
  

Μαίος 2020 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

Εισήγηση: 

Αντιδήμαρχος Μεγαρέων 

Ιερόθεος Γ.  Πολυχρόνης 

 



Σελίδα 1 από 22 
 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

 

 



Σελίδα 2 από 22 
 

Άρθρο 1ο  

Αντικείµενο του Κανονισµού 

 

1. Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά 

άµεσης προτεραιότητας που µέσα από διαρκή συνεργασία του ∆ήµου και των πολιτών – 

δηµοτών µπορεί να αποφέρει τα µεγαλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Ο Κανονισµός αυτός 

έχει ως στόχο τη διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη και τη διασφάλιση της δηµόσιας 

υγείας, την σωστή διαχείριση των απορριµµάτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή και 

διάθεση), την ενηµέρωση των δηµοτών – κατοίκων και την επιδίωξη της συνεργασίας τους. 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού δεν αποκλείουν την εφαρµογή των ισχυουσών 

διατάξεων της κείµενηςνοµοθεσίας. 

2. Ο παρών Κανονισµός έχει ως αντικείµενο : 

•Την τήρηση της καθαριότητας της πόλεων και των οικισμών, τη διασφάλιση της δηµόσιας 

υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

•Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, 

αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση), µε μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Στόχοι του παρόντος Κανονισµού είναι:  

•Η προστασία και η αναβάθµιση του περιβάλλοντος. 

•Η αποτροπή της ρύπανσης. 

•Η αναβάθµιση των περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού και τουριστικού 

ενδιαφέροντος.  

•Η ενεργός συµµετοχή των δηµοτών. 

•Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόµενων υπηρεσιών στους δηµότες, 

κατοίκους, επισκέπτες του Δήμου και τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή ευθύνης του. 

•Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επαγγελµατιών που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου. 

•Η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την επίτευξη αυτών των στόχων.   

3. Ο Κανονισµός και η πολιτική συνεργασίας του ∆ήµου µε τους δηµότες, τους κατοίκους 

και τους εν γένει χρήστες των σχετικών υπηρεσιών, διέπονται από τις εξής βασικές αρχές:  

Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Την αρχή της «αειφόρου ανάπτυξης». 

Την αρχή της δηµοσιότητας. 

Την αρχή της πρόληψης. 
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Άρθρο 2ο  

Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 

 

1) H αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει, ανήκει στη ∆ηµοτική Αρχή και 

συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών 

Συνεργείων, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Μεγαρέων.  Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη διαπίστωση των παραβάσεων του 

παρόντος Κανονισμού, αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία και εισηγείται, μετά από 

αυτοψία και σύνταξη σχετικής γραπτής εκθέσεως,  την επιβολή των προστίμων και την 

υποβολή μηνύσεων. 

Το ύψος των προστίμων για κάθε παράβαση καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

2) Με απόφαση του/ων αρμόδιου/ων Αντιδημάρχου/ων, ορίζονται, σε ετήσια βάση και ανά 

δημοτική ενότητα, Επόπτες (καθαριότητας, πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, κατά περίπτωση), 

ο οποίοι είναι αρμόδιοι για την επιτήρηση όλων των χώρων που θα καθορισθούν 

κατωτέρω, τη διαπίστωση ζημιών και την καταγραφή τους. 

Επίσης, οι εν λόγω Επόπτες είναι αρμόδιοι για διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος 

Κανονισμού, αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία και εισηγούνται, μετά από αυτοψία 

και σύνταξη σχετικής γραπτής εκθέσεως,  την επιβολή των προστίμων από τον Δήμαρχο ή 

τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στον οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα και την 

υποβολή μηνύσεων, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

3) Σε περίπτωση που συσταθεί Δημοτική Αστυνομία, η τελευταία θα είναι υπεύθυνη, σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών 

Συνεργείων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, καθώς και την 

υποβολή μηνύσεων και την επιβολή προστίμων. 

 

 

Άρθρο 3ο  

Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ: Ως απορρίµµατα - στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή 

αντικείµενα κυρίως στερεάς μορφής που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή 

φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, 

ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειµµένα ή πρόκειται 

να εγκαταλειφθούν. Τα στερεά απόβλητα περιλαµβάνονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΒ΄ 
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του άρθρου 17 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909/22.12.2003) (Ευρωπαϊκός 

Κατάλογος Αποβλήτων – Απόφαση 2001/118/ΕΚ). ∆ηµοτικά απόβλητα νοούνται τα 

απόβλητα που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΒ΄ του άρθρου 17 της Κ.Υ.Α. 

50910/2727/2003 µε ονοµατολογία αναφοράς 20.00.00, από τα οποία εξαιρούνται τα 

απόβλητα που περιέχονται στην ίδια ονοµατολογία και τα οποία περιλαµβάνονται στον 

κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων που έχει υιοθετηθεί µε την απόφαση 94/904 Ε.Κ. Ως 

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

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

Αυτά σύµφωνα µε την Ελληνική (κυρίως στα παραρτήµατα του άρθρου 17 της KYA 

50910/2727/2003) και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αλλά και για τις ανάγκες του παρόντος 

κανονισµούταξινοµούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙ∆ΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ-ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ.   

B. TAΞΙΝΟΜΗΣΗ 

1. ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  Τα αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν : 

α)Εσωτερικά απορρίµµατα που προέρχονται από οικίες (οικιακά απόβλητα), καταστήµατα, 

γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, υπεραγορές 

τροφίµων, , εκκλησίες, σχολεία, και γενικά από όλους τους χώρους, όπου εκδηλώνονται 

ανθρώπινες δραστηριότητες 

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

κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ 

γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών καλλωπιστικών φυτών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.α.) 

δ)Ογκώδη αστικά απορρίµµατα (παλαιά έπιπλα, στρώµατα, άχρηστες οικιακές συσκευές 

κλπ.    

2. ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαμβάνουν : 

α)Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 

εργαστηρίων συνεργείων, υπεραγορών τροφίµων, κέντρων διασκέδασης και άλλων 

μονάδων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών και δεν προσομοιάζουν µε τα αστικά, λόγω 

όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (µέταλλα, 

ξύλο, χαρτί, πλαστικά, κ.λ.π.)   

β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από 

αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατοµικά- µικροβιολογικά- 

αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµαταλοιµωδών νόσων κ.λ.π. τα οποία οδηγούνται 

υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.  

γ) Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµούνεκροταφειακώνχώρων.  

δ) Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές 

εργασίες.  

ε) Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν µε τις συνηθισµένες µεθόδους και οχήµατα 
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στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και µηχανήµατα γενικά καθώς και µέρη τους, άχρηστα ή 

εγκαταλελειμμένα κατά τις κείµενες διατάξεις,  

ζ) Εγκαταλελειμμένα νεκρά ζώα και κατοικίδια. 

3. ΤΟΞΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  Τοξικά-βλαβερά θεωρούνται όλα όσα 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 διαφορετικά από τα συνήθη. α)  Όλα τα 

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

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

οποία περιέχονται στην 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) µε αντικείµενο «Μέτρα όροι 

και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» σε συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης 

∆εκεµβρίου 1991. β)  Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων 

και οχηµάτων. γ)  Υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που 

προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατοµικά και 

µικροβιολογικά εργαστήρια, από νοσοκοµεία ή τµηµάτων αυτών για λοιµώδηνοσήµατα, τα 

οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.   

 

Άρθρο 4ο  

Προσδιορισµός και φύση της διαχείρισης των απορριµµάτων 

 

Ως διαχείριση απορριµµάτων νοούνται η συλλογή, η µεταφορά, η διαλογή, η αποθήκευση, 

η εναπόθεση, καθώς και οι αναγκαίες εργασίες επεξεργασίας τους για την 

επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση πρώτων υλών.  

Πιο συγκεκριµένα νοούνται ως :   

α)ΣΥΛΛΟΓΗ: Ο τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων, 

µέχρις ότου πραγµατοποιηθεί η παραλαβή τους από τις υπηρεσίες του ∆ήµου.  

β)∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ: Όλοι οι τρόποι και οι µέθοδοι αρχικής συλλογής υλικών µε σκοπό 

την ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση ή ανάκτησή τους .  

γ)ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η: Όλες οι εργασίες που αφορούν στην παραλαβή και φόρτωση των 

απορριµµάτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης στα µέσα µεταφοράς και 

ακολούθως στους τόπους διάθεσης .  

δ)∆ΙΑΘΕΣΗ: Όλες οι εργασίες που γίνονται στο χώρο τελικής διαχείρισης και εναπόθεσης, 

που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και οι 

εργασίες ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης, ανάκτησης και παραγωγής ενέργειας.  
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ε)ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: Όλες οι εργασίες περισυλλογής και 

αποµάκρυνσηςαπορριµµάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους 

γενικώς, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις κ.λ.π.  

στ)ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Χώρος απλών ή σύνθετων 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµών ή υπαίθριων για τη µεταφόρτωση των απορριµµάτων που 

αποκοµίζονται από όλες τις περιοχές του ∆ήµου και µεταφέρονται µε ειδικές µεθόδους και 

οχήµατα στους τόπους τελικής επεξεργασίας ή στις χωµατερές.    

 

Άρθρο 5ο  

Χώροι παραγωγής απορριµµάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων  

 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού αυτού, οι χρησιµοποιούµενοι 

όροι έχουν τις εξής έννοιες :  

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

οικογένειες ή άτοµα και τα συγκροτήµατα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι 

ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτηµάτων 

ο διαχειριστής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνοι θα θεωρούνται 

όλοι οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων του κτιρίου. 

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

κάθε φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις, 

Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:  

α) Για ατομικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης.  

β) Για Ανώνυμες Εταιρείες, το Διοικητικό Συμβούλιο .  

γ) Για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ο διαχειριστής. 

δ)  Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες, ο διαχειριστής.  

ε) Για Συνεταιρισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο .  

στ) Για Σωματεία, το Διοικητικό Συμβούλιο.  

στ) Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις 

αποτελούν.  

ζ) Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

νομικών προσώπων που τις αποτελούν.  

3. Ως «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε 

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

τους.  
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4. Για τις «Βιοµηχανικές» εν γένει µονάδες υπεύθυνος είναι συγκεκριµένο πρόσωπο 

οριζόµενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της µονάδας 

5. Ως «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός 

σχεδίου και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νοµέας αυτού.  

6. Ως Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θεωρούνται αυτές που καθορίζονται από την 

Υγειονοµική Διάταξη ¨Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων¨ Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ 343 Β΄), όπως ισχύει. Υπεύθυνοι τήρησης των 

διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στο όνοµα των οποίων ασκείται η επιχείρηση.   

Για τα απόβλητα που παράγονται από τις μονάδες επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών 

προϊόντων, θα πρέπει να ακολουθούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι που έχουν καθοριστεί 

για τη λειτουργία τους και αφορούν και στη διαχείριση των αποβλήτων τους 

 

Άρθρο 6ο   

Υποχρεώσεις του ∆ήµου 

 

Με βάση τον παρόντα Κανονισµό, οι υποχρεώσεις του ∆ήµου καθορίζονται ως εξής: 

1. ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ :  

Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των 

εσωτερικών απορριμμάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 1, εδαφ. α΄ του 

παρόντος. Η αποκοµιδή πραγματοποιείται, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει η 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων και 

γνωστοποιεί εγκαίρως στους δημότες, με κάθε πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, με τοιχοκόλληση στον ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος, με 

δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες, με ανάρτηση στον επίσημο  διαδικτυακό τόπο του 

Δήμου κα. 

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

χώρους υγειονοµικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου αλλού ορίσει η 

∆ηµοτική Αρχή και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ο ∆ήµος οφείλει να 

διατηρεί τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό 

πλύσιµο, απολύµανση και συντήρησή τους.  

2. EIΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: 

Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την αποκομιδή και τη μεταφορά των ειδικών απορριμμάτων, 

όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 2, εδαφ. γ΄, στ΄ και ζ΄ του παρόντος. 

3. ΤΟΞΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: 

H αποκομιδή και η μεταφορά των τοξικών και επικίνδυνων απορριμμάτων γίνεται με 

ευθύνη αυτών που τα παράγουν. 
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Άρθρο 7ο  

Υποχρεώσεις υπευθύνων ως προς τα εσωτερικά (οικιακά) απορρίµµατα - Toποθέτηση 

απορριμμάτων σε κάδους και λοιπά μέσα αποθήκευσης και προστασία αυτών 

 

1. Οι υπεύθυνοι, με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού πρέπει να συµβάλλουν 

στηνεύρυθµη λειτουργία της αποκοµιδής των απορριµµάτων, ήτοι: 

α) Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν 

συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε δεμένους ανθεκτικούς σάκους  μεγάλου μεγέθους, 

τους οποίους, πριν την καθορισμένη ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, οφείλουν να 

έχουν τοποθετήσει σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή σε δικά τους μέσα προσωρινής 

αποθήκευσης απορριμμάτων. Για λόγους που άπτονται της δημόσιας υγείας, της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της αισθητικής της πόλης, απαγορεύεται η τοποθέτηση 

σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και των λοιπών μέσων 

προσωρινής αποθήκευσης. Ακόμα και σε περίπτωση που οι κάδοι απορριμμάτων είναι 

γεμάτοι, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τους αποθηκεύσουν προσωρινά στο χώρο τους, μέχρι 

να καταστεί δυνατή η αποκομιδή από τον Δήμο .  Η μη συμμόρφωση  με την διάταξη αυτή  

θεωρείται ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος (νόμος 1650/1986), κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων.    

β) Σε περιοχές, στις οποίες δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή(π.χ γήπεδα, στάδια, 

απομακρυσμένοι χώροι εκδηλώσεων κτλ), οφείλουν  να εναποθέτουν τα προς αποκομιδή 

απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων του Δήμου, 

όπως έχει υποδειχθεί από την Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και 

Εξωτερικών ΣυνεργείωνΣε καμιά περίπτωση, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων 

έξω από τη δική τους ή ξένη ιδιοκτησία,  το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή 

οπουδήποτε αλλο, η τοποθέτησή τους σε μικρές σακκούλες, καθώς και η ρίψη τους στο 

δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος.  

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

αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις. ΗΔιεύθυνση 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων είναι η μόνη αρμόδια 

για την επιλογή των θέσεων, καθώς  και την  μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως των κάδων 

(μόνιμης ή προσωρινής).  

β) Δεν επιτρέπεται η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης 

προστατευτικών μέσων, η αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και 

λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, η αυθαίρετη αφαίρεση 

προστατευτικών «Π», καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων. 

γ) Δεν επιτρέπεται η μερική ή η ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής 

αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης ή βανδαλισμού ή εμπρησμού.     



Σελίδα 9 από 22 
 

δ) Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή 

συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.    

ε) Ιδιώτες ή επιχειρήσεις που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων (κάδους, συμπιεστές, καλάθια κτλ), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους 

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

προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων.    

 

 

 

Άρθρο 8ο 

Υποχρεώσεις σχετικά  με προγράμματα ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή,  καθώς και 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων 

 

Οι Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, μόνοι ή σε συνεργασία με άλλους 

φορείς, καταρτίζουν και υλοποιούν προγράμματα ανακύκλωσης,διαλογής στην πηγή,  

καθώς και συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισηςαπορριμμάτων. 

Ειδικότερα: 

1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ο Δήμος Μεγαρέων προωθεί προγράμματα: ανακύκλωσης, ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων 

του Δήμου. 

Οι υπεύθυνοι καθαριότητας και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν την υποχρέωση να 

συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και να συμμορφώνονται 

με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση 

απορριμμάτων.  

Συγκεκριμένα:   

α) Tα συνήθη απορρίμματα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με εκείνα που είναι 

κατασκευασμένα από γυαλί, χαρτί, μέταλλο (λευκοσίδηρος, αλουμίνιο) και πλαστικό. Τα 

τελευταία πρέπει να διαχωρίζονται και να αποδίδονται στον Δήμο, σύμφωνα με το 

εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα ανακύκλωσης που ο Δήμος γνωστοποιεί στους δημότες, με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με τοιχοκόλληση στον ειδικό 

πίνακα του δημοτικού καταστήματος, με δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες, με 

ανάρτηση στον επίσημο  διαδικτυακό τόπο του Δήμου κα. 

β) Τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασμένα, συμπιεσμένα ( 

χάρτινα κιβώτια κτλ), ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο, να προκαλούν τη 

μικρότερη δυνατή αισθητική όχληση και να μη διασκορπίζονται, πρέπει δε να εκτίθενται 

για αποκομιδή, σε εύλογο χρόνο πριν την ώρα διέλευσης του ειδικού απορριμματοφόρου. 

Επίσης, πρέπει να τοποθετούνται στους κάδους, με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι να 
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ξανακλείνει ομαλά, μετά τη χρήση. Όταν ο κάδος γεμίσει και δε δύναται να δεχθεί άλλες 

ποσότητες απορριμμάτων, απαγορεύεται η εγκατάλειψη της συσκευασίας στο οδόστρωμα 

ή το πεζοδρόμιο. Όλα τα ανωτέρω υλικά πρέπει να είναι καθαρισμένα από κατάλοιπα 

ουσιών και τροφίμων , πριν την απόθεση τους στους κάδους.  

γ) Υποχρεώσεις ως προς ειδικότερες κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών: 

Tο γυαλί ως ανακυκλώσιμο υλικό, όπου ο Δήμος εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα χωριστής 

συλλογής σε κάδους με ειδική σήμανση, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

τοποθετούν εντός του κάδου μόνο άδειες γυάλινες φιάλες, χωρίς το πώμα τους και να μην 

τοποθετούν άλλα υλικά, ανακυκλώσιμα ή μη.  

Οι µικρές ηλεκτρικές στήλες (µπαταρίες) θα πρέπει να απορρίπτονται στο δίκτυο των 

κατάλληλων κάδων της Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Φορητών Στηλών που έχει τυχόν  

αναπτυχθεί σε διάφορα σηµεία των δηµοτικών κτιρίων, καθώς και σε σχολεία του Δήμου.     

Τα χρησιμοποιημένα ελαστικά δεν απορρίπτονται στους κάδους ή σε άλλους χώρους. Η 

ανακύκλωση ελαστικών γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004 «Μέτρα 

και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών των οχημάτων. 

Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους»). Οι ιδιοκτήτες των βουλκανιζατέρ, όπου 

γίνεται και η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα οχήματα, καθώς και τα καταστήματα 

εμπορίας οχημάτων, πρέπει να μεριμνούν ώστε να οδηγούνται τα παλαιά τους ελαστικά σε 

κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι διακινητές και οι τελικοί 

πωλητές ελαστικών υποχρεώνονται να διακινούν ελαστικά, τα οποία ανήκουν σε κάποιο 

πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

Η ανακύκλωση των ορυκτελαίων γίνεται, σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004 

«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων - 

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων»). Οι ιδιοκτήτες των συνεργείων, βουλκανιζατέρ, πρατηρίων καυσίμων κ.τ.λ., όπου 

γίνεται και η αλλαγή των παλαιών λαδιών στα οχήματα, καθώς και αυτών που προορίζονται 

για βιομηχανική χρήση, πρέπει να μεριμνούν, ώστε να οδηγούνται τα λιπαντικά έλαια σε 

κάποιο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Οι διακινητές και οι τελικοί 

πωλητές λιπαντικών λαδιών υποχρεώνονται να διακινούν λιπαντικά έλαια, τα οποία είναι 

ενταγμένα σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.  

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια απαγορεύεται να απορρίπτονται στο αποχετευτικό 

σύστημα ως υγρά απόβλητα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εντός των κάδων, μαγειρικών ή 

μηχανικών ελαίων, καθώς και η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων επί του 

οδοστρώματος, των πεζοδρομίων και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Οι ιδιοκτήτες των 

εστιατορίων, ταχυφαγείων, ταβερνών κ.τ.λ θα πρέπει να εναποθέτουν τα χρησιμοποιημένα 

μαγειρικά έλαια σε ειδικά δοχεία, μεριμνώντας , ώστε να οδηγούνται τα μαγειρικά έλαια σε 

πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.    

 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του 4496/2017, «Οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης 

κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά 

κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, 

νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά 
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– οχηματαγωγά πλοία, λιμάνια, πανεπιστήμια, συναυλιακοί χώροι, τράπεζες, καθώς και οι 

επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την 

έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της 47829/ 23.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού 

Υγείας, με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται 

στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή 

των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του 

νόμου  4496/2017 .     

2. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Στόχος του Δήμου Μεγαρέων είναι και η ενθάρρυνση της οικιακής 

κομποστοποίησης, η οποία στοχεύει στην ενεργοποίηση των δημοτών και ιδιαίτερα των 

παιδιών και των νέων  για την προώθηση της ιδέας της βιώσιμης διαχείρισης των 

οργανικών απορριμμάτων, με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου,υλοποιούνται ολοκληρωμένα προγράμματα «Οικιακής 

Κομποστοποίησης» στο Δήμο, με τοποθέτηση και λειτουργία ειδικών κάδων - 

κομποστοποιητών (καφέ κάδοι) σε κατοικίες και σχολεία. 

3. Κάθε πρόγραμμα ανακύκλωσης,διαλογής στην πηγή,  καθώς και συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισηςαπορριμμάτων που θα εφαρμόζει ο Δήμος Μεγαρέων θα 

περιλαμβάνει εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, με παράλληλη ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και παροχή των οδηγιών στους πολίτες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε 

να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος.  Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής 

περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, οι 

υπεύθυνοι καθαριότητας και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες, 

υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις 

οδηγίες των υπηρεσιών. Σε όσους δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της διαλογής και 

συλλογής των αποβλήτων και προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο για κάθε οργανικό 

απόρριμμα που θα τοποθετείται σε κάδο ανακύκλωσης.  

Τέλος, ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί, με 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους 

συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, 

πολίτες, γειτονιές, εταιρείες κτλ.).  

 

 

Άρθρο 9ο   

 

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίµµατα 

 

Τα ‘ογκώδη’ απορρίμματα και τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών δεν ανήκουν στην 

κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων.  H αποκομιδή και η μεταφορά αυτών των  

απορριμμάτων γίνεται με ευθύνη εκείνων που τα παράγουν 
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Άρθρο 10ο   

Υποχρεώσεις υπευθύνων οικοδομικών εργασιών 

 

Τα απορρίμματα- απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και  (μπάζα και άλλα άχρηστα και 

αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κτλ.) 

μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου των οικοδομικών εργασιών στους 

ειδικούς  χώρους ανακύκλωσης απόβλητων εκσκαφών και κατεδαφίσεων. Ειδικότερα: 

1.Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου 

κοινόχρηστου(δημόσιου ή δημοτικού) χώρου, κάθε είδους απορριμμάτων, αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, άνευ γραπτής άδειας από το Δήμο και χωρίς τη 

λήψη ειδικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντοςπου προβλέπονται κάθε φορά 

από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και τον παρόντα Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση 

και, αφού ληφθεί η απαραίτητη άδεια από τον Δήμο,  απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών 

χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς την λήψη των απαιτούμενων 

προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης 

από διαρροή των υλικών.   Επίσης,δεν επιτρέπεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε 

ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός 

σχεδίου πόλεως. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, 

δημιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και 

προκαλούν κινδύνους. Η μη συμμόρφωση  με την διάταξη αυτή  θεωρείται υποβάθμιση 

περιβάλλοντος (νόμος 1650/1986,) όπως επίσης κατάληψη κοινόχρηστου χώρουκαι 

παρεμπόδιση της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων. 

2. Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινόχρηστων(δημοτικών ή δημόσιων) χώρων 

για την τοποθέτηση ειδικών κάδων(σκάφες, containers κτλ), στους οποίου ρίπτονται μπάζα 

ή κάθε μορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εφοδιάζονται με σχετική 

άδεια από το Δήμο και να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας, 

την ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία του υπευθύνου. 

3. Οι προβλεπόμενες στις παρ. 1 και 2 άδειες εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, μετά από αυτοψία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι άδειες 

περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική άδεια ισχύος τους, το συγκεκριμένο χώρο, για τον 

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

κοντέινερ κτλ.) ή της προστατευμένης προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των 

υπευθύνων. Σε περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή άλλου μέσου, χωρίς άδεια, το 

μέσο απομακρύνεται από τα αρμόδια συνεργεία τηςΔιεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων και  η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως 

αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους. Η εσκεμμένη 

εγκατάλειψη αντικειμένων ή απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων από 

επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιρειών, ή άλλων ιδιωτών σε 
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δρόμους, πεζοδρόμια  ή άλλους κοινοχρήστους ή ιδιωτικούς  χώρους θεωρείται ως 

Υποβάθμιση Περιβάλλοντος (νόμος 1650/1986, άρθρο 28). 

 

 

 

Άρθρο 11o   

Λοιπές υποχρεώσεις πεζών – οδηγών οχηµάτων - ιδιοκτητών ζώων 

 

1) Δεν επιτρέπεται η ρίψη χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, 

μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης,καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων σε 

κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (δρόμους, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, 

αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.). Απαγορεύεται επίσης η ρίψη αποτσίγαρων και το άδειασμα 

σταχτοδοχείων στους ως άνω χώρους. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα 

υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων, στους κάδους απορριμμάτων και τα αποτσίγαρα 

σε σταχτοδοχεία. 

2) Δεν επιτρέπεται η ρύπανση με λάδια στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους 

χώρουςαπό κάθε είδους οχήματα. 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 έκτακτες περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση διαρροής, μετά από 

σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Tροχαία και 

τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων για την 

αποκατάσταση. 

3) Κάθε ιδιοκτήτης κατοικιδίου υποχρεούται να φροντίζει για  τον περίπατό του που πρέπει 

να γίνεται πάντα με συνοδό. Παράλληλα, πρέπει να  λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, 

προκειμένου το ζώο να μην εισέρχεται ασυνόδευτοσε κοινόχρηστους χώρους, παιδικές 

χαρές  ή χώρους άλλων ιδιοκτησιώνκαι να μη ρυπαίνει αυτούς.  Κατά τον περίπατο του 

κατοικίδιου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαρίζει άμεσα τα τυχόν περιττώματά του.    

 

Άρθρο 12o   

Κριτήρια χωροθέτησης κάδων 

 

Ο Δήμος εφαρμόζει σύστημα μηχανικής αποκομιδής, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μη χειρονακτικής αποκομιδής για τη διασφάλιση της υγιεινής και 

έχει την ευθύνη της προμήθειας και τοποθέτησης, καθώς και την υποχρέωση καθαρισμού 

των κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων. Ειδικότερα: 
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1. Οι κάδοι τοποθετούνται σε πυκνότητα που καθορίζεται, με βάση την ποσότητα 

απορριμμάτων κάθε περιοχής ή δρόμου, τη συνολική κτιριακή δόμηση και τις 

ιδιαιτερότητές που προκύπτουν ανά περίπτωση.   

2. Οι θέσεις των κάδων, οικιακών ή ανακυκλώσιμων, ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου Καθαριότητας, έπειτα από τη γραπτή εισήγηση του Επόπτη Καθαριότητας 

και την (απλή) γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων. 

3. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση κάδων ή η απομάκρυνσή τους ούτε η παρακώλυση, με 

οποιονδήποτε τρόπο της πρόσβασης του απορριμματοφόρου ή των εργατών στους κάδους 

(π.χ. παρκαρισμένα οχήματα έμπροσθεν κάδων ή σε γωνίες οδών κλπ.). 

4.  Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία, ως προς τη θέση τοποθέτησης του κάδου σε 

ένα δρόμο (οδό),   προτάσσεται η εκ περιτροπής τοποθέτησή του ανά μήνα ( μονοί – ζυγοί 

μήνες) σε θέσεις που θα ορίσει με απόφασή τουο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, 

έπειτα από τη γραπτή εισήγηση του Επόπτη Καθαριότητας και την (απλή) γνώμη του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών 

Συνεργείων. Ενστάσεις κατοίκων για τη θέση των κάδων κατατίθενται εγγράφως εντός δέκα 

(10)  ημερών από την ημέρα τοποθέτησής τους ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων που 

αποτελείται από τον  Προϊστάμενο Καθαριότητας , τον Επόπτη Καθαριότητας και τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο.  

5. Δεν τοποθετούνται κάδοι αποκομιδής:  

• Σε γωνίες δρόμων  

• Σε σηματοδότες  

• Σε διαβάσεις πεζών  

• Σε ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες  

• Σε στάσεις λεωφορείων  

• Σε ράμπες ασθενοφόρων  

• Σε ποδηλατοδρόμους  

• Σε ορατά σημεία σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και αυξημένης επισκεψιμότητας 

(πχ. παραλίες, πλατείες κλπ) 

• Μπροστά σε εκκλησίες  

• Σε πυροσβεστικούς κρουνούς  

• Σε εισόδους παιδικών σταθμών και σχολείων  

• Έμπροσθεν καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
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Άρθρο 13ο 

Ρύπανση από διαφημίσεις 

 

1) Δεν επιτρέπεται, εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων που ορίζει ο Δήμος, σύμφωνα με 

την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 52138/2003 (ΦΕΚ 1788 Β΄),η εμπορική ή  οποιασδήποτε 

μορφής διαφήμιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων του Δήμου (αφίσες, πανό, 

αυτοκόλλητα κτλ), όπως φανάρια σηματοδότησης, κολόνες φωτισμού και ΚΟΚ, δέντρα, 

κουτιά ΔΕΗ & ΟΤΕ κτλ. 

2) Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και 

γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κτλ).   

3) Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους 

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

2946/2001 (ΦΕΚ Α 224/01) περί ¨υπαίθριας διαφήμισης¨, θεωρούνται ρύποι και 

απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο.  Τα ανάλογα πρόστιμα για την μη τήρηση των 

παραπάνω καταλογίζονται στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες, καθώς και 

στις επιχειρήσεις προώθησης και τοποθέτησης αυτών.    

 

Άρθρο 14ο 

Υποχρεώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών 

καταστημάτων 

 

1) Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται 

μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων, οφείλουν να συσκευάζουν σε ιδιαίτερα ανθεκτικούς 

σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (αποφάγια από κρέατα, κόκαλα, ψάρια, 

υπολείμματα τροφών, ζύμες, σιρόπια κτλ.), να τα κλείνουν καλά με ειδικό δεματικό  

(τσέρκι)  και να τα τοποθετούν μέσα, το πολύ μια  ώρα πριν από την προγραμματισμένη 

μηχανική αποκομιδή. Σε καμιά περίπτωση, δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή 

συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης που τυχόν 

διαθέτουν.   

2) Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος είναι μεγάλος και δεν καλύπτεται από τα υπάρχοντα μέσα μηχανικής 

αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν στα πάσης φύσεως απορρίμματα  και υλικά 

συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει 

τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Επίσης, οι υπεύθυνοι οφείλουν 

να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών 
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Συνεργείων και να υποβάλλουν αίτημα προσθήκης μέσων για την εξυπηρέτηση αναγκών 

της επιχείρησής τους. Τα πρόσθετα μέσα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε χώρο που 

καθορίζεται από την ως άνω Διεύθυνση και εντός των ορίων ιδιοκτησίας της επιχείρησης.  

3)Σε περιοχές που, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή και 

δεν υπάρχουν μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, η συσκευασία 

απορριμμάτων πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας ( ανθεκτικοί σάκοι)  από τους 

υπευθύνους των καταστημάτων και να τηρείται χωρίς παρέκκλιση το ωράριο αποκομιδής.  

4) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν άδειας, κοινόχρηστους χώρους για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως καφενεία, καφετιέρες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια 

και συναφή, οφείλουν επίσης να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση 

των υγειονομικών διατάξεων. Επίσης, οφείλουν να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα 

απόρριψης απορριμμάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί. Τέλος, οφείλουν 

να τοποθετούν μπροστά στις εισόδους και εξόδους σταχτοδοχεία δαπέδου, των οποίων 

έχουν και την ευθύνη της καθαριότητάς τους.  

 

 

 

Άρθρο 15ο 

Λαϊκές αγορές 

 

1) Ο Δήμος Μεγαρέων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς 

τους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι λαϊκές αγορές, να προστατεύει τη δημόσια υγεία 

και να αναλαμβάνει τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών, μετά το πέρας της λειτουργίας 

τους.   

2)Οι αδειούχοι πωλητές(επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα η συνεταιριστικές 

οργανώσεις) είναι υπέυθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας, κατά την ώρα που 

λειτουργούν οι λαϊκές αγορές (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας 

τους).Ειδικότερα οφείλουν:  

α) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι 

πώλησης των προϊόντων τους.  

β) Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της 

έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους.  

γ) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά 

κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς. 
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 δ) Να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον, με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως 

ευπαθών και ειδών που αλλοιώνονται εύκολα(λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών 

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

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

τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς εκτός κάδων ή σάκων.  

στ) Να διευκολύνουν τις υπηρεσίες καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και 

το γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών, συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των των 

αρμόδιων υπαλλήλων. 

ζ) Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν 

πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας.  

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

οποιαδήποτε αιτία ( π.χ απεργία) 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 την 

διενέργεια της λαϊκής αγοράς, μετά από έγκαιρη ενημέρωση των ανωτέρω. 

 

Άρθρο 16ο 

Υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο 

 

1. Οι μικροπωλητές γενικά και ιδιαίτερα οι μικροπωλητές νωπών κηπευτικών προιόντων, οι 

ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών που ασκούν τις 

δραστηριότητές τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που 

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

κοινόχρηστου χώρου, οφείλουν:  

α) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.  

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

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

εργασίας, μετά τη λήξη ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής 

και να μη μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης.  

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

αποθήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους ή τους πελάτες τους. Τα μέσα αυτά θα 

πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη και φροντίδα των μικροπωλητών.  

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

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

πολιτών και των μέσων καθαριότητας.  
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στ) Να εναποθέτουν τα απορρίμματα και τις άδειες συσκευασίες στο πλησιέστερο μέσο 

προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου.  

ζ) Να συσκευάζουν σε ανθεκτικές σακούλες τα στερεά απόβλητα, να ελαχιστοποιούν με 

κάθε μέσο τον όγκο των συσκευασιών και να τις περιδένουν με κατάλληλο τρόπο, εφόσον 

στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν πραγματοποιείται 

μηχανική αποκομιδή, 

 

2. Στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν, κατόπιν άδειας, πάγκους έκθεσης ή πώλησης 

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

τήρηση όλων των κανονισμών υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 14 του παρόντος για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μετά το πέρας 

της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε κινητή κατασκευή που 

παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, του οδοστρώματος και των κοινόχρηστων 

χώρων, πρέπει να αποσύρεται με φροντίδα των υπευθύνων καθαριότητας των 

επιχειρήσεων. 

 

 

Άρθρο 17ο 

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασµένων ή µη) 

Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές. Για το σκοπό 

αυτό, οι υπεύθυνοι πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη των ιδιοκτησιών τους 

(περίφραξη ακαλύπτων χώρων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, φεγγιτών, 

φωταγωγών κτλ.). Ειδικότερα: 

1) α) Oι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων 

που βρίσκονται εντός της πόλεως και των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από 

τα όριά τους, οφείλουν να προβαίνουν συχνά και συστηματικά στην αποψίλωση από τα 

ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων 

εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται εντός 

αυτών των χώρων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας 

επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου, κατά περίπτωση, μέτρου που αποβλέπει 

στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς. 

  

β) Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1, εδαφ. α' του παρόντος άρθρου, 

απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων−σπίρτων και άλλων 

υλών από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου . 

  

γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης από τον Επόπτη Καθαριότητας, στο πλαίσιο διενέργειας 

συχνών και προγραμματισμένων αυτοψιών ή έπειτα από καταγγελία, ότι  οι υπεύθυνοι 

της παρ. 1, εδαφ. α' του παρόντος δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, οι υπάλληλοι 
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της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών 

Συνεργείων,  προβαίνουν αμελλητί, άνευ ειδοποιήσεως, σε καθαρισμό των ιδιωτικών 

χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 75 ΚΔΚ, περιπτ. Ι. εδαφ. β, αριθ. 26 ή την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία 

  

δ) Στους παραβάτες της παρούσης παραγράφου επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) 

λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 75 ΚΔΚ 

περιπτ. Ι. εδαφ. β, αριθ. 26 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Το πρόστιμο αποτελεί έσοδο του Δήμου, εις βάρος δε του παραβάτη βεβαιούται και η 

ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό. 

  

2)  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από τον Επόπτη Καθαριότητας, στο πλαίσιο 

διενέργειας συχνών και προγραμματισμένων αυτοψιών ή έπειτα από καταγγελία ότι 

οι οικοπεδικοί και λοιποί ακάλυπτοι ιδιωτικοί χώροι που βρίσκονται εντός της πόλεως 

και των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους είναι ακάθαρτοι 

και αποτελούν εστία μόλυνσης ή προκαλούν δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία 

και ασφάλεια, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

α) O Επόπτης Καθαριότητας συντάσσει έκθεση και ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια 

υγειονομική υπηρεσία. 

β) Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών 

Συνεργείων ειδοποιεί αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο τον ιδιοκτήτη, νομέα ή κάτοχο 

του ιδιωτικού χώρου να προβεί σε καθαρισμό αυτού εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

γ) Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι του εδαφίου β΄ της παραγράφου αυτής δε 

συμμορφωθούν, η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών 

Συνεργείων, παρουσία δικαστικού λειτουργού και, αν κριθεί ως απαραίτητο, λόγω ειδικών 

συνθηκών ή ελλείψει ιδίων μέσων, με τη συνδρομή της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, 

προβαίνει σε καθαρισμό του ιδιωτικού χώρου. Εις βάρος δε του παραβάτη, πέραν του 

προβλεπόμενου προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Κανονισμού, 

βεβαιούται και σχετική δαπάνη του Δήμου προς τον καθαρισμό του χώρου. 

3) Οι κοινόχρηστοι χώροι κατοικιών, πολυκατοικιών και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, 

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

υπευθύνων, ακόμα και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.  

Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για τη 

διενέργεια εκδηλώσεων(εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κτλ.), οι υπεύθυνοι 

υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής 

εναπόθεσης μικρό-απορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 

μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους 

κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπεται η 

εναπόθεση απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε 
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κοινόχρηστους χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών απορριμμάτων. Η 

αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται 

από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή μετά από συνεννόηση 

με τη Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων .  

 

 

 

 

Άρθρο 18ο   

Καθαριότητα ακτών 

 

1) Η καθαριότητα των ακτών είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Η αποκομιδή των 

απορριμμάτων, ιδιαίτερα σε οργανωμένες παραλίες, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, πρέπει 

να γίνεται σε καθημερινή, ει δυνατόν,  βάση. Η τοποθέτηση ικανοποιητικού αριθμού κάδων 

ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης είναι υποχρεωτική.  

2) Οι λουόμενοι υποχρεούνται: 

α)Να ρίχνουν τα απορρίμματά τους στους κάδους ή στα μέσα προσωρινής αποθήκευσης. 

Ειδικότερα: 

β) Να μην εναποθέτουν  απορρίμματα σε όλο το μήκος των ακτών.  

β) Να μην κατασκηνώνουν, με οποιαδήποτε τρόπο και μέσο,  σε παραλία.  

γ) Να  μην ανάβουν φωτιά στην παραλία  . 

δ) Να μη χρησιμοποιούν σαπούνι, αφρόλουτρο, σαμπουάν κλπ σε τυχόν υπάρχουσες 

ντουζιέρες και να μην ξοδεύουν αλόγιστα το νερό αυτών. 

 

Άρθρο 19ο   

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων 

 

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να 

έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυµµένο (µε µουσαµά).  

Τα απορρίµµατα οιασδήποτε µορφής που παράγονται, κατά τη φορτοεκφόρτωση 

εµπορευµάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως, µετά το πέρας κάθε εργασίας. .    

 



Σελίδα 21 από 22 
 

Άρθρο 20ο  

Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, µηχανήµατα κλπ.  

 

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων ανήκει, 
μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα της απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
(αυτοκινήτων, δικύκλων κλπ) από τα όρια του Δήμου Μεγαρέων. 

Ο αρμόδιος Επόπτης εκτελεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής καταγγελίας, συχνές 
αυτοψίες στις δημοτικές ενότητες, εντοπίζοντας και καταγράφοντας εγκαταλελειμμένα 
οχήματα. 

Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου γίνεται κατ΄ εφαρμογή 
του Π.Δ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄). Τα οχήματα που αποσύρονται παραδίδονται σε εγκεκριμένο 
σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και οδηγούνται στην 
ανακύκλωση, όπως ορίζει το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα. 

Για τα εγκαταλελειμμένα δίκυκλα, φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα 
κλπ. ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από την ΚΥΑ1002901/2002 (ΦΕΚ 57/Β΄). 

 

 

Άρθρο 21ο  

Καταστροφή Πρασίνου  

 

Το πράσινο στους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου συντηρείται µε µέριµνα του 

αρµόδιουΤµήµατος Πρασίνουτης Διεύθυνσης ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης, Πρασίνου και 

Εξωτερικών Συνεργείων. Σε περίπτωση διαπίστωσης  φθορών ή ρύπανσης, ο αρμόδιος 

Επόπτης υποβάλλει σχετική γραπτή έκθεση και εισηγείται στον αρμόδιο (Δήμαρχο ή 

Αντιδήμαρχο) την επιβολή προστίµου και στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την 

υποβολή μήνυσης. 

 

Άρθρο 22ο  

Αγάλµατα -  Μνηµεία - ∆ηµόσια Κτίρια - Αστικός Εξοπλισµός 

 

1. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλµατα, µνηµεία και κάθε χώρος 

ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείµενηνοµοθεσία για το φυσικό 

κάλλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση µνηµείων, 

αγαλµάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δηµόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί 

παράβαση και επισύρει πρόστιµα, ανάλογα µε την έκταση της παράβασης. Στους 
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παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές 

θα προκύπτουν κάθε φορά.   

2. Ο Αστικός εξοπλισµός (παιδικές χαρές, παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, 

στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συµπιεστές, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής 

αποθήκευσης απορριµµάτων, πινακίδες, κτλ), πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να 

ανταποκρίνεται προς τον σκοπό του που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και 

να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής υποβάθµισης του ∆ήµου. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης, με ιδία μέσα ή έπειτα από καταγγελία,  φθορών ή βανδαλισμού του αστικού 

εξοπλισμού, ο αρμόδιος Επόπτης διενεργεί αυτοψία, εισηγείται γραπτώς στον αρμόδιο 

(Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο) να επιβάλει πρόστιμο και στην Οικονομική Επιτροπή να 

αποφασίσει για την τυχόν υποβολή μήνυσης. 

 

Άρθρο 23ο   

Πρόστιµα -Δαπάνες καθαρισμού 

Για κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, επιβάλλεταιπρόστιμο και 

καταλογίζεται η τυχόν δαπάνη καθαρισμού και αποκατάστασηςαπό τον Δήμαρχο ή τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο, στον οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, έπειτα από 

γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επόπτη. 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται η κλιμάκωση των προστίμωνπου θα 

επιβάλλονται, αναλόγως του μεγέθους της παραβιάσεως, της υπάρξεως και του αριθμού 

των υποτροπών. Πριν εκδοθεί η πράξη επιβολής προστίµου, ο παραβάτης καλείται γραπτώς 

εντός δέκα (10)εργασίµωνηµερών,προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα της προηγούµενης 

ακρόασης.  

 

 

 

Άρθρο 24ο   

Έναρξη ισχύος 

Η έναρξη ισχύος του παρόντος Kανονισµού, αρχίζει από την ηµεροµηνία της νόμιμης 

δημοσίευσής του, ήτοι την τοιχοκόλληση ολόκληρου του περιεχομένου του σε ειδικό 

πίνακα του δημοτικού καταστήματος. 


