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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9ης  Φεβρουαρίου   2016 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ YMHTTOY 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                               

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης και 

κωδικοποίησης του ισχύοντος Κανονισμού 

Περιβάλλοντος κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 20 

                                  ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 26         ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7 
 Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  
Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), 
σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 2016  ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού,  κατόπιν της  αριθμ. πρωτ. 1942/5-2-2016 
πρόσκλησης του κ. Προέδρου  του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών 
Συμβούλων ως εξής:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ  

1 Αλεξάτος  Χαράλαμπος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

2 Αναστασόπουλος  Νίκος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

3 Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΧΙ 

4 Βερύκιος   Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

5 Βογιατζόγλου  Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

6 Γιαννακούρας  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΧΙ 

7 Ζήσης   Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

8 Καλδίρης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

9 Καρακώνης  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

10 Καράμπαμπας  Αθανάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

11 Κάσση Ιωάννα ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ NAI 

12 Κονταργυρης  Κων/νος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

13 Κοντογιάννης   Σταμάτης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΧΙ 

14 Λαγδά  Δέσποινα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

15 Λάμπρου Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

16 Λέκκα  Ελένη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

17 Λιακόπουλος   Αλέξανδρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

18 Λιούτας Κων/νος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

19 Λωσταράκος  Αναστάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

20 Μαλάκη Κλειώ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

21 Μενεξής Στυλιανός ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΧΙ 

22 Μηνακάκης Παναγιώτης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

23 Μητροβγένης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΧΙ 

24 Μπινίσκος Αναστάσιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

25 Ντίνος  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

26 Ρωμαίου  Γεωργία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΧΙ 

27 Σκιαδοπούλου Γεωργία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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28 Τασσοπούλου Σωτηρία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΧΙ 

29 Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

30 Τσιλίφης  Νικόλαος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΝΑΙ 

31 Φόρτωμας  Φίλιππος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. NAI 

32 Χαρίσης  Κων/νος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

33 Χριστοφορίδης Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος 

και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, 

πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Γραμματέα  τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ  Γραμματέα του Σώματος. 

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών  παρίσταντο 

26 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος κ. Χαρίση Κωνσταντίνο, προκειμένου να εισηγηθεί το 19ο θέμα ημερήσιας 

διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην παραπάνω πρόσκληση. Ο κ. Χαρίσης   εισηγούμενος 

το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  αριθμ. 7/2016 εισήγηση της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο περί κωδικοποίησης του κανονισμού 

περιβάλλοντος κατόπιν τροποποιήσεων προκειμένου να εκδοθεί σχετική κανονιστική 

απόφαση για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του τμήματος περιβάλλοντος.   

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αφού άκουσε την εισηγήσεις του Αντιδημάρχου Καθαριότητας  κ. Χαρίση Κων/νου, τις βρήκε 

νόμιμες, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ.,  έλαβε γνώση του 

περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα, της αριθμ. 7/2016 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4071/2012, σκέφθηκε και 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

               Εγκρίνει την κωδικοποίηση του ισχύοντος  Κανονισμού Τμήματος Περιβάλλοντος 

του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του τμήματος 

περιβάλλοντος, σύμφωνα με την αριθμ. 7/2016 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο 

οποίος έχει ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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        Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης είναι κοινωνικά αγαθά και 
χρειάζονται συνεχή συμμετοχή και συνεργασία πολιτών-κατοίκων του Δήμου. Διέπονται δε από 
κανόνες και διατάξεις υποχρεώσεις και δικαιώματα τέτοια που να συνθέτουν μια σύγχρονη και καλά 
οργανωμένη πόλη. 
              Ο παρόν κανονισμός  ισχύει για τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους  και  έχει: 
      1.ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
         α) Τη διατήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
         β) Τη διατήρηση-περιφρούρηση και αύξηση του πρασίνου. Περιλαμβάνει κανόνες χρήσης 
επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός των ορίων των χώρων πρασίνου, τους περιορισμούς στη χρήση 
τους, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε 
αυτούς. 
         γ) Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων 
 
2.ΩΣ ΣΤΟΧΟ 
         α) Την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του Περιβάλλοντος. 
         β) Την προστασία της φύσης και 
         γ) Γενικά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την επίτευξη του σκοπού αυτού. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
  Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στη Δημοτική 
Αρχή (την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και την Επιτροπή 
τήρησης Ελέγχου). Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης οφείλουν να συνδράμουν τη Δημοτική Αρχή 
για την προστασία του περιβάλλοντος από κάθε είδους ρύπανση και για την διασφάλιση της υγείας 
των κατοίκων από τους κινδύνους αυτούς. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
  Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα απορρίμματα- 
στερεά απόβλητα ταξινομούνται σε: 
   Ι) ΑΣΤΙΚΑ (Ογκώδη και μη)- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 
  II) ΕΙΔΙΚΑ 
 III)ΤΟΞΙΚΑ-ΒΛΑΒΕΡΑ 
ΙΙΙΙ) ΠΡΑΣΙΝΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
 α)ΑΣΤΙΚΑ απορρίμματα θεωρούνται τα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, εκκλησίες, 
σχολεία, ιδρύματα και ειδικούς βιομηχανικούς χώρους π.χ. τροφών και διακρίνονται σε ογκώδη 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ θεωρούνται τα απορρίμματα που είναι  κατασκευασμένα από χαρτί, γυαλί και 
αλουμίνιο και για τα οποία εφαρμόζεται ειδικό  πρόγραμμα περισυλλογής.    
β)ΕΙΔΙΚΑ  απορρίμματα θεωρούνται:1) Τα προερχόμενα από δραστηριότητες βιομηχανιών, 
βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων κατεργασίας και  παραγωγής μετάλλων, 
ξύλου, χαρτιού, πλαστικού. 2)Υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές 
εργασίες. 3)Αυτοκίνητα, οχήματα, συρόμενα, σκάφη και μηχανήματα γενικά, καθώς και μέρη τους 
άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα. 4)Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού του νεκροταφείου. 
γ)ΤΟΞΙΚΑ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την 
υγεία και το περιβάλλον. 
δ) ΠΡΑΣΙΝΑ:  θεωρούνται τα προϊόντα που προέρχονται από κλαδέματα, κήπους και πάρκα 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 
1.Η περισυλλογή ,αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών απορριμμάτων γίνεται 
μηχανικά (μόνο μέσω κάδων),καθημερινά πλην Κυριακής, βάση προγραμμάτων που καταρτίζονται 
μετά από συνεργασία του Αντιδημάρχου με το Γραφείο Κίνησης. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με τα 
απορριμματοφόρα αυτοκίνητα  του Δήμου στο Σ.Μ.Α. Σχιστού, την χωματερή Άνω Λιοσίων ή όπου 
αλλού οριστεί αρμοδίως. 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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2.Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών απορριμμάτων (παλιά έπιπλα, κλαδιά, άχρηστες 
οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) γίνεται εντός 10 ημερών από της ειδοποίησης στο Γραφείο 
Κίνησης ή βάσει κάποιου προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζεται όπως στην παρ.1. 
     Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων (άνω των 3 κυβικών μέτρων) οι 
ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν ειδικό τέλος ανά κυβικό μέτρο τόσο όσο θα καθορίσει με απόφαση 
του το Δημοτικό Συμβούλιο οποίο είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος ,εφόσον κριθεί 
σκόπιμο από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
3.Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων (οδών-πλατειών) και η συχνότητα τους γίνεται βάση των 
αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. 
    Για την διατήρηση της καθαριότητας των εξωτερικών χώρων, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί 
σε καίρια σημεία και πυκνά διαστήματα, καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων (καλαθάκια) 
υποδοχής μικροαντικειμένων τα οποία θα αδειάζονται -καθαρίζονται, μια φορά την εβδομάδα 
τουλάχιστον. 
4.Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών απορριμμάτων που δημιουργούνται από τις 
υπηρεσίες του Δήμου (κηπουροί, τεχνικοί ,ηλεκτρολόγοι κλπ.) γίνεται αμέσως την επόμενη μέρα από 
τους ίδιους που τα δημιούργησαν.     Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων 
(ξύλα, μέταλλα, χαρτί, πλαστικό και παράγωγα τους, οχήματα κλπ) γίνεται εφόσον ο Δήμος έχει τη 
δυνατότητα και τη σχετική υποδομή. 
5.Η αποκομιδή γίνεται βάσει ιδιαίτερου προγράμματος, αφού οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλει  
ειδικό τέλος αποκομιδής ανά τόνο ή κυβικό μέτρο, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
   Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για την ύπαρξη ή μη προγράμματος αποκομιδής ειδικών 
αντικειμένων από το Γραφείο Κίνησης. 
6.Ο Δήμος υποχρεούται στη λήψη έκτακτων μέτρων λόγω καιρικών συνθηκών ή ακόμη και όταν αυτό 
απαιτείται λόγω ειδικών αναγκών.(Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.) 
7.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής συστήματος διαλογής στην πηγή, διάθεσης και 
ανακύκλωσης προς όφελος του περιβάλλοντος και του Δήμου. 
8.Ο Δήμος έχει υποχρέωση για την προμήθεια και διάθεση των παροχών σε είδος και των μέτρων 
προστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στους εργαζομένους, καθώς και 
φόρμες εργασίας και αδιάβροχα. 
9.Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση: 
Να προσέρχονται στην υπηρεσία με τις στολές εργασίας. 
Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
Να εφαρμόζουν τις διατάξεις και μηχανισμούς ασφάλειας. 
Να παρακολουθούν σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 
10. Η αρμόδια δημοτική Υπηρεσία πρέπει να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η υποβάθμιση του 
πρασίνου, ιδίως στην περίπτωση που η υλοποίηση κάποιου έργου του Δήμου αναλαμβάνεται από 
ανάδοχο ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
11. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί με απόφαση της  να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέτει 
περιορισμούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τμήμα χώρου πρασίνου .   
12. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί να διαμορφώσει χώρους για ποδήλατο, skateboard, 
μπάλα, ιππασίας, μπάρμπεκιου, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής .  
13. Σε περίπτωση κοπής ή καταστροφής δέντρων ή θάμνων ή κατάργησης δημόσιου / δημοτικού 
χώρου πρασίνου ο Δήμος ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ υποχρεούται να αντικαταστήσει τη βλάστηση  στον 
ίδιο χώρο ή εάν αυτό είναι ανέφικτο , να φυτεύει σε άλλο χώρο ή να δημιουργήσει αντίστοιχο 
ελεύθερο χώρο στην ίδια περιοχή. Στόχος είναι η αποφυγή της μείωσης του πρασίνου στην πόλη 
(Οικολογικό αντιστάθμισμα).  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Α) Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των τοξικών αποβλήτων ή όσων διέπονται 
από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως: 
Ραδιενεργά απόβλητα 
Ιατρικά απόβλητα 
Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες 
Απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων 
Απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων 
Β) Ο Δήμος υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή αποβλήτων ιατρείων, οδοντιατρείων, 
κτηνιατρείων, εφ΄ όσον αυτά παραδίδονται στα Δημοτικά Ιατρεία μετά από συνεννόηση 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του κανονισμού αυτού  οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν 
τις έξης έννοιες: 
«Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα. Υπεύθυνοι για τις «κατοικίες» 
θεωρούνται οι ενήλικες ένοικοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. 
«Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως 
επιχειρήσεις(εμπορικές, υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ.) καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και 
βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των 
οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν 
καταστήματα. 
«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 Ε.Π.Ε., ο διαχειριστής. 
Για τις Ανώνυμες Εταιρείες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό. 
Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο νόμιμος εκπρόσωπος. 
Για τις βιομηχανικές εν γένει μονάδες και τις Υπεραγορές τροφίμων και κέντρα Διασκέδασης, 
υπεύθυνος θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και 
γνωστοποιούμενο στο Δήμο. 
«Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι περιφραγμένοι ή μη υπεύθυνος δε είναι ο ιδιοκτήτης ή ο 
νομέας αυτών. 
Ως υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών προσδιορίζονται ή οι ιδιοκτήτες ή οι εργολάβοι ή οι 
νομείς των ακινήτων. Ως υπεύθυνοι έργων δημοσίων οργανισμών προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι 
εργολάβοι του έργου. 
                                        
ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ 
ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
1.Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 7 παρ.1,2,3 του 
παρόντος κανονισμού υποχρεούται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που 
έχει καταρτίσει ο Δήμος για την περιοχή τους. 
Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα σε 
πλαστικούς κάδους (ανθεκτικούς) τους οποίους πρέπει: 
α) Έγκαιρα πριν τη διέλευση του απορριμματοφόρου να τοποθετηθούν οι σακούλες μέσα στον κάδο 
μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων που ο Δήμος έχει τοποθετήσει. Αυτό σημαίνει ότι κατά τις 
αργίες, απεργίες κλπ τα απορρίμματα θα μένουν στις μονάδες παραγωγής (οικίες, καταστήματα κλπ.) 
β) Στην περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος τοποθετούν τους σάκους στον δεύτερο ή τρίτο 
πλησιέστερο. Ποτέ πάντως  έξω από τον κάδο. 
γ) Ειδικά τα καταστήματα, γραφεία, περίπτερα κλπ που έχουν για διάθεση ποσότητες ειδών 
συσκευασίας (χαρτοκιβώτια), υποχρεούνται να τα διαλύουν, να τα συσκευάζουν σε δέματα και να τα 
τοποθετούν δίπλα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής- ανακύκλωσης. 
2.α)Οι κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Περιβάλλοντος. 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία για την μετακίνηση αλλαγή θέσης, 
συμπλήρωσης ή μείωσης των κάδων, σύμφωνα πάντοτε με μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 
β) Απαγορεύεται η μετακίνηση κάδου απορριμμάτων από την θέση που έχει τοποθετηθεί από την 
Υπηρεσία, από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. 
γ) Επίσης απαγορεύεται η επικόλληση επί των κάδων διαφημιστικών και η αναγραφή συνθημάτων 
καθώς και η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων , συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού, αυτός δε που προκαλεί  φθορά 
υποχρεούται σε αποζημίωση. 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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δ) Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτου έμπροσθεν κάδου απορριμμάτων, ώστε να δυσχεραίνεται 
η αποκομιδή με το απορριμματοφόρο ή η προσπέλαση κατοίκων για εναπόθεση απορριμμάτων. 
                  
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  
1.Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά αποκομίζονται από το Δήμο, κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπεύθυνου με το Γραφείο Κίνησης. 
Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: 
α)Να μην βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνο το απόγευμα της 
προηγούμενης ημέρας, από την ημέρα που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό 
απορριμματοφόρο και θα τοποθετούνται σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων. 
β)Σε ειδικές περιπτώσεις (στενοί δρόμοι, δρόμοι με μεγάλη κλίση, αδυναμία στροφής ή επιστροφής 
του απορριμματοφόρου κλπ) τα ογκώδη απορρίμματα θα τοποθετούνται σε δρόμο ή σε άλλο σημείο, 
βάση των οδηγιών του Γραφείου Κίνησης. 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
α)Τα προϊόντα καθαρισμού κήπων (φύλλα, άνθη, γκαζόν κλπ) συσκευάζονται σε ανθεκτικούς 
πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα και το βάρος τους  να μην υπερβαίνει τα τριάντα 
κιλά και να μην είναι ανακατεμένα με χώμα ή κοπρόχωμα. 
β)Τα υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων και γενικά κλαδιά, συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα δεμένα 
με σχοινί  ή σύρμα για εύκολη φόρτωση και εξοικονόμηση χρόνου και χώρου. 
γ)Τα υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος αντιμετωπίζονται βάση του επόμενου άρθρου 10, σαν 
ειδικά απορρίμματα. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
1.Στην περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα περισυλλογής και 
ειδικών απορριμμάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 παρ.β σημεία 1 και 2, περισυλλέγει τα 
απορρίμματα αυτά αφού πρώτα οι υπεύθυνοι εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 σημεία 
α΄ και β΄ και επιπλέον καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το ειδικό τέλος αποκομιδής που έχει καθορίσει 
το Δημοτικό Συμβούλιο. 
2.Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα υπεύθυνοι υποχρεούνται να απομακρύνουν 
τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Μέχρι τότε υποχρεούνται να τα κρατούν συσκευασμένα στα 
προαύλια τους και να μην τα βγάζουν στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο. 
3.Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση εντός των κάδων απορριμμάτων υλικών από εκσκαφές  ή 
οικοδομικές εργασίες (μπάζα) χύμα ή σε σακούλες, καθώς και βιοτεχνικών ή βιομηχανικών 
αποβλήτων (πριονίδια ελαστικά κλπ) προκειμένου να αποφεύγεται καταστροφή του κάδου, να 
προκαλείται ζημιά στο απορριμματοφόρο ή επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. 
                                
ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Τα απορρίμματα αυτά συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους 
υπεύθυνους οι οποίοι  υποχρεούνται μέχρι τη μέρα αποκομιδής να τα διατηρούν συσκευασμένα σε 
κλειστό χώρο της επιχείρησης τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
Εφόσον ο Δήμος ο ίδιος ή μέσω άλλου οργανισμού ή Ν.Π. των Ο.Τ.Α. εφαρμόσει πρόγραμμα 
διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι 
κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής 
και εναπόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων, τοποθετώντας τα στους κάδους με την 
ένδειξη « γυαλί» , «χαρτί» , «αλουμίνιο». 
Οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα εκείνα των απορριμμάτων που είναι 
κατασκευασμένα από χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο αλλά να τα διαχωρίζουν και να το αποδίδουν στο 
Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ο τελευταίος έχει καθιερώσει για τη γειτονιά 
τους. 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι 
σχετικά μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να το συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να 
το αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
1.  Για την παράβαση των διατάξεων των άρθρων του παρόντος κανονισμού, ο Δήμος μέσω της 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων Επιτροπών τήρησης Ελέγχου, επιβάλλει πρόστιμα 
αφενός και αφετέρου ζητά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 459 του Π.Κ. .Το ύψος των 
προστίμων καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρονται συνολικά σε ειδικό άρθρο του 
παρόντος. 
 2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται από τις αντίστοιχες Επιτροπές τήρησης Ελέγχου. 
3. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα εντός τριών ημερών από την ημέρα βεβαίωσης της παράβασης να 
αναφέρει τις αντιρρήσεις του καταθέτοντας εγγράφως υπόμνημα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
(Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Εσόδων). 
Οι αντιρρήσεις του κρίνονται από ειδική επιτροπή του Δήμου που αποτελείται) από τον Δήμαρχο ή 
από τον οριζόμενο απ’ αυτόν Αντιδήμαρχο , β) από έναν Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο και γ) από τον αρμόδιο προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος ή τον νόμιμο 
αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος που ορίζεται από τον Δήμαρχο. 
Αν οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες διαγράφεται ή αναπροσαρμόζεται το πρόστιμο, σε αντίθετη 
περίπτωση ακολουθείται η προβλεπόμενη από την νομοθεσία διαδικασία. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ 
Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους στο δρόμο χαρτιών ή άλλων ειδών συσκευασίας 
μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης, δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και στους 
κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές 
εγκαταστάσεις) από περιπατητές, επισκέπτες κλπ. 
Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίχνονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους 
κάδους απορριμμάτων.  όσους συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται 
πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού. 
  
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση 
των προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κλπ) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία 
απορριμμάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό  τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο, στα ως 
άνω καταστήματα περιλαμβάνονται και εκείνα που βρίσκονται εντός άλλων υπηρεσιών (κυλικεία 
κλπ.). Στους  μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του παρόντος κανονισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως 
καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους 
χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον 
χώρο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. 
Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
παρόντος κανονισμού. 
                          
ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  
Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στον Δήμο (στεγασμένες ή μη, λαϊκές 
κλπ)καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να 
διατηρούν τον γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό, να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα 
σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου ή σε ειδική 
θέση που τους έχει υποδειχθεί από τον Δήμο. 
Σε περίπτωση αδιαφορίας παρά τις συστάσεις , ο Δήμος προβαίνει σε καθαρισμό του χώρου 
καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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Οι έμποροι και πωλητές των Λαϊκών Αγορών, οφείλουν να τηρούν αυστηρά το ισχύον κάθε φορά 
ωράριο, απομακρύνοντας τους πάγκους και τα αυτοκίνητα τους, ώστε να είναι δυνατός ο άμεσος 
καθαρισμός των δρόμων, που διεξάγεται κάθε Λαϊκή και να αποδίδονται το ταχύτερο, καθαροί, στην 
κυκλοφορία. 
Επίσης επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού και εάν η παράβαση  
αυτή διαπιστωθεί για τρίτη  συνεχόμενη φορά, ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για 
ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά                                                 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση, στίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. 
Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. 
Στην χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για 
την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών 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 
κοινόχρηστων χώρων, ο Δήμος πέραν των προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη 
νομοθεσία επιβάλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της 
ρύπανσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
(ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ Ή  ΜΗ) 
Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, εστεγασμένοι ή μη, πρέπει να 
διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα 
απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα 
ακόμα και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα οριοθετούν και να τα 
περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα 
και αποψίλωση. 
Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το 
δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντας το και καταλογίζοντας έξοδα και 
πρόστιμο στους υπευθύνους, σύμφωνα με το άρθρο 94 περ. 26 του Ν.3852/2010. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 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 την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων 
πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας η 
καθαριότητα διεξάγεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο. 
Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ κ.λ.π. 
Όλων των ειδών τα οχήματα μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες στους ειδικούς 
χώρους για διάλυση. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη και μακροχρόνια στάθμευση  κάθε οχήματος, 
τρέιλερ, τροχόσπιτου σε δρόμο ή κοινόχρηστο χώρο. 
Σε εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα ο Δήμος επικολλά  ειδική ειδοποίηση πάνω στο όχημα, με σύνταξη 
αποδεικτικού και μετά την παρέλευση  σαράντα πέντε ημερών και εφόσον ο ιδιοκτήτης του δεν το 
απομακρύνει, ο Δήμος μεταφέρει τα παραπάνω οχήματα και εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις για το θέμα αυτό. 
 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οι υπεύθυνοι, οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους 
εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. 
Για λόγους καθαριότητας αλλά και δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας ο Δήμος θα καταρτίσει ιδιαίτερο 
κανονισμό τέλεσης οικοδομικών εργασιών με τον οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται 
Όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών, μέσα στα όρια του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο 
ΕΠΙΒΟΛΗ- ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
1.Δεν επιτρέπεται η εμπορική διαφήμισε εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων. Η ρύπανση με 
εμπορικές αφίσες, φειγ-βολάν, συνθήματα κτλ επισύρει πρόστιμο για τους παραβάτες. Πρόστιμο 
επιβάλλεται και για τη ρύπανση με αεροπανό. 
2.Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε 
κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σκισμένες αφίσες κτλ) καθώς και η απαράδεκτη εμφάνιση 
διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. 
3.Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, 
που δεν καθορίστηκαν 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ (Πάρκο, 
πράσινο, π.χαρές, Κοιμητήριο). 
Απαγορεύετε η απόρριψη οποιονδήποτε υλικών ή απορριμμάτων σε ακάλυπτους χώρους, όπως 
οικόπεδα, πάρκα, άλση. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, 
δημιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν 
κινδύνους. Επίσης απαγορεύεται η ρύπανση με οποιοδήποτε τρόπο μνημείων, αγαλμάτων και 
τοίχων.   
H κοπή, η αφαίρεση , η καταστροφή , η μεταφύτευση , το αυστηρό  κλάδεμα, η φθορά ή η ρύπανση  
φυτικού οργανισμού δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας. 
Δεν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες : 
α. Η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο 
νερό( π.χ. άσφαλτος , μπετόν) 
β. Οι εκσκαφές, διανοίξεις , οικοδομικές εργασίες. 
γ. Η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων.  
δ. Η τοποθέτηση καλωδίων ή και πινακίδων πάνω στα δέντρα.   
ε. Το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων  
στ. Η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους , π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητων  
οχημάτων ή άλλων μηχανημάτων, εργοταξίων οικοδομών ή αποθήκευσης οικοδομικών υλικών ή 
μπαζών. 
ζ. Η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς 
και λυμάτων . 
η. Το άναμμα  φωτιάς  για οποιοδήποτε αιτία (ενδεικτικά καύση απορριμμάτων). 
θ. Η χρήση τοξικών χημικών .   
Φθορά ή επιβάρυνση είναι και βλάβες της προστατευόμενης περιοχής του ριζικού συστήματος. 
Προστατευόμενη  περιοχή του ριζικού συστήματος ορίζεται η επιφάνεια του εδάφους κάτω από την 
κόμη του δέντρου με επιπλέον 1,5 μ σε δέντρα με κυλινδρική ανάπτυξη κόμης και επιπλέον 5μ. προς 
όλες τις κατευθύνσεις. 
Μη επιτρεπτές ενέργειες σε χώρο  πάρκου. Δεν επιτρέπεται σε χώρο  πάρκου: 
α. Η φθορά , καταστροφή , ρύπανση , απομάκρυνση του εξοπλισμού . 
β. Η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων  . 
γ. Η πρόκληση θορύβου . 
δ. Η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων ή η είσοδος τους σε παιδικές χαρές ή 
το μπάνιο τους σε δημόσια νερά. Εξαιρούνται οι σκύλοι - συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες . 
ε. Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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στ. Η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος ή εκτός των οχημάτων που 
θα έχουν την απαιτούμενη άδεια .  
 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημοσίου / δημοτικού πρασίνου και προβαίνει στις 
κατώτερες περιγραφόμενες παραβάσεις τιμωρείται με πρόστιμο. 
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
κατόπιν εισηγήσεως  του  Τμήματος Περιβάλλοντος . 
Η Διεύθυνση Αδειών Καταστημάτων  και θεαμάτων και κάθε άλλη Υπηρεσία που έχει χορηγήσει 
σχετική άδεια υποχρεούται στην άμεση αφαίρεση της, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος της 
άδειας προέβη σε αυθαίρετη καταστροφή πρασίνου. 
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών- Τμήμα Εσόδων μεριμνά για την είσπραξη των προστίμων και 
των αποζημιώσεων. 
Σε περίπτωση αυθαίρετης καταστροφής πρασίνου η Υπηρεσία Πρασίνου μερίμνα  για την 
αποκατάσταση του.  
 
Α. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος  Κανονισμού 
Καθαριότητας του Δήμου έχουν ως ακολούθως: 
1)Σακούλες εκτός κάδων (άρθρο 8 & 1β) 50€ 
2)Ασυσκεύαστα χαρτοκιβώτια κλπ υλικά από καταστήματα (άρθρο 8 & 1γ) 100€ 
   Σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται. 
3)Μετακίνηση κάδων από ιδιώτες (άρθρο 8 & 2δ) 200€ 
4)Κλείσιμο εσοχών κάδων απορριμμάτων 800€ 
5)Φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου (φθορά κάδων κλπ) (άρθρο 8 & 2γ) 200€ 
6)Στάθμευση μπροστά σε κάδους(άρθρο 8 & 2δ) 300€  και σε περίπτωση μεταφοράς του αυτοκίνητου 
με γερανό προστίθενται τα έξοδα μεταφοράς και φύλαξης του αυτοκινήτου. 
7) Εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας (άρθρο 9 & 
1α)100€ 
8) Υπόλοιπα καθαρισμού κήπων και κλαδιά χωρίς συνεννόηση ή κλαδιά άδετα σε δέματα (άρθρο 9 & 
2β)50€ 
9) Εγκατάλειψη μπαζών ή υλικών από εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή οικοδομικές εργασίες (άρθρο 10 & 
1,2) 200€. Σε περίπτωση που η εγκατάλειψη γίνεται από εργολάβους ή κάθε είδους επαγγελματίες, το 
πρόστιμο ανέρχεται από 400€ έως 2000€, κατόπιν έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής τήρησης και 
ελέγχου ενώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα επιβάλλονται τα πρόστιμα από 1000€ και 
πάνω. 
10)Βιοτεχνικά, βιομηχανικά απόβλητα (πριονίδια, ελαστικά κλπ) (άρθρο 10& 3)150€ 
11)Ρίψη μπαζών σε κάδους (άρθρο 10& 3)300€ 
12)Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων (άρθρο 11)  από 300€ έως 600€ κατόπιν έκθεσης της 
αρμόδιας επιτροπής τήρησης και ελέγχου ενώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα 
επιβάλλονται τα πρόστιμα από 500€ και πάνω. 
13)Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαντικειμένων εκτός καλαθιών από πεζούς(άρθρο 14) 30€ 
14) Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και καταστήματα που χρησιμοποιούν μισθωμένους από το Δήμο χώρους      (άρθρο 
15& 16) 200€ και σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας κατάληψης 
15)Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές αγορές χωρίς να τοποθετούνται σε σακούλες ή 
παραβίαση ωραρίου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς(άρθρο 17)150€  και σε περίπτωση υποτροπής 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητείται η ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο 
χρονικό διάστημα ή οριστικά. 
16)Πλημμελής εναπόθεση- αποθήκευση οικοδομικών υλικών- εμπορευμάτων κλπ(άρθρο 18 )100€ 
17)Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών χώρων(κοινόχρηστοι χώροι-ακατοίκητα σπίτια, κλπ)            
(άρθρο 19) 500€ 
18)Ρύπανση από μεταφορά ξηρού φορτίου(άρθρο 21)50€ 
19)Αποκόλληση ή καταστροφή του ειδικού σήματος εγκαταλελειμμένου οχήματος(άρθρο 22)50€ 
20)Ακαθάριστοι χώροι σε εργοτάξια ή γενικά χώρους όπου γίνονται οικοδομικές εργασίες (άρθρο 
23)150€ 
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21)Ρύπανση από διαφημίσεις (άρθρο 24):α)με αφίσες 1500€  , β) φειγ-βολάν 500€  , γ)αεροπανό 
300€ 
22)Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, χώρων πρασίνου(άρθρο 
25)200€ 
23)Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής από οργανισμούς κοινής ωφέλειας(άρθρο 7 Κανονισμού 
Οικοδομικών Εργασιών)500€ 
24) Στους συνοδούς κατοικίδιων που ρυπαίνουν με περιττώματα εξωτερικούς δημόσιους/δημοτικούς 
χώρους, με εξαίρεση τους συνοδούς ατόμων με ειδικές ανάγκες επιβάλλεται πρόστιμο στον κάτοχο 
του ζώου 50€  
 
Β)  
 i.  Σε περίπτωση κοπής ή αφαίρεσης δέντρων ή θάμνων που έγινε κατόπιν χορηγήσεως σχετικής 
άδειας, ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να καταβάλλει στον Δήμο ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ τέλος 
αντικατάστασης που προβλέπεται στην παρακάτω στήλη 1. 
Σε περίπτωση   κοπής, αφαίρεσης ή καταστροφής δέντρου ή θάμνων χωρίς άδεια, ο ενεργών  θα 
πρέπει να καταβάλει στο Δήμο τέλος αντικατάστασης    που προβλέπεται στην παρακάτω στήλη 2. 
 

 
 
Περιγραφή Ενέργειας 

Στήλη 1 
 
Με άδεια του 
Δήμου,  τέλος 
αντικατάστασης  

Στήλη2 
 
Χωρίς άδεια του 
Δήμου,  τέλος 
αντικατάστασης 

 
 
ΚΟΠΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΝΔΡΟΥ 

  

 
Α) Για δένδρα που είναι ηλικίας από την ημέρα φύτευσης  έως 
τριών ετών 

 
 
40€ 

 
 
70€ 

 
Β) Για δένδρα ηλικίας τριών έως  δέκα ετών  
 

 
 
80€ 

 
 
130€ 

 
Γ)  Για δένδρα ηλικίας άνω των δέκα  
ετών  

 
130€ 
 

 
200€ 

Δ) Για δένδρα προστατευόμενα όπως  πεύκα , φοίνικες κ.λπ.
  

Κατόπιν εκτίμησης της Τεχνικής 
υπηρεσίας του Δήμου 

 
 
ΚΟΠΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΘΑΜΝΟΥ  

  

 
Α) Για θάμνους που είναι ηλικίας από την ημέρα φύτευσης έως 
τριών ετών  

 
 
10€ 

 
 
20€ 

 
 
Β) Για θάμνους ηλικίας τριών έως δέκα ετών  

 
 
 
20€ 

 
 
 
40€ 

 
Γ) Για θάμνους ηλικίας άνω των δέκα ετών  

 
40€ 

 
80€ 

 
Μείωση του χώρου πρασίνου (ανά τ.μ. ) 

 
100€ 

 
200€ 

 
ii. Για την καταστροφή ή κλοπή εποχιακών φυτών, επιβάλλεται πρόστιμο  50€ ανά τετραγωνικό 
μέτρο. 
iii. Για την καταστροφή χλοοτάπητα, επιβάλλεται πρόστιμο 50€  ανά τετραγωνικό μέτρο . 
iv. Για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή φθορά αυτού επιβάλλεται πρόστιμο που 
ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίμου ολικής  καταστροφής ή κοπής , κατόπιν εισήγησης της 
υπηρεσίας και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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v. Για  πρόκληση βλάβης στην προστατευόμενη περιοχή του ριζικού συστήματα , επιβάλλεται 
πρόστιμο 50€  ανά δένδρο .  
      Σε περίπτωση ξήρανσης  του δέντρου σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα θα γίνεται 
καταλογισμός  της δαπάνης αντικατάστασης του, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα . 
     Σε περίπτωση που προκληθεί  βλάβη από πτώση δένδρου έχει  και την ανάλογη αστική / ποινική 
ευθύνη. 
vi. Για την αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών 
καθώς και λυμάτων , επιβάλλεται πρόστιμο  200€ κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας ανάλογα με το 
βαθμό επικινδυνότητας και τις προκληθείσες  συνέπειες στο πράσινο. 
vii Για τη σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο 
νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν) επιβάλλεται πρόστιμο 50€/m2 . 
viii Για τις εκσκαφές , διανοίξεις επιβάλλεται πρόστιμο 50€ /m2 
ix Για την τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων και πινακίδων σήμανσης που μπαίνουν πάνω από 
δένδρα επιβάλλεται πρόστιμο 100€ / δένδρα. 
x. Για το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων σε δημοτικούς / δημόσιους χώρους 
πρασίνου , επιβάλλεται πρόστιμο 50€. 
xi Για την κυκλοφορία και το παρκάρισμα χωρίς ειδική άδεια πάσης φύσεως τροχοφόρου 
προβλέπεται κατ' αρχάς η άμεση απομάκρυνση του με δαπάνη του χρήστη και επιβάλλεται πρόστιμο 
50€ για δίκυκλα, 150€ Ι.Χ. και 300€ για φορτηγά . 
xii Για  εγκατάλειψη οχήματος επιβάλλεται πρόστιμο 200€ για επιβατικά και τρέιλερ, 50€ για 
μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες και 1.000 έως 2.000 € για μεγάλα οχήματα . 
xiii Για την κατάληψη δημόσιου/ δημοτικού χώρου πρασίνου με μπάζα ή άλλα υλικά , επιβάλλεται 
πρόστιμο 30€ ανά τετραγωνικό μέτρο και ημέρα. 
xiv Για το άναμμα και  τη διατήρηση φωτιάς, επιβάλλεται πρόστιμο 500€ κατόπιν εισήγησης της 
υπηρεσίας ενώ για το κόστος καταστροφών θα λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
κατόπιν εκτίμησης  της αρμόδιας υπηρεσίας. 
xiv. Για την καταστολή σιδερένιου προστατευτικού  κιγκλιδώματος χώρων πρασίνου , επιβάλλεται 
πρόστιμο 60€ ανά τετραγωνικό μέτρο. 
xv. Για την ρύπανση δημόσιων/ δημοτικών χώρων πρασίνου που χρησιμοποιούνται από φορείς για 
την διενέργεια εκδηλώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 1.000 €, κατόπιν εισήγησης της 
υπηρεσίας. 
xvi Για τη μερική ή ολική καταστροφή  αστικού εξοπλισμού ( παγκάκια, κάδοι, εξαρτήματα άρδευσης ) 
του δημόσιου / δημοτικού χώρου πρασίνου επιβάλλεται  πρόστιμο 300€/ τεμάχιο, κατόπιν εκτίμησης 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
xvii Για τη ρύπανση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι , πινακίδων σήμανσης )του δημόσιου/ 
δημοτικού χώρου πρασίνου επιβάλλεται  πρόστιμο 50€. 
xviii Για κατάληψη δημόσιου/ δημοτικού χώρου πρασίνου από κάδους(σκάφες) για μπάζα, 
επιβάλλεται πρόστιμο 200€ την ημέρα.  
xix Για ρίψη χαρτιών και λοιπών μικροαντικειμένων από πεζούς ή περιπατητές επιβάλλεται πρόστιμο 
20€. 
Γ) Αν κατά τη χορήγηση οικοδομικής άδειας,  δίδεται και άδεια αφαίρεσης φυτών, ο αιτών- δικαιούχος 
της αδείας, υποχρεούται και σε αντικατάσταση των φυτών στο ίδιο σημείο ή στον ακάλυπτο χώρο του 
κτίσματος  για οικολογικό αντιστάθμισμα. Διαφορετικά η αποζημίωση την οποία υποχρεούται να 
καταβάλει σύμφωνα με την στήλη 1 του άνω πίνακα, ανέρχεται  στο ποσό που επιβάλλεται ως τέλος 
αντικατάστασης  σε περίπτωση αυθαίρετης κοπής.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο 
Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων, με εξαίρεση τους συνοδούς ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
υποχρεούνται να φορούν στο κατοικίδιό τους λουρί και φίμωτρο και να  μεριμνούν για τον άμεσο 
καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλη συσκευή- συλλέκτη περιττωμάτων την οποία θα έχουν μαζί τους , 
όταν συνοδεύουν τα κατοικίδια σε εξωτερικούς χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής 
επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο (άρθρο 26) το οποίο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική 
χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε άλση, σε πάρκα, σε αυλές ή εισόδους 
σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και 
αρχαιολογικούς χώρους. 
 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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ΑΡΘΡΟ 28ο 
Για οποιαδήποτε άλλη ρύπανση της πόλης που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό 
ορίζεται πρόστιμο από το Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης, η οποία θα 
αποδεικνύεται από εκθέσεις των αντίστοιχων ορισμένων Επιτροπών τήρησης ελέγχου. 
 
                   
                                                        
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Σκοπός του κανονισμού εργασίας Προσωπικού Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η ποιοτική βελτίωση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών στο περιβάλλον της πόλης, Δημοσίου  και Κοινωνικού χαρακτήρα, 
καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
1.Ο Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Σωματείο, μεριμνά που υποδεικνύει γραπτώς 
το Σωματείο και αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 
   Προβλέπει στον προϋπολογισμό αντίστοιχο κονδύλι για τα παραπάνω μέτρα, που υποδεικνύει 
γραπτώς το Σωματείο και αφορούν  στη βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (π.χ. 
θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, φωτισμός) χώρων εργασίας (καθαρισμός, συντήρηση) 
παραγωγικού εξοπλισμού κλπ. 
2.Πραγματοποιούνται στο προσωπικό στο οποίο καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, 
υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο ιατρικές εξετάσεις, όπως προβλέπονται στην 34042/1-2-96 κοινή 
Υπουργική Απόφαση. 
   Οι ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων γίνονται με ευθύνη της Υπηρεσίας, η οποία μεριμνά για τη 
βελτίωση των χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων κλπ.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1.Εισηγείται στον Δήμαρχο και στον υπ’ αυτόν οριζόμενο Αντιδήμαρχο τον προγραμματισμό 
εργασιών για την καθαριότητα της πόλης και τη συντήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου. 
2.Αναθέτει την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας στους προϊσταμένους του Τμήματος 
Περιβάλλοντος. 
3.Εποπτεύει την υλοποίηση των προγραμμάτων σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο και σε εξαιρετικά επείγοντα θέματα που χρήζουν ιδιαιτέρας ρύθμισης ενημερώνει άμεσα 
το Δήμαρχο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
1.Υλοποιεί τα προγράμματα εργασιών που αφορούν στο Τμήμα του και ενημερώνει άμεσα τον 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών. 
2.Ελέγχει σε καθημερινή βάση την προσέλευση, αποχώρηση  και τυχόν απουσία των εργαζομένων 
και ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Περιβάλλοντος με ενυπόγραφο σημείωμα του, το οποίο και 
αποστέλλει μετά τη θεώρηση από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης, στη Διεύθυνση  
Διοικητικού για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 
3.Δεν επιτρέπει την εργασία μετά από δύο παρατηρήσεις στους εργαζομένους που προσέρχονται 
χωρίς τη στολή εργασίας τους και με ενυπόγραφο σημείωμα κατά τα παραπάνω, ενημερώνει τους 
αρμοδίους για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 
4.Κατανέμει το προσωπικό σε καθημερινή βάση στα προγράμματα εργασίας. 
5.Ελέγχει τα ζυγολόγια των αυτοκινήτων και κρατά στατιστικά στοιχεία τα οποία θέτει υπόψη των 
προϊσταμένων του. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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1.Εποπτεύει καθημερινά την υλοποίηση των προγραμμάτων καθαριότητας και ενημερώνει άμεσα τον 
προϊστάμενο του Τμήματος. 
2.Παρακολουθεί την τήρηση του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων στο χώρο ευθύνης του και 
ενημερώνει άμεσα τους Προϊσταμένους του. 
3.Παρακολουθεί και καταγράφει τα προβλήματα καθαριότητας της πόλης και λαμβάνει μέτρα για την 
άμεση καθαριότητα των χώρων, ενημερώνοντας παράλληλα τους προϊσταμένους του. 
4.Συζητά και συγκεντρώνει επιτόπια τυχόν παράπονα και υποδείξεις κατοίκων στα προβλήματα 
καθαριότητας της πόλης, ενημερώνει τους Προϊσταμένους και εισηγείται προτάσεις επίλυσης των 
προβλημάτων. 
5.Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που του αναθέτει ο Προϊστάμενος και που έχει σχέση με την οργάνωση 
και παρακολούθηση του τομέα καθαριότητας και ελέγχει τα προγράμματα των αυτοκινήτων για τυχόν 
προβλήματα που παρουσιάζονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
1.Ξεκινούν καθημερινά το πρόγραμμα τους σύμφωνα με την εντολή του Γραφείου Κίνησης με το 
αυτοκίνητο που ορίζεται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
2.Είναι υπεύθυνοι μετά το πέρας της εργασίας τους να έχουν σε ετοιμότητα το αυτοκίνητο για εργασία 
(καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά κλπ) 
3.Κατά την αναχωρήσει τους θα παραλαμβάνουν από το Γραφείο Κίνησης, την διαταγή και το δελτίο 
κίνησης, το οποίο θα παραδίδουν κατά την επιστροφή τους πλήρως συμπληρωμένο. 
4.Είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα του αυτοκινήτου με φαρμακευτικό υλικό, πυροσβεστήρα κλπ και 
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα ενημερώνουν ενυπόγραφα τους προϊσταμένους τους, για άμεση 
προμήθεια τους. 
5.Είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα της καμπίνας του αυτοκινήτου που οδηγούν. Σε αντίθετη 
περίπτωση ελέγχονται πειθαρχικά. 
6.Είναι υπεύθυνοι για την περισυλλογή όλων των κάδων απορριμμάτων και σε καμία περίπτωση δεν 
θα αποχωρούν από την εργασία τους έστω και μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας τους,(εφόσον 
δεν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία), αν δεν γίνει η προγραμματισμένη περισυλλογή των 
απορριμμάτων, ο παραπάνω χρόνος δε, θα υπολογίζεται υπερωριακά. 
7.Είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν και σε άλλο πρόγραμμα, εφ’ όσον εξαιρετικές ανάγκες το 
επιβάλλουν και μετά το πέρας του ωραρίου τους μετά από εντολή του Γραφείου Κίνησης. 
8.Είναι υποχρεωμένοι να σημειώνουν και να αναφέρουν στον επιστάτη ή στο Γραφείο Κίνησης, 
χώρους που υπάρχουν συσσωρευμένα ογκώδη απορρίμματα. 
9.Σημειώνει στα δελτία μηχανικά προβλήματα που εντοπίζει στο αυτοκίνητο. Οτιδήποτε μηχανικό 
πρόβλημα αντιληφθεί, θα το αναφέρει εγγράφως για να προωθηθεί αρμοδίως. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
1.Εκτελούν σε καθημερινή βάση την εργασία που τους ανατίθεται σχετικά με την καθαριότητα της 
πόλης. 
2.Τα πληρώματα των απορριμματοφόρων οφείλουν να καθαρίζουν το χώρο γύρω από τον κάδο και 
να περισυλλέγουν τα απορρίμματα που τυχόν διασκορπίζονται, κατά το άδειασμα των κάδων. 
3.Υποχρεούνται να τηρούν το ωράριο εργασίας χτυπώντας την κάρτα παρουσίας κατά την 
προσέλευση και αποχώρηση τους. 
4.Υποχρεούνται να προσφέρουν εργασία σε κάθε χώρο που κρίνει και τους τοποθετεί η υπηρεσία, 
στην καθαριότητα. 
5.Τα καροτσάκια καθαριότητας πρέπει να είναι καθαρά με φροντίδα των εργατών. Οι εργαζόμενοι 
οφείλουν 
 να διασφαλίζουν τα εργαλεία της δουλείας τους κατά την αποχώρηση τους(σκούπα, φτυάρι κλπ). 
6.Απαγορεύεται η συλλογή χαρτιών και άλλων αντικειμένων με σκοπό την πώληση τους. 
7.Τα πληρώματα των απορριμματοφόρων είναι υπεύθυνα για την περισυλλογή τους στην παρ.6 του 
άρθρου 6 για τους οδηγούς. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
1.Είναι υπεύθυνοι μετά το πέρας της εργασίας τους να έχουν σε ετοιμότητα τα μηχανήματα 
τους(καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά κλπ.) 
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2.Είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή καθαριότητα των μηχανημάτων τους. 
3.Κατά την αναχώρηση τους θα παραλαμβάνουν τα δελτία κίνησης τους από το Γραφείο Κίνησης και 
θα τα παραδίδουν πλήρως συμπληρωμένα κατά την επιστροφή τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΕΞΟΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1.Ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του ωραρίου 
αναχώρησης και επιστροφής των αυτοκινήτων και μηχανημάτων στα δελτία κίνησης. 
2.Δεν επιτρέπει την είσοδο και την παραμονή  ιδιωτικών αυτοκινήτων στο χώρο του Γκαράζ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10  
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ  
1.Ελέγχει τα δελτία κίνησης, ενημερώνεται για τις παρατηρήσεις των οδηγών- χειριστών σχετικά με τα 
προβλήματα των αυτοκινήτων μηχανημάτων. 
2.Τηρεί βιβλία αυτοκινήτων και μηχανημάτων στα οποία αναγράφονται πέραν των στοιχείων 
επισκευής κλπ και οι ημερομηνίες περιοδικού ελέγχου και συντήρησης αυτοκινήτων και 
μηχανημάτων. 
3.Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου. 
4.Τηρεί σε ειδικό βιβλίο κάθε εργαλείο και μηχάνημα του συνεργείου και είναι υπεύθυνος για την 
απώλεια τους. 
5.Ελέγχει καθημερινά την κατάσταση των αυτοκινήτων μετά την επιστροφή τους, τον έλεγχο από τους 
οδηγούς των και καταγράφει τυχόν προβλήματα, τα οποία αναφέρει στο Γραφείο Κίνησης.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
Εποπτεύει, συντονίζει τους εργαζομένους στον τομέα Πρασίνου (κηπουρούς- εργάτες κήπων), οι 
αρμοδιότητες του δε προσδιορίζονται αναλυτικά από τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΚΗΠΟΥΡΟΙ- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 
1.Εκτελούν κάθε εργασία που τους ανατίθεται σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση του πράσινου. 
2.Είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν τα εργαλεία κήπων και είναι υπεύθυνοι για κάθε απώλεια τους, 
εφόσον αποδειχθεί δική τους αμέλεια. 
3.Οι χειριστές μηχανημάτων κήπων, οφείλουν πριν από κάθε επισκευή να ενημερώνουν τους 
Προϊσταμένους και σε κάθε περίπτωση το τμήμα προμηθειών. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1.Για οποιαδήποτε ζημιά η βλάβη θα ενημερώνεται ο μηχανοτεχνίτης, ο οποίος θα εκτιμά  και θα έχει 
την υποχρέωση να ενημερώνει τον αρμόδιο προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και τον 
Αντιδήμαρχο. 
2.Η αγορά ανταλλακτικών θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις(ΕΚΠΟΤΑ) 
3.Έαν η βλάβη που υπάρχει στο αυτοκίνητο ή στο μηχάνημα δεν υπάρχει δυνατότητα να 
επισκευασθεί από το συνεργείο του Δήμου, τότε η επισκευή θα γίνεται σε εξωτερικό συνεργείο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
   Οι επισκευές αυτές από την έναρξη τους μέχρι το πέρας τους θα παρακολουθούνται από τον 
μηχανοτεχνίτη και δυο τουλάχιστον μέλη της επιτροπής. 
4.Α)Θα γίνεται εφοδιασμός της αποθήκης με μια ποσότητα αναλωσίμων υλικών, τόσο όσο να 
επαρκούν για τις συνήθεις ανάγκες του συνεργείου(φροντίζοντας να υπάρχει πάντα ΣΤΟΚ), ύστερα 
από έγγραφη εισήγηση του μηχανοτεχνίτη τους στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών(Τμήμα 
Προμηθειών). 
   Ο υπεύθυνος αποθήκης θα εξάγει τα παραπάνω υλικά και ανταλλακτικά σύμφωνα με το υπάρχον 
σύστημα «εντολών», φροντίζοντας να αναφέρει ποια από αυτά και σε ποιες ποσότητες 
τοποθετήθηκαν σε κάθε επισκευαζόμενο όχημα. 
   Οι εντολές πρέπει να υπογράφονται α) από τον μηχανικό που παρέλαβε τα υλικά, β)από τον 
μηχανολόγο και μετά την τοποθέτηση των ανταλλακτικών θα υπογράφεται από την επιτροπή 
πρακτικό επισκευής αυτοκινήτου, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στον υπεύθυνο αποθήκης. 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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Β)Ο Υπεύθυνος Αποθήκης θα καταχωρεί στο βιβλίο εισαγωγών- εξαγωγών όλα τα υλικά και 
ανταλλακτικά που προορίζονται για το συνεργείο με βάση τις εντολές αγοράς και τα τιμολόγια και θα 
τηρεί βιβλίο για την διακίνηση πετρελαίου. 
    Επίσης υποχρεούται κάθε εξάμηνο να υποβάλλει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Απολογιστικό Δελτίο 
με την κίνηση των ανταλλακτικών- ελαστικών-μικρουλικών που διακινεί. 
5.Αρμόδιοι Σύμβουλοι της επιτροπής λόγω θέσης και εκτίμησης: 
α)Μηχανολόγος 
β)Μηχανοτεχνίτης 
6.Τα τιμολόγια θα ελέγχονται με βάση της προαναφερόμενες τιμές. Σημειώνουμε ότι η εντολή, το 
τιμολόγιο και το πρακτικό της επιτροπής πρέπει να συμφωνούν ως προς το είδος, την ποιότητα και 
την ποσότητα των ανταλλακτικών που αγοράζονται. 
7.Οι πάσης φύσεως επισκευές που θα πραγματοποιούνται στο συνεργείο του Δήμου, θα 
καταχωρούνται σε βιβλίο με ευθύνη του μηχανοτεχνίτη και θα αναφέρονται τα εξής: 
α)Αριθμός οχήματος 
β)Ημερομηνία επισκευής  
γ)Επισκευή-συντήρηση-έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 
δ)Ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν 
ε)Η τυχόν μεταφορά σε εξωτερικό συνεργείο 
8.Κάθε αυτοκίνητο θα έχει το δικό του βιβλίο συντήρησης- επισκευής στο οποίο θα αναφέρονται οι 
ζημιές και οι επισκευές που έγιναν στο όχημα. 
Όλα τα παραπάνω θα τηρούνται με ευθύνη των οδηγών και χειριστών οι οποίοι θα είναι υπόχρεοι για 
την καθαριότητα του αυτοκινήτου και τον έλεγχο φώτων, φλας, λαδιών, υδραυλικών υγρών, υγρών 
φρένων, πετρελαίου, ελαστικών, μπαταριών, υαλοκαθαριστήρων κλπ. Επίσης θα γίνεται καθημερινά 
ενημέρωση γραπτώς, για τυχόν βλάβη που θα προκύψει στον μηχανοτεχνίτη του Δήμου. 
Τον έλεγχο για τη σωστή τήρηση των βιβλίων και του αυτοκινήτου από τους οδηγούς, θα έχει το 
Γραφείο Κίνησης. 
Το βιβλίο συντήρησης θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο για τις 
εργασίες και ο έλεγχος θα γίνεται από τον μηχανοτεχνίτη. 
Δεν επιτρέπεται να βρίσκονται Ι.Χ. στο χώρο του συνεργείου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας παρά 
μόνο τα υπηρεσιακά, απαγορεύεται δε η χρήση των μηχανημάτων και εργαλείων του Γκαράζ για μη 
υπηρεσιακά αυτοκίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.Όλοι οι εργαζόμενοι στα εξωτερικά συνεργεία είναι υποχρεωμένοι να φορούν στολές εργασίας που 
τους προμηθεύει ο Δήμος. 
2.Χωρίς τη στολή εργασίας οι εργαζόμενοι δεν θα γίνονται δεκτοί στην υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1.Ημέρες λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος καθορίζονται ανάλογα με τη φύση και το είδος 
των εργασιών σε πενθήμερο, με τήρηση πάντοτε τις ισχύουσας νομοθεσίας. 
2.Το ωράριο εργασίας, η έναρξη και η λήξη του ωραρίου λειτουργίας καθορίζονται ανάλογα με το 
είδος και τη φύση της εργασίας από τη Διοίκηση του Δήμου στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων. 
3.Σε έκτακτες ανάγκες η έναρξη και η λήξη του ωραρίου εργασίας καθορίζεται σε συνεργασία με το 
Σωματείο. 
4.Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν  πέραν του ωραρίου καθώς και εξαιρέσιμες 
ημέρες εφόσον υπάρχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, που επιβάλλουν την πρόσθετη αυτή 
εργασία είτε περιστασιακά είτε για ορισμένο χρόνο. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
Η τήρηση του παρόντος κανονισμού αποτελεί καθήκον και υποχρέωση των υπαλλήλων. Παράβαση 
των παραπάνω ρυθμίσεων συνιστούν πειθαρχικό αδίκημα που ελέγχεται υποχρεωτικά από τους 
αρμόδιους πειθαρχικά προϊσταμένους. 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70



                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                              

 
                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                       

 17 

 
                                                               
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
                                                           ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής(νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) 
που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία οργανισμού κοινής ωφέλειας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει: 
α)Αντίγραφο της θεωρημένης από την αστυνομία οικοδομικής άδειας. 
β)Πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της άδειας και η ημερομηνία εκδόσεως της. 
γ)’Άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου- οδοστρώματος, χορηγημένη από τον Δήμο, εφόσον αυτά 
χρησιμοποιούνται για εναπόθεση υλικών κλπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3  
Η μη τήρηση του άρθρου 2 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή των προστίμων, την άσκηση από το 
Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, ανακατασκευών, εξωραϊσμού κλπ, οι ιδιοκτήτες ή οι 
κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:  
α)Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα 
β)Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου –οδοστρώματος καταβάλλοντας το 
αντίστοιχο τέλος. 
Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου να υποβάλλουν ανάλογη 
υπεύθυνη δήλωση. 
γ)Να προσκομίζουν στον Δήμο εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγμα που θα χορηγεί ο Δήμος 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Π&Δ. ποσού 20€ ανά τετραγωνικό μέτρο προσόψεως, η οποία 
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν 
προηγήθηκαν ζημιές στους δημοτικούς χώρους κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών(π.χ. 
μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου 
κλπ) 
Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών πληροφορικής-
προγραμματισμού, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. 
δ)Να έχουν ειδικούς απορριματοδέκτες, για τη συλλογή και αποκομιδή των υλικών που προέρχονται 
από τις ανωτέρω εργασίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 5  
Ο χώρος που εκτελούνται  οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει 
να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση 
καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών 
και οχημάτων. 
Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας 
(μαδέρια, τσιμεντόλιθους κλπ) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε 
άλλη αιτία. 
Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ) θα πρέπει να 
καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια 
κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. 
Μπάζα επί κοινοχρήστων χώρων που παραμένουν πλέον του τριημέρου, θεωρείται ότι 
καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος. 
 
ΑΡΘΡΟ 6  
Τα στερεά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι 
κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο 
πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. 

ΑΔΑ: ΩΓΕ8Ω9Φ-Μ70
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Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση 
της ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος του οδοστρώματος. Η σήμανση κατά τη νύχτα 
πρέπει να είναι φωτεινή ή φωσφορίζουσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ) για 
συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που 
προβλέπονται από τους Νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κλπ).Οι παραπάνω 
Οργανισμοί υποχρεούνται αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του 
τριημέρου, να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα 
πράγματα στην πρωτέρα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν  τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
Στις περιπτώσεις κατεδάφισης από τον Δήμο πλαισίων- στοιχείων διαφήμισης, καθώς και άλλης 
αυθαίρετης κατασκευής επί κοινοχρήστων χώρων, καταλογίζονται σε βάρος του ιδιοκτήτη ή του 
επιχειρηματία, δαπάνες κατεδάφισης με βάση την σχετική έκθεση  της αρμόδιας Υπηρεσίας του 
Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου εκτός από την 
καταβολή του αναλογούντος τέλους, τιμωρείται και με χρηματικό πρόστιμο, με βάση το άρθρο 3 παρ. 
8 του Ν.1080/80, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ.5 του Ν.1828/89, και ισχύει. 
Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τόλια –Κηπουρού Ναυσικά και  

Κονταργύρης Κωνσταντίνος. 
Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη 
συνεδρίαση του Σώματος.  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΦΗΣ       ΚΑΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   

  ΤΑ ΜΕΛΗ  

  ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. 

  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΛΙΟΥΤΑΣ Κ. 

   ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝ. 

  ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ. ΜΑΛΑΚΗ Κ 

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α  

   ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π. 

  ΖΗΣΗΣ Ι.  

  ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α. 

  ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ. ΝΤΙΝΟΣ Ν 

  ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘ  

  ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ. 

    

  ΛΑΓΔΑ Δ. ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν. 

  ΛΑΜΠΡΟΥ Ν ΧΑΡΙΣΗΣ Κ. 

  ΛΕΚΚΑ Ε ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δ. 

    

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                     
            ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ                              
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 
 
 
 
 

            ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.ΤΣΙΛΙΦΗΣ 
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