ της κοπής δένδρων ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλλει στο  δήμο το σχετικό 
τοπογραφικό, εγκεκριμένο από την πολεοδομία, όπου θα εμφανίζεται το σύνολο των πεύκων και 

δέντρων, δηλαδή και αυτά που θα κοπούν και αυτά που θα διατηρηθούν καθώς και να 
υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του ιδιοκτήτη. 

 

2. Αρμόδιος υπάλληλος του δήμου σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της υπό ανέγερσης οικοδομής, 
προβαίνουν στην καταμέτρηση των πεύκων και δια χρώματος επισημαίνουν εκείνα που πρέπει 

απαραιτήτως να κοπούν, βάσει του σχεδιαγράμματος, για την ανέγερση της οικοδομής. Στη 
συνέχεια συντάσσεται πρωτόκολλο στο οποίο φαίνεται ο αριθμός των εναπομεινάντων πεύκων, το 
οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται 

να καταβάλλει στο δήμο προς την κοπή των δένδρων ειδικό ανταποδοτικό τέλος για κάθε πεύκο 
που θα κόψει και σύμφωνα με την ηλικία αυτού, και να αντικαταστήσει άμεσα το καταστραμμένο 

πράσινο με νέες δενδροφυτεύσεις. 

 

3. Κοπή δένδρων πέραν των εγκεκριμένων ή εσκεμμένη ή από αμέλεια καταστροφή 

αυτών με μηχανήματα τιμωρείται με πρόστιμο για κάθε πεύκο. Με πρόστιμο επίσης 

τιμωρείται όποιος θέτει σε κίνδυνο τα δένδρα τοποθετώντας επάνω τους πινακίδες, 

σύρματα, κλπ. Για την επιβολή του ως άνω προστίμου σαν δένδρα νοούνται μόνο τα 

πεύκα του δασικού περιβάλλοντος και όχι τα δένδρα που φυτεύουν οι ιδιοκτήτες 

στους κήπους τους. Πέραν του προστίμου, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να καλέσει τον 

ιδιοκτήτη να φυτεύσει ίσο αριθμό πεύκων με αυτά που κόπηκαν. Η επαναφύτευση 

αναγνωρίζεται σαν πράξη μερικής αποκατάστασης και αποτελεί λόγο ανάλογης 

μείωσης του προστίμου. 
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4. Δεν επιτρέπεται η κοπή χλωρών και ξερών δένδρων εντός της ιδιοκτησίας χωρίς 

την σχετική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα 

δέντρα τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους και κρίνονται επικίνδυνα για 

την δημόσια ασφάλεια. Η κοπή γίνεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου (σε περίπτωση που βρίσκονται εντός των ΓΠΣ, η κοπή θα γίνεται με 

απόφαση του οικείου συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας) και έγκριση της 

ανωτέρω απόφασης από το Δασαρχείο.   

 

5. Δεν επιτρέπεται η φύτευση δένδρων ή φυτών, χωρίς άδεια του Δήμου, σε 

πεζοδρόμια και οποιοδήποτε φυσικά άλλο εμπόδιο που παρεμποδίζει την ελεύθερη 

και άπροσκοπτη πορεία των πεζών, αφού ληφθεί υποψη το φάρδος του 

πεζοδρομίου. 

 

6.Οι ιδιοκτήτες κατοικιών, οικοπέδων και αγροτεμάχιων υποχρεούνται στην 

προστασία των δένδρων περιμετρικά των ιδιοκτησιών τους και στην διαφύλαξη της 

καθαριότητας του περιβάλλοντος της ιδιοκτησίας του χώρου.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

  

ΑΡΘΡΟ 16 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από οργανισμό κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, 

ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται η 
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τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις περί εκτελέσεως 

δημοσίων έργων Π.Δ 609/85, Ν.3263/2004, 1418/84, Π.Δ 171/75, Ν. 1080/80. 

Απαραίτητα πριν την εκτέλεση των εργασιών, οι εργολάβοι των δημοσιών έργων 

οφείλουν να  λάβουν σχετική άδεια από τον Δήμο και να καταθέσουν σε αυτόν 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Το ύψος της Εγγυητικής επιστολής 

ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  

 

2. Σε κάθε εργασία που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή ιδιώτη, για 

λογαριασμό αυτών, πρέπει να υπάρχει αντίγραφο θεωρημένης άδειας «τομής» από 

τον αρμόδιο φορέα (Δήμος-ΥΠΕΚΑ-ΥΜΕ). Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι των 

έργων, πρέπει να επιμελούνται την ανάρτηση πινακίδων με την επωνυμία του 

οργανισμού, τον αριθμό της αδείας του Δήμου και την ημερομηνία έκδοσης του.  

 

3. Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως άμεσα μετά την εκτέλεση των 

σχετικών εργασιών, και όχι πέραν του τετραημέρου, να απομακρύνουν τα προϊόντα 

εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τους κοινόχρηστους 

χώρους (οδοί, πλατείες, πεζοδρόμια) στην πρότερη τους κατάσταση. Τα 

προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν επίσης για όλους τους φορείς του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, εταιρίες του Δημοσίου, οργανισμούς, κοινοπραξίες κτλ 

(ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, ΔΕΠΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, κτλ).  

 

4. Ο Δήμος υποχρεούται να ελέγχει-επιβλέπει την κατάσταση των ανωτέρω κατά 

την διάρκεια αλλά και μετά το πέρας των εργασιών από τους Κοινωφελείς 

Οργανισμούς.  

 

5. Επιπλέον, στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε δημοτική περιουσία καθώς και η 

πρόσκαιρη διακοπή στο δίκτυο του νερού ή φωτισμού εξαιτίας των εργασιών από 

τους παραπάνω οργανισμούς, ο Δήμος δύναται να επιβάλλει εντός προθεσμίας την 

αποκατάσταση της φθοράς και να καταλογίσει την απαιτούμενη δαπάνη για πλήρη 
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αποκατάσταση εις βάρος του υπόχρεου. Διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιμο και η 

εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Στον Δήμο μας ήδη λειτουργούν προγράμματα διαλογής για την ανακύκλωση και 

ανάκτηση πρώτων υλών. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων 

συσκευασιών, ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών και άλλων προϊόντων στοχεύει: 

 

-Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου 

πριν την τελική τους διάθεση. 

 

-Στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστημάτων 

ανακύκλωσης-αξιοποίησης.  

 

-Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και 

ιδιωτικούς). 
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Όλοι οι υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων καθαριότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 

1 παρ. 1 έως 7, οφείλουν να συμβάλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις 

και τον τρόπο διαλογής και συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών διαφορετικά 

ορίζεται πρόστιμο στους παραβάτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

Όλοι οφείλουν:  

1. Να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα που είναι 

κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από γυαλί, χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο αλλά να 

το διαχωρίζουν και να το αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα 

περισυλλογής που ο Δήμος έχει καθιερώσει για τη γειτονιά τους. 

2. Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου (χαρτοκιβώτια) που 

προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κ.λ.π και τα οποία ανακυκλώνονται, οι 

υπεύθυνοι υποχρεούται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια 

συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη 

αυτή, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής ή σε 

περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, παρεμπόδισης της 

κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται. 

3. Ανακύκλωση ηλεκτρικών και  ηλεκτρονικών  συσκευών. Περιλαμβάνει – ψυγεία, 

πλυντήρια , κλιματιστικά , φωτιστικά , άλλες ηλεκτρικές συσκευές , συσκευές 

τηλεπικοινωνίας , κομπιούτερ και άλλες συσκευές πληροφορικής.  

Θα ενημερώνει ο Δήμος τα σημεία όπου θα συγκεντρώνονται τα παραπάνω είδη. 

4. Σε συνεργασία με τα Φαρμακεία της Περιοχής θα επιδειχθούν χώροι όπου θα 

συγκεντρώνονται τα φάρμακα για ανακύκλωση. 
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5. Απαγορεύεται η ανάμιξη σε χώρους με ανακυκλώσιμα είδη με οργανικά 

απόβλητα. 

6. Απαγορεύεται η αποκομιδή ανακυκλώσιμων ειδών με απορριμματοφόρα που 

περιέχουν οργανικά απόβλητα. 

7. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5 & 6 του εν λόγω άρθρου  

θα επιβάλλονται πρόστιμα. 

8. Οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις από την 

Δ/ση Καθαριότητας που είναι και η μόνη αρμόδια για τη μετακίνηση ή αλλαγή 

θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ 

 

1. Βάσει του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59Δ΄/3-2-89): 

 

-Απαγορεύεται η παροχέτευση σε δρόμους, αγωγούς ομβρίων του Δήμου (ΦΕΚ 

59Δ΄/3-2-89 άρθρο 26παρ. 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3) ή σε άλλους κοινόχρηστους 

χώρους ή σε άλλους ανοικτούς ιδιωτικούς χώρους, αποβλήτων από βόθρους, 

πλυντήρια, κουζίνες, αποσκληρυντές, πισίνες και γενικά από οποιονδήποτε χώρο ή 

εξαιτίας οποιασδήποτε εργασίας, εκτός των περιπτώσεων της συνήθους 
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καθαριότητας πεζοδρομίων, βεραντών, κ.λ.π. και των όμβριων υδάτων. Οι 

παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο επαναλαμβανόμενο μετά τη παρέλευση πέντε 

ημερών εφόσον η παράβαση συνεχίζεται. 

 

2. Παράβαση θεωρείται και η αμέλεια εκκένωσης του βόθρου ή η πλημμελής 

συντήρηση του που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρροή βοθρολυμάτων στους 

δρόμους και στα φρεάτια όμβριων.  

 

3. Στη περίπτωση ενοικιασμένων ακινήτων κυρίως υπεύθυνος για τις παραβάσεις που 
περιγράφονται στο παρόν άρθρο είναι ο μισθωτής του ακινήτου αλλά η ευθύνη μπορεί να βαρύνει 

και τον ιδιοκτήτη. 

 

4. Ο έλεγχος των ανωτέρω καταστάσεων και η διαπίστωση των παραβάσεων θα πραγματοποιείται 
από την Δημοτική Αστυνομία ή άλλο εντεταλμένο όργανο του Δήμου καθ΄ όλο το 24ωρο που έχει 

συσταθεί από τον Δήμο Διονύσου. 

 

5. Εάν η παροχέτευση υγρών αποβλήτων συνεχίζεται, τότε ο Δήμος πέρα του προστίμου 
υποχρεούται να προβεί στην σφράγιση του σωλήνα παροχέτευσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

1. Η Ρύπανση πεζοδρομίου, δρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από την εναπόθεση ή 
απόρριψη υγρών ρυπογώνων ουσιών (έλαια αυτοκινήτων, λιπαρά οξέα, γλυκερίνη, σάπωνες, 

ορυκτέλαια, υγρά καύσιμα κ.α.) τιμωρείται με πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση 
υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης. 

 

2. Η ρύπανση με λάδια από κάθε είδους οχήματα που εγκαταλείπονται στο 

οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα 
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σε πεζούς και τροχοφόρα και για αυτό το λόγο αποτελεί παράβαση του παρόντος 

κανονισμού και άρα επισύρει πρόστιμο. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να 

φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής 

να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτατες περιπτώσεις, όπως  διαρροή 

μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως 

την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.  

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

  

ΑΡΘΡΟ 21 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ 

 

Η στάθμευση των αυτοκινήτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε 

να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων προς 

την πλευρά του δρόμου, που εμποδίζει την μετακίνηση του κάδου στο 

απορριμματοφόρο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. 

 



41 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. 

 

Τα αυτοκίνητα, οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, λοιπά οχήματα, σκάφη 

αναψυχής, τρέιλερ και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο 

σημείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει 

να τα απομακρύνει αμέσως. Εφ’ όσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα του 

Δήμου ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθμευσή τους 

(μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1080/80. 

 

Επίσης σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα εφαρμόζεται η διαδικασία 

απομάκρυνσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 και της υπ΄ αριθμ. 

6159/89 απόφασης της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Αν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο Δήμος επικολλά 

ειδικό σήμα επί του οχήματος ή του μηχανήματος και συντάσσει πρωτόκολλο 

καταγραφής εγκαταλελειμμένου. 

 

2. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό 

περιθώριο του ενός (1) μηνός, το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται 

εγκαταλελειμμένο και με ευθύνη του Δήμου μεταφέρεται στα κέντρα ανακύκλωσης 

οχημάτων, όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Στο πρωτόκολλο 

αυτό αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του μηχανήματος και η θέση από την 

οποία αποσύρθηκε. 

 

3. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και 

επισύρει πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 
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4. Οχήματα ή μηχανήματα, που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη 

λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός σε παρακείμενη θέση στην ίδια περιοχή, 

θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής 

και αποσύρονται από τον Δήμο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 

αυτού. 

 

5. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του 

οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη 

ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος, λόφο κτλ., αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού 

και επισύρει πρόστιμο ανάλογα με το είδος των οχημάτων (επιβατηγά, μοτοσικλέτες, 

φορτηγά κ.α.) και κάθε είδους μηχανές ανάλογα με τον όγκο, το βάρος και το 

ωφέλιμο φορτίο τους). 

 

6. Εκτός του προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος καταλογίζεται η δαπάνη 

μεταφοράς του οχήματος στα κέντρα ανακύκλωσης οχημάτων, όπως αυτή θα 

προκύπτει κάθε φορά. 

 

7. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί σε διάστημα πέντε (5) ημερών από τη λήψη 

της ειδοποίησης ή την επικόλληση του ειδικού σήματος, να υποβάλλει αίτημα στην 

υπηρεσία για την απόσυρση του οχήματος από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στην 

περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης καταβάλλει τέλος 

για την απόσυρση και απαλλάσσεται του προστίμου της παραγράφου 5 και των 

δαπανών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

 

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ή ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 

 

1.Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να κρατούν τους σκύλους τους με λουρί 
και να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. 
Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. 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 προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια 

και αρχαιολογικούς χώρους. 

  Για όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος 

επιβάλλει πρόστιμο. Επί πλέον εφαρμόζεται ο Νόμος 3170/29-7-2003 που αφορά τα 

«ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις». 

 

2. Ο Δήμος υποχρεούται να αναθέσει σε κτηνιατρική κλινική τα παρακάτω: 

 α)Την συλλογή των αδέσποτων ζώων μετά από υπόδειξη του υπεύθυνου 

εκπροσώπου του Δήμου μας και επαναφορά στο σημείο που τα περισυνέλεξε μετά 

από τις απαιτούμενες κτηνιατρικές ενέργειες. 

β) Την στείρωσή τους με ωοθηκοστερικτομή ή ορχιοκτομή αναλόγως του φύλλου 

του ζώου με γενική αναισθησία και συρραφή τους με απορροφήσιμα ράμματα. 

γ)Την παραμονή τους για μετεγχειρητική νοσηλεία, σε περίπτωση που αυτό κριθεί 

απαραίτητο. 
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δ)Τον εμβολιασμό των ζώων. 

ε) Την εμφύτευση τσιπ, όπου θα είναι καταγεγραμμένο όλο το ιστορικό του ζώου 

και θα διαπιστώνεται η ταυτότητα του. 

στ)Στη σχετική σύμβαση θα προβλέπεται εκτός των άλλων η ανάθεση, θεραπεία 

αποπαρασίτωσης , ερλιχίωσης, σαρκοοπτικής ψώρας, αφροδισίων νοσημάτων καθώς 

η εξέταση καλαζάρ και παρακολούθηση ζώου υπόπτου για λύσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ 

 

Απαγορεύεται ο σταυλισμός μεγάλων ή μικρών ζώων πέραν των δύο σύμφωνα με 

τις υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις κοινής ησυχίας.  

Όσοι διατηρούν οικόσιτα ζώα ή πτηνά οφείλουν να διατηρούν αυτά σε αριθμό 

αυστηρά περιορισμένο για τις ανάγκες της οικογένειας τους και σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Οφείλουν ακόμα να φροντίζουν ώστε τα πτηνά και τα ζώα να 

μην ενοχλούν τους γύρω κατοίκους σε ζητήματα υγιεινής, αισθητικής 

περιβάλλοντος και ακουστικής ενόχλησης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 

και επιβάλλεται η απομάκρυνση των ζώων. Είναι δε υποχρεωτική η νόμιμη κατοικία 

τους να απέχει από οποιαδήποτε άλλη κατοικία ή κτίριο -30- μέτρα τουλάχιστον. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 25 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

 

Ο Δήμος 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 τη δημόσια υγεία και να 

αναλαμβάνει τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας 

τους. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ -ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ –ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
 

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 καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. 

 

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: 



46 

 

 

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 κλειστούς κάδους 

ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.    

 

4. Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και 

ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, 

φύλλα λαχανικών  κτλ), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κτλ).  

  

5. Να διευκολύνουν την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου στην αποκομιδή των 

απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς συμμορφούμενοι με τις 

υποδείξεις των οργάνων της  παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και 

παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας 

τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή 

επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή 

οριστικά. 

 

6. Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην 

εκτέλεση του έργου της. 
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7. Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που 

δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση 

υποτροπής ζητείται από την Περιφέρεια η ανάκληση της άδειας. 

 

Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας 

του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και 

επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων». 

 

8. Απαγορεύεται στους πωλητές των λαϊκών αγορών η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, 

πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη 

των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα 

επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου. 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. (χώρων υγειονομικής ταφής), 

από οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά αδύνατη την 

αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων, ο Δήμος υποχρεούται να 

ενημερώσει τους παραγωγούς (Ταμείο Λαϊκών Αγορών) και διατηρεί το δικαίωμα να 

αναστείλει τη διενέργεια της λαϊκής αγοράς, μετά από 12ωρη προειδοποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ & ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ-ΚΑΝΤΙΝΕΣ-
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ) 
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Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη) 

καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) 

οφείλουν να διατηρούν το γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό. 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 τους έχει 

υποδειχθεί από το Δήμο. 

 

Πιο συγκεκριμένα οφείλουν:     

1. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. 

2. Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερο τους 

καθαρό. 

3. Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το 

χώρο εργασίας, μετά τη λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός 

καθαρισμός της περιοχής και να μην μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες 

μόλυνσης. 

4. 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.   

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. 

 

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 
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παραβάτες ο Δήμος, μετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του παρόντος 

κανονισμού, μπορεί να αφαιρέσει την άδεια κοινοχρήστου χώρου. 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 

 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

  

ΑΡΘΡΟ 28 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  & ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

1. Σύμφωνα με το Ν.1080/80 επιβάλλεται η επιβολή τέλους υπέρ του Δήμου, από 

αυτούς που χρησιμοποιούν διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν 

γένει κοινόχρηστους χώρους. 

 

2. Οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές 

καταστημάτων οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων 

τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το 

καλοκαίρι για λόγους προλήψεως πυρκαγιάς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε φύτευση 

και κοπή δένδρων ή φυτών επί των πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων άνευ 

άδειας του Δήμου. 
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3.Απαγορεύεται ρητά το κλείσιμο των ρείθρων με τσιμεντοποίηση για την 

προσπέλαση οχημάτων σε χώρους στάθμευσης εντός των οικοπέδων. Βασικό 

χαρακτηριστικό των κεκλιμένων επιπέδων και των ραμπών επί των πεζοδρομίων, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 κτιριοδομικού κανονισμού, είναι: 

 

α) οι κλίσεις που προκύπτουν στο δάπεδο του πεζοδρομίου είναι μικρές κατά πλάτος 

μέχρι 10% και κατά μήκος μέχρι 20%. Σε κανένα σημείο της η ράμπα δεν είναι 

υψηλότερη από την στάθμη του πεζοδρομίου. 

β) Η σύνδεση του κεκλιμένου επιπέδου με το υπόλοιπο δάπεδο του πεζοδρομίου 

γίνεται αρμονικά με την φροντίδα να μην δημιουργηθούν σκαλοπάτια. 

Η έντεχνη κατασκευή των πεζοδρομίων, των εσοχών και των εισόδων γκαράζ θα 

πιστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία. 

 

 

 

4. Αμέσως μετά την ψήφιση του παρόντος κανονισμού οφείλουν όλοι να 

συμμορφωθούν με τα παραπάνω. Η μη συμμόρφωση θα τιμωρείται με πρόστιμο και 

επί πλέον θα χρεώνεται το κόστος εργασίας που θα γίνεται από τα συνεργεία του 

Δήμου ή από εργολάβο που θα του αναθέσει ο Δήμος την παραπάνω εργασία. 

 

5. Όποιος εκ προθέσεως ή εξ αμελείας προξενεί φθορά και βλάβη επί των 

πεζοδρομίων ή των οδοστρωμάτων και ιδιαίτερα επί του ασφαλτοτάπητα των οδών, 

τιμωρείται με πρόστιμο ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς καθώς και με την 

υποχρέωση αποκατάσταση της βλάβης. Στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη 

λόγω έργου να γίνει επέμβαση επί του πεζοδρομίου ή οδοστρώματος ο 

ενδιαφερόμενος απευθύνεται στον Δήμο από τον οποίο του χορηγείται σχετική 

άδεια. 
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ΑΡΘΡΟ 29 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Οι ιδιοκτήτες ή οι υπόχρεοι καταστημάτων και ακινήτων πριν από την υπαίθρια 

εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη υλικών (αδρανών, στερεών κ.λ.π)  σε  

πεζοδρόμιο ή κοινόχρηστο χώρο, οφείλουν να ζητήσουν σχετική άδεια από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Στην χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης 

του πεζοδρομίου ή του κοινοχρήστου χώρου πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται 

τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.) 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 άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη 

νομοθεσία επιβάλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της 
ρύπανσης. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ 

 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
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ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

 

1. Σύμφωνα με το Ν. 2946/8-10-01 δεν επιτρέπεται η εμπορική διαφήμιση εκτός 

πλαισίων και ειδικών θέσεων. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, 

συνθήματα, αεροπανώ κλπ.  για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους 

κοινόχρηστους χώρους, επισύρει πρόστιμο, πέρα από το τέλος παράνομης 

διαφήμισης, στον διαφημιζόμενο και διαφημιστή από τα εξουσιοδοτημένα από τον 

παρόντα κανονισμό όργανα. 

 

2.Επίσης απαγορεύεται η επικόλληση αφισών στους κάδους απορριμμάτων, στα 

φωτιστικά σώματα, σε δημόσια κτίρια καθώς και τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα επί 

των πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και πλατειών. Σε περίπτωση παράβασης 

επιβάλλεται πρόστιμο. 

 

3. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και 

γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κτλ) καθώς και 

η απαράδεκτη εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες επιβάλλεται 

πρόστιμο.  

 

Αυτές οι ενέργειες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μετά από σχετική άδεια που 

θα χορηγείται από το δήμο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, αφού ληφθούν 

υπόψη τα ήθη, τα έθιμα, η καθαριότητα και το δημόσιο συμφέρον της πόλης μας. 

Κάθε είδους εμπορική διαφήμιση  

(επιγραφές, βιτρίνες, τοιχογραφίες) που επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν1491/84 

και του Ν1900/90 γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του Δήμου και την 

καταβολή του τέλους διαφήμισης όπως ορίζεται από τις ειδικές διατάξεις των 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντοτε σε χώρους που καθορίζονται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  
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4. Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή 

κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας 

διαφήμισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 

περί ‘υπαίθριας διαφήμισης’, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον 

Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά και τις 

διαφημίσεις και των διαφημιζομένων επιβάλλεται πρόστιμο. 

 Των παραπάνω διατάξεων εξαιρούνται οι πολιτικές οργανώσεις, δημοτικές-κοινοτικές κινήσεις, οι 
Κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς. Για τους φορείς αυτούς τηρούνται οι διατάξεις των νόμων 

και ειδικότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

 

1. Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων ή λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται 

μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι απόσταση 100 μέτρων 

υποχρεούνται (σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη ΦΕΚ 724/87 τεύχος Β΄) 

στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν 

εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ΄ αυτά προς αποτροπή του κινδύνου 

πρόκλησης πυρκαγιάς.  
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2. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο 

Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο και επιβάλλοντας 

χρέωση και πρόστιμο στους οικοπεδούχους για τον καθαρισμό και αποψίλωση των 

οικοπέδων τους, εφόσον οι ιδιοκτήτες δε φροντίζουν από μόνοι τους γι’ αυτό.  

 

3. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος στον Δήμο και στους περίοικους, 

η ειδοποίηση τοιχοκολλείται στην ιδιοκτησία και μετά την παρέλευση προθεσμίας 

εφαρμόζονται τα ανωτέρω. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΥΣΗ 

 

1. Απαγορεύεται απόλυτα η υπαίθρια καύση κλαδιών και χόρτων κατά την περίοδο 

από 1 Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους σύμφωνα με την ισχύουσα 

Πυροσβεστική Διάταξη. Τους υπόλοιπους μήνες και πριν την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε ελεγχόμενης καύσης, πρέπει εκτός των στοιχειωδών μέτρων 

πρόληψης (συνεχής παρακολούθηση, νερό σε ετοιμότητα, επιλογή μέρας άπνοιας 

κ.λ.π.) να ενημερώνεται και η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω του 199 

Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. (9η Πυροσβεστική Διάταξη). 

 

 

2. Απαγορεύεται όλο το χρόνο η καύση υλικών που προκαλούν έκλυση ουσιών 

επικίνδυνων για την υγεία, όπως πλαστικά, ελαστικά, χημικά κ.λ.π. 
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3. Εξαιρετικά, επιτρέπεται όλο τον χρόνο το υπαίθριο ψήσιμο μόνο μέσα σε 

ιδιωτικούς χώρους και εφόσον έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέσα προστασίας.  

 

4. Οι παραβάτες των παραπάνω διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 433 ΠΚ εφόσον με άλλη διάταξη  δεν προβλέπεται 

μεγαλύτερη ποινή. Παράλληλα επιβάλλεται και πρόστιμο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 33 

  

ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ 

 

Οι πάσης φύσεως κατασκευαστές έργων, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί οχημάτων 

και δίτροχων καθώς και τα κάθε είδους κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

(ταβέρνες, καφετέριες κ.λ.π.), οφείλουν να σέβονται τους περιοίκους και να τηρούν 

τις οικείες διατάξεις για τις ώρες κοινής ησυχίας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με 

πρόστιμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 34 
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ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΜΑ ΟΔΩΝ 

 

Για τον καθαρισμό των οδών που είναι παρκαρισμένα (όχι εγκαταλειμμένα) 

αυτοκίνητα, ο Δήμος θα ενημερώνει δυο μέρες νωρίτερα ώστε να μην παρκάρουν 

αυτοκίνητα για 3-4 ώρες προκειμένου να σαρωθεί η οδός την συγκεκριμένη μέρα.  

 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 

Βανδαλισμοί σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου (κάδοι, ιστοί και φωτιστικά, παγκάκια, όργανα 
παιδικών χαρών, οχήματα, πινακίδες, αρχαιολογικά μνημεία, αγάλματα κ.λ.π.) από δόλο ή αμέλεια, 

πέραν της δίωξης για φθορά δημόσιας περιουσίας επισύρουν πρόστιμο.  

Όταν η παραβίαση είναι τέτοιας φύσεως που απαιτούνται εργασίες για την 

αποκατάσταση των φθαρμένων πραγμάτων, τα καθοριζόμενα από τα προηγούμενα 

άρθρα πρόστιμα, δεν δύναται να είναι κατώτερα του διπλάσιου της δαπάνης που 

απαιτείται για την αποκατάσταση.  

 

ΑΡΘΡΟ 36 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

1. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού 

φορτίου που διασχίζουν τις οδούς του Δήμου Διονύσου, 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 ώστε να αποφεύγεται ο διασκορπισμός τους και η 



57 

 

ρύπανση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Σε όσους δεν συμμορφώνονται 

με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο.  

 

2. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 
εμπορευμάτων πρέπει να συλλέγονται 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 Δήμου και τα έξοδα καθαρισμού, όπως αυτά  

θα προκύπτουν κάθε φορά, καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Σε όσους δεν προσαρμόζονται με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλει  

πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη 
σοβαρότητα της ρύπανσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 37 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 

Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να προστατεύει το περιβάλλον και από τις επί αυτού επιπτώσεις που 
επέρχονται από την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Απαγορεύεται στους ιδιοκτήτες 

ακινήτων να μισθώνουν σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, παρανόμως, χώρους των ακινήτων τους  
για την τοποθέτηση κεραιών λόγω συμβολής στην περιβαλλοντική ρύπανση. Πρόστιμο; 

 

ΑΡΘΡΟ 38 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ & ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ 

ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

 

Στο άρθρο 31 του παρόντος κανονισμού γίνεται ενδεικτική αναφορά στις 

υποχρεώσεις του Δήμου και των πολιτών για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών 
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ενώ σ’ αυτό το άρθρο θα γίνει αναφορά στα μέτρα, τις δράσεις και τις υποχρεώσεις 

για την αντιμετώπιση των φαινομένων χιονόπτωσης και παγετού. 

 

Με την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, ο Δήμος προβαίνει στην 

υλοποίηση μέτρων και ενεργειών προκειμένου να συμβάλλει, στην προστασία της 

ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των κατοίκων και την διαφύλαξη της 

περιουσίας τους. Οι δράσεις και οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται σύμφωνα με το 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου όπου 

μεταξύ άλλων καθορίζονται αναλυτικά οι προτεραιότητες και προσδιορίζονται τα 

κρίσιμα περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  

 

Σε περίπτωση χιονόπτωσης, ο αποχιονισμός ξεκινά κατά προτεραιότητα από τις 

κεντρικές οδικές αρτηρίες και τα σημεία όπου προκύπτει περιστατικό έκτακτης 

ανάγκης και χρήζει ταχείας αντιμετώπισης και στη συνέχεια στο εσωτερικό οδικό 

δίκτυο. Για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω παγετού γίνεται διασπορά άλατος στους 

οδικούς άξονες και το εσωτερικό οδικό δίκτυο καθώς επίσης και διανομή άλατος, 

κατάλληλα συσκευασμένου, σε σχολεία, κατοίκους, κ.λ.π.  

 

Οι κάτοικοι οφείλουν να υποστηρίζουν τις ενέργειες αποχιονισμού και να 

συνδράμουν με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση των φαινομένων πολιτικής 

προστασίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα είναι υποχρεωμένοι: 

 να ενημερώνονται για τα σημεία διανομής άλατος που έχει ορίσει ο Δήμος 

 να διατηρούν τα πεζοδρόμια τους προσβάσιμα (απομάκρυνση χιονιού, πάγου 

και ρίψη άλατος) 

 να μην παρκάρουν σε οδούς με περιορισμένο πλάτος, παρά μόνο στη μία 

πλευρά αυτών για να είναι δυνατή η διέλευση των εκχιονιστικών 

μηχανημάτων και  
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 να χρησιμοποιούν τα οχήματα τους, μόνο εφόσον είναι απαραίτητο και να 

έχουν τοποθετήσει σε αυτά αντιολισθητικές αλυσίδες (εφόσον απαιτείται), 

έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαλή κυκλοφορία των μηχανημάτων 

αποχιονισμού   

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Κατά των επιβαλλομένων προστίμων, μπορεί να ασκηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών, ένσταση και αίτηση συμβιβασμού. Για 

τη λήψη σχετικής απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Για πρόστιμα άνω των 500 ευρώ, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση των 3/5 του 

μπορεί  να μειώσει ή εξαλείψει το επιβληθέν πρόστιμο. 

  

ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΤΕΛΗ 

 

1)Μη συσκευασία απορριμμάτων σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους και παραμονή 

εκτός των κάδων:  πρόστιμο 50 €. 

2)Φθορά κάδων : εκτός την εφαρμογή των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα 

επιβάλλεται πρόστιμο 150 € και η δαπάνη αποκατάστασής τους. 

3)Μετά την εξάντληση του χρονικού διαστήματος και την τοποθέτηση ατομικού 

κάδου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του σχετικού άρθρου επιβάλλεται 
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πρόστιμο 150€ και αγορά και τοποθέτηση από τον Δήμο ατομικού κάδου και η 

επιβολή της σχετικής δαπάνης στον υπόχρεο. 

4)Για την μη διατήρηση καθαρού κάδου και τη μη πρόβλεψη απολύμανσης αυτού 

επιβάλλεται πρόστιμο 150€ και η σχετική δαπάνη μετά τις ενέργειες του Δήμου. 

5)Για άναρχη μετακίνηση μηχανικού κάδου επιβάλλεται πρόστιμο 200€. 

6)Για την τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους επιβάλλεται πρόστιμο 150€. 

7)Για ακάθαρτο χώρο προαυλίου επιβάλλεται πρόστιμο 100€. 

8)Στις περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού χώρου από ογκώδη αστικά 

απορρίμματα επιβάλλεται πρόστιμο 150€. Επιβάλλεται επίσης τέλος αποκομιδής 2 

ευρώ ανά κιλό (υπολογίσιμο στο περίπου). 

9)Στις περιπτώσεις κηπευτικών ειδών (υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιών, 

χωμάτων κτλ) μη τοποθετημένων σε σακούλες ή συσκευασμένα σε ελαφρά δέματα, 

δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα επιβάλλεται πρόστιμο 150€. Το τέλος 

αποκομιδής ορίζεται σε 10€ ανά σακούλα ή δέμα. 

10)Για την μη ελαχιστοποίηση του όγκου δια πιέσεως απορριμμάτων συσκευασιών 

που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια) επιβάλλεται 

πρόστιμο 10 € ανά συσκευασία. 

11)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 επιβάλλεται πρόστιμο 1000€ 

12)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 επιβάλλεται πρόστιμο 200€ και 30€ 

ανά αντικείμενο. 

13)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 3 επιβάλλεται αρχικό πρόστιμο 200€. 

14)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 5 επιβάλλεται πρόστιμο 150€. 

15)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 1,2 επιβάλλεται πρόστιμο 200€. 

16)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 1γ επιβάλλεται πρόστιμο 300€. 

17)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 14 παρ.6 επιβάλλεται πρόστιμο 200 € και ειδικό 

τέλος 30€ ημερησίως. 
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18)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 7 επιβάλλεται  αρχικό πρόστιμο από 

200 – 1000 €. 

19)Το ειδικό ανταποδοτικό τέλος για κάθε πεύκο που αναφέρεται στο άρθρο 15 

παρ. 2 ανάλογα με την ηλικία είναι 300-600 €. 

20)Για την κοπή δένδρων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 3 επιβάλλεται 

πρόστιμο 5000€ ανά πεύκο. Για δε τις περιπτώσεις τοποθέτησης πινακίδων, 

συρμάτων κλπ. επιβάλλεται πρόστιμο 100 € ανά δέντρο. 

21)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 18 παρ.2 επιβάλλεται πρόστιμο 10€ ανά 

ογκώδες απόβλητο οικιακού τύπου (χαρτοκιβώτιο). 

22)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 5 & 6 θα επιβάλλεται πρόστιμο 200€. 

23)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 & 2 θα επιβάλλεται πρόστιμο από 

300 – 3000 € ανάλογα με την περίπτωση. 

24)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 1 & 2 επιβάλλεται πρόστιμο 100 – 

500€ ανάλογα με την περίπτωση. 

25)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 21 επιβάλλεται πρόστιμο 80€. 

26)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 22 παρ.3 επιβάλλεται πρόστιμο 200€. 

27)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 22 παρ.5 επιβάλλεται πρόστιμο από 100-500€ 

ανάλογα του είδους των οχημάτων. 

28)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 23 παρ.1 επιβάλλεται πρόστιμο από 30-150€. 

29)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 24 επιβάλλεται πρόστιμο από 100-1000€. 

30)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 26 επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα την 

περίπτωση 100-1000 €. Το δε δημοτικό τέλος που θα επιβάλλεται για τη μη 

εφαρμογή του άρθρου 26 παρ.8 θα κυμαίνεται από 300-500 €. 

31)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 27 επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα την 

περίπτωση 100-1000 €. 
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32)Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δήμου σ’ αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 28 

παρ.1  10€/τ.μ. 

33)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 28 επιβάλλεται ανάλογα με την περίπτωση 

πρόστιμο από 100 – 2000€. 

34)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 29 επιβάλλεται πρόστιμο από 100-2000€. 

35)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 1 επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με 

την περίπτωση 100-2000€. Αυτό βέβαια καταλογίζεται ανά διαφήμιση. Καθορίζεται 

επίσης τέλος παράνομης διαφήμισης 50€/τ.μ.   

36)Για την μη εφαρμογή του άρθρου 30 παρ.2,3 επιβάλλεται πρόστιμο 50-100€ 

ανά παράβαση. 

37)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 4 επιβάλλεται πρόστιμο 200-500€ / 

διαφημιστή και ανά διαφημιζόμενο. 

38)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 2 επιβάλλεται πρόστιμο 100-500€. Η 

χρέωση δε ορίζεται σε 1 €/τ.μ.. 

39)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 32 επιβάλλεται πρόστιμο από 300 – 5000 €.  

40)Για τη μη εφαρμογή  του άρθρου 33 επιβάλλεται πρόστιμο από 150 – 3000 €. 

41)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 35 επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο όπως 

αναφέρεται δεν  δύναται να είναι κατώτερο του διπλασίου και ανώτερο του 

πενταπλασίου της δαπάνης που απαιτείται για την αποκατάσταση. 

42)Για τη μη εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 1,2 επιβάλλεται πρόστιμο από 200 – 

1500 €. 

 Πέραν της αναφοράς των παραπάνω θα επιβάλλεται για οποιαδήποτε παράβαση του 

Κανονισμού  επιπρόσθετο πρόστιμο 50 – 2000 €. 

  Η εφαρμογή του παραπάνω Κανονισμού αποτελεί κοινή υποχρέωση  του Δήμου και 

των Δημοτών ώστε να διασφαλίζεται ο Πολιτισμός μας. Πρόθεση του Κανονισμού 

δεν είναι η επιβολή προστίμων αλλά η βελτίωση της Παιδείας όλων μας σε εκείνα τα 

επίπεδα τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η Χώρα μας αποτελεί τουλάχιστον τρανό 
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παράδειγμα για μίμηση και παραδειγματισμό. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί 

να δημιουργήσουμε ένα μικρό παράδεισο για τα παιδιά μας.  

Το λόγο ζήτησε το μέλος της ΕΠΖ κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη η οποία έκανε τις εξής 
παρατηρήσεις:…Ta ευπαθή απόβλητα των καταστημάτων που παρασκευάζουν φαγητά να τα 
έχουν σε αεροστεγείς σακούλες ή να τα έχουν καταψύξει όταν τα παραδίδουν στα 
απορριμματοφόρα, διότι η οσμή τους στους κάδους αποτελούν πόλο έλξης για τα αδέσποτα 
ζώα. Οι πάγκοι της Λαϊκής που είναι με ευπαθή προϊόντα να είναι σε συγκεκριμένα σημεία της 
λαϊκής. Στο άρθρο30 να προστεθεί στην παρ 4 και οι ΣΥΛΛΟΓΟΙ μαζί με τους κοινωνικούς 
φορείς…..Επίσης στο άρθρο 15 προτείνω να υπάρχει ανταποδοτικό τέλος για την κοπή εκτός 
σχεδίου πόλεως πεύκων..  

Ο κ.Σωτηρίου Σακελλάριος επανέλαβε ότι   … «  Για την κατάρτιση των κανονισμών πρέπει να 
λάβουμε σύμφωνα με το νόμο τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών 
φορέων και ομάδων πολιτών με τους οποίους η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τους οποίους 
ερχόμαστε σαν επιτροπή  σε διαβούλευση καθώς και τυχόν μελέτες που έχουν εκπονηθεί για 
τα θέματα που αφορούν. 

  Αντιπαρέρχομαι το γεγονός ότι ο νόμος απαιτεί αυτό πρέπει να γίνεται το συντομότερο 
δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής περιόδου. 

  Πρέπει συνεπώς έστω να μας τεθούν υπόψη τα στοιχεία αυτής της διαβούλευσης 
προκειμένου να τα αξιολογήσουμε . 

  Αν αυτό έγινε για μας αλλά χωρίς εμάς, αυτό δεν μας καλύπτει και από μόνο του αποτελεί σοβαρό 
λόγο να απέχουμε από τη διαδικασία κατάρτισης των κανονισμών. 

  Εάν παρόλα προχωρήσετε μπορούμε να σας καταθέσουμε προτάσεις όχι ως καταρτίζοντες  τους 
κανονισμούς αφού απέχουμε, αλλά συμμετέχοντας σ’ αυτή τη φάση ως μία φάση της διαβούλευσης» Στη 
συνέχεια ανέπτυξε τις απόψεις του και τις παρατηρήσεις του για τον κανονισμό καθαριότητας οι οποίες 
είναι οι εξής: 

 Αρθρο 3 παρ. 3 Τα ογκώδη θα μεταφέρονται από τον ενδιαφερόμενο στο ειδικό κέντρο του Δήμου. 

Προτείνω Τα ογκώδη τα μεταφέρει ο Δήμος κατόπιν συνεννόησης με τον ενδιαφερόμενο για την ημέρα 
που πρέπει να παραδοθούν.  Η άνευ συνεννόησης έκθεση στο ύπαιθρο αποτελεί παράβαση. (7-10 ημέρες 
υπερβολικό). 

Παρ. 4 Ενώ οι υποχρεώσεις των δημοτών περιγράφονται λεπτομερώς  οι αντίστοιχες του Δήμου 
περιγράφονται αόριστα και γενικά με αποτέλεσμα η τυχόν αθέτηση των υποχρεώσεων του Δήμου (έναντι 
των εισπραττόμενων τελών) να είναι δυσδιάκριτη και πάντως χωρίς συνέπειες για τον αθετούντα. 

Αντίθετα για την αθέτηση, όρων των κανονισμών ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμα, πολλές φορές 
εξοντωτικά. Και με προβλεπόμενο εύρος από 50-2000 € (τελευταία παράγραφος ή 300-5000 € παρ.39 
άρθρο 32). Το εύρος αυτό αποτελεί αιτία διακρίσεων ακόμη και συναλλαγής μεταξύ του διαπιστώνοντας 
και καθορίζοντος το πρόστιμο και τον παραβάτη του κανονισμού. 

 Προτείνεται από την Ε.Π.Ζ. η μείωση των προστίμων κατά 50%. 

 



64 

 

Άρθρο 8 

 

Μπάζα από επισκευαστικές εργασίες να τα παίρνει ο Δήμος  (μέχρι -3- σακκούλες) 

Μικροποσότητες να τοποθετούνται δίπλα στο κάδο απορριμμάτων μετά από συνεννόηση 
(αναπόφευκτο). 

 

Άρθρο 11 

 

Πρέπει να προβλεφθεί όροι χρήσεως κοινοχρήστων χώρων. 

 

Άρθρο 14 

 

Να υποβάλλουν στο Δήμο προ της έναρξης εργασιών  

α)Άδεια , β)Τοπογραφικό, γ) Διάγραμμα κάλυψης, δ)Διάγραμμα κοπής δέντρων και φύτευσης. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν και άλλα σχέδια αυτά πρέπει να προσκομίζονται στο Δήμο άμεσα. 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ελέγχει την εφαρμογή των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία σχεδίων 
και ιδίως την εφαρμογή των εξωτερικών διαστάσεων, υψομετρικών και μανδρότοιχου.  

Τυχόν μη εφαρμογή των εγκεκριμένων αναφέρεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

 

Χημική τουαλέτα 

 

Άρθρο 15 παρ. 2 

Όχι πρόστιμα για τα νόμιμα (προβλεπόμενα από την άδεια δέντρων. Υποχρέωση στην φύτευση με 
ανεπτυγμένα  δέντρα , τουλάχιστον 1 ανά 5 τ.μ.  Η παράλειψη τότε πρόστιμο  μονοσήμαντου π.χ. 500 
€/δέντρο ώστε τα αντικαθιστά ο Δήμος σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 



65 

 

ΑΡΘΡΟ 23 Οι προτάσεις του φιλοζωϊκού. 

Είμαστε ο Δήμος και οι Σύλλογοι προστασίας ζώων συνεργάτες για τα αδέσποτα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 παρ.5 

Με απόφαση το Δ.Σ. η ανάκληση αδείας. 

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ 

 

Κανόνες για παραχώρηση χρήσεως πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων. 

Οικοδομές – Επαγγελματίες. 

Π.χ. Έκθεση εμπορευμάτων στο πεζοδρόμιο επιτρέπεται? Εάν ναι δωρεάν εάν όχι – τι? Η άνευ αδείας 
χρήση ή καθ’ υπέρβαση πως αντιμετωπίζεται κλπ. 

  Προτείνεται από την Ε.Π.Ζ. η απαγόρευση έκθεσης εμπορευμάτων στο πεζοδρόμιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

Ερπυστριοφόρα στα κοινόχρηστα οδοί κ.λ.π. Μπετονιέρες – μπετά που τρέχουν στις ανηφόρες. 

 

ΚΕΦ. ΙΣΤ΄ 

 

Οι ενστάσεις από την επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και επικύρωση της απόφασης της 
από το Δ.Σ.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του μπορεί να 
διαφοροποιήσει την απόφαση της επιτροπής επίλυσης φορ/κών διαφορών είτε αυξάνοντας είτε 
μειώνοντας μέχρι και μηδενισμού των σχετικών προστίμων. 

Για τα πρόστιμα είπαμε.  
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Ο Πρόεδρος πρότεινε να προστεθεί στο άρθρο 14…ότι απαγορεύεται η ρύπανση των δρόμων με 
λάσπες από διάφορα οικοδομικά υλικά. .Ο ρυπαίνων να επιβαρύνεται με πρόστιμο(προτείνεται 1000€) 

  Ο Δήμαρχος κ.Καλαφατέλης  Ιωάννης  ζήτησε το λόγο και είπε ότι όσο πιο υψηλά είναι τα πρόστιμα 
τόσο δύσκολα εισπράττονται.. Να εισηγηθεί η ΕΠΖ  να γίνει μείωση των προστίμων κατά 50% στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Και για τα  πρόστιμα εντός προθεσμίας 10 ημερών να υπάρχει έξτρα μείωση. 

Τα μέλη συμφώνησαν να υπάρξει ένα ταμείο για την προστασία του Περιβάλλοντος 

 4.Τις παρατηρήσεις των μελών της Ε.Π.Ζ.. σύμφωνα με τις οποίες : 

Η κα Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη είπε τα εξής : 

Άρθρο 9 – Τα απόβλητα καταστημάτων που παρασκευάζουν φαγητά να τα έχουν  
αεροστεγή δεμένα και κατεψυγμένα και να τα παραδίδουν στα απορριμματοφόρα. Οι 
λειτουργίες της Λαϊκής που είναι με ευπαθή προϊόντα να είναι σε συγκεκριμένα 
σημεία. 

Άρθρο 30 – Καθαρισμός κάδών – Να προστεθεί και οι Σύλλογοι. 

 

Ο κος Σωτηρίου επανέλαβε ότι δεν αξιολογούνται οι παρατηρήσεις στη 
διαβούλευση. 

Κανονισμός καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος Δήμου Διονύσου. 

 Άρθρο 3 Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για τίποτα με αυτό το άρθρο. 

Αρθρο 3 παρ. 3 Τα ογκώδη θα μεταφέρονται από τον ενδιαφερόμενο στο ειδικό κέντρο του Δήμου. 

Προτείνουμε Τα ογκώδη τα μεταφέρει ο Δήμος κατόπιν συννενόησης με τον ενδιαφερόμενο για την 
ημέρα που πρέπει να παραδοθούν.  Η άνευ συννενόησης έκθεση στο ύπαιθρο αποτελεί παράβαση. (7-10 
ημέρες υπερβολικό). 

Παρ. 4 Ενώ οι υποχρεώσεις των δημοτών περιγράφονται λεπτομερώς  οι αντίστοιχες του Δήμου 
περιγράφονται αόριστα και γενικά με αποτέλεσμα η τυχόν αθέτηση των υποχρεώσεων του Δήμου (έναντι 
των εισπραττόμενων τελών) να είναι δυσδιάκριτη και πάντως χωρίς συνέπειες για τον αθετούντα. 

Αντίθετα για την αθέτηση, όρων των κανονισμών ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμα, πολλές φορές 
εξοντωτικά. Και με προβλεπόμενο εύρος από 50-2000 € (τελευταία παράγραφος ή 300-5000 € παρ.39 
άρθρο 32). Το εύρος αυτό αποτελεί αιτία διακρίσεων ακόμη και συναλλαγής μεταξύ του διαπιστώνοντος 
και καθορίζοντος το πρόστιμο και τον παραβάτη του κανονισμού.  

 Προτείνεται από την Ε.Π.Ζ. η μείωση των προστίμων κατά 50%. 

 

Άρθρο 8 

 

Μπάζα από επισκευαστικές εργασίες να τα παίρνει ο Δήμος  (μέχρι -3- σακκούλες) 
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Μικροποσότητες να τοποθετούνται δίπλα στο κάδο απορριμμάτων μετά από συννενόηση 
(αναπόφευκτο). 

 

Άρθρο 11 

 

Πρέπει να προβλεφθεί όροι χρήσεως κοινοχρήστων χώρων. 

 

Άρθρο 14 

 

Να υποβάλλουν στο Δήμο προ της έναρξης εργασιών  

α)Άδεια , β)Τοπογραφικό, γ) Διάγραμμα κάλυψης, δ)Διάγραμμα κοπής δέντρων και φύτευσης. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν και άλλα σχέδια αυτά πρέπει να προσκομίζονται στο Δήμο άμεσα. 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ελέγχει την εφαρμογή των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία σχεδίων 
και ιδίως την εφαρμογή των εξωτερικών διαστάσεων, υψομετρικών και μανδρότοιχου.  

Τυχόν μη εφαρμογή των εγκεκριμένων αναφέρεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

 

Χημική τουαλέτα 

 

Άρθρο 15 παρ. 2 

Όχι πρόστιμα για τα νόμιμα (προβλεπόμενα από την άδεια δέντρων. Υποχρέωση στην φύτευση με 
ανεπτυγμένα  δέντρα , τουλάχιστον 1 ανά 5 τ.μ.  Η παράλειψη τότε πρόστιμο  μονοσήμαντου π.χ. 500 
€/δέντρο ώστε τα αντικαθιστά ο Δήμος σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 23 Οι προτάσεις του φιλοζωϊκού. 

Είμαστε ο Δήμος και οι Σύλλογοι προστασίας ζώων συνεργάτες για τα αδέσποτα. 
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ΑΡΘΡΟ 26 παρ.5 

Με απόφαση το Δ.Σ. η ανάκληση αδείας. 

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ 

 

Κανόνες για παραχώρηση χρήσεως πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων. 

Οικοδομές – Επαγγελματίες. 

Π.χ. Έκθεση εμπορευμάτων στο πεζοδρόμιο επιτρέπεται? Εάν ναι δωρεάν εάν όχι – τι? Η άνευ αδείας 
χρήση ή καθ’ υπέρβαση πως αντιμετωπίζεται κλπ. 

  Προτείνεται από την Ε.Π.Ζ. να απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων στο πεζοδρόμιο . 

ΑΡΘΡΟ 35 

 

Ερπυστριοφόρα στα κοινόχρηστα οδοί κ.λ.π. Μπετονιέρες – μπετά που τρέχουν στις ανηφόρες. 

 

ΚΕΦ. ΙΣΤ΄ 

 

Οι ενστάσεις από την επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και επικύρωση της απόφασης της 
από το Δ.Σ.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του μπορεί να 
διαφοροποιήσει την απόφαση της επιτροπής επίλυσης φορ/κών διαφορών είτε αυξάνοντας είτε 
μειώνοντας μέχρι και μηδενισμού των σχετικών προστίμων. 

Για τα πρόστιμα είπαμε.  

 

Να προστεθεί ότι απαγορεύεται η ρύπανση των δρόμων με λάσπες από διάφορα οικοδομικά υλικά.. Ο 
ρυπαίνων πληρώνει πρόστιμα…… (προτείνεται 100€ - να προστεθεί στο άρθρο 14.) 

 

Πεύκα – Πολεοδομία  

Άρθρο 15  - Η κα Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη:  Για τα εκτός σχεδίου αναδασωτικό τέλος. 
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Ο κος Κανατσούλης Ιωάννης συμφώνησε με τις προτάσεις των μελών , των κ.κ. Σωτηρίου Σακελλάριο , 
Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη. 

 Ο Δήμαρχος τοποθέτηθηκε για τα πρόστιμα και είπε ότι όσο πιο υψηλά είναι τα πρόστιμα δεν 
εισπράττονται. Πρότεινε να εισηγηθεί η Ε.Π.Ζ. να γίνει μείωση στο Δ.Σ. 50%. Για τα πρόστιμα εντός 
προθεσμίας 10% έξτρα μείωση. Να γίνει ένα ταμείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος.  

 

Άρθρο 37  -Προτείνεται από την Ε.Π.Ζ. : Γενικά απαγορεύεται η τοποθέτηση κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας στους δομημένους ιστούς των πόλεων του Δήμου μας. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

-Την εισήγηση του Προέδρου. 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 παρ.Β) περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 

 Eισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο….. ν)το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 
79 και 82 του ΚΔΚ. 

  4 -Τις παρατηρήσεις-απόψεις των μελών της 

 

                                       Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

                   Με ψήφους 7(εφτά) υπέρ και μια δήλωση ως παρών του (κ.Σωτηρίου Σακελλάριου)  

Εγκρίνει τον Κανονισμό  Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας  Δήμου  Διονύσου   του 
Δήμου σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν υποβάλλει οι διάφοροι φορείς και οι οποίες  θα 
τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου .Αφού εγκριθούν να ενσωματωθούν στον 
κανονισμό καθαριότητας οι οποίες δεν περιέχονται στα άρθρα του.  

και τη διαβιβάζει στο Δ.Σ προς ψήφιση. 

 

Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..59/12..  
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                             

                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης                                                 

 Παππάς Νικόλαος                                 2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  

                                                                 3.Καρυστινός Νικόλαος 

                                                                 4. Σωτηρίου Σακελλάριος 

                                                                 5.Χιώτης Ηρακλής 

                                                                 6.Παλιγγίνης Κων/ος 

                                                                7.Παπαπαναγιώτου Ελένη 

                                                                  

 

 

 

 

    

 

 

 


