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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ  
      
        Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς
σκοπούς των Ο.Τ.Α., οι οποίοι σύμφωνα με το αρ. 102 του Συντάγματος είναι υπεύθυνοι για
την διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων
αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες του Δήμου (άρθρο 75,
Ν.3463/2006).
         Οι Υπηρεσίες του Δήμου ως σύνολο αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να
συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή, λειτουργική
και να της δώσουμε την εικόνα που δικαιούται να έχει και όλοι επιθυμούμε. Αυτό επιχειρεί ο
παρών Κανονισμός, που για την εφαρμογή του απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία
και η ενεργός  συμμετοχή των δημοτών και των κατοίκων.  Η προσπάθεια στηρίζεται  στη
βάση ενός πλαισίου αρχών και κανόνων που θα καθορίζει τους όρους αυτής της συνεργασίας,
με ξεκάθαρους όρους σε ότι αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις και των δύο.
               Ο Κανονισμός  Πόλης, ο οποίος πρώτη φορά επιχειρείται να λειτουργήσει στον
ενιαίο  Δήμο  μας,  είναι  σχεδιασμένος  να  ανταποκρίνεται  στις  σύγχρονες  ανάγκες  της
καθημερινότητας και να υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν:

 την καθαριότητα της πόλης
 την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
 την διασφάλιση της δημόσιας υγείας 
 την βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής

των κατοίκων
 την  ανάδειξη  των  κοινόχρηστων  χώρων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Ελληνικού-

Αργυρούπολης
 την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους

που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον 
 την ενεργό συμμετοχή των Δημοτών και κατοίκων 

2. ΑΡΧΕΣ

                  Ο Κανονισμός  και  η πολιτική συνεργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου με τους
δημότες, τους κατοίκους   και  τους  εν  γένει  επισκέπτες, διέπεται από τις εξής βασικές
αρχές:

α) Το  φυσικό  περιβάλλον  είναι  μέγιστο  αγαθό  που  χρήζει  συνεχούς φροντίδας και
προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.
β) Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων  του Δήμου, η
προστασία  των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των
πολιτών  και  υποχρέωση της  Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
γ) Η  κάθε  είδους  ρύπανση  της  ατμόσφαιρας  αποτελεί  παράγοντα  που απειλεί   τη
δημόσια  υγεία, υποβαθμίζει  την  ποιότητα  ζωής  των  πολιτών, τη διατήρηση των μνημείων
και του φυσικού κάλλους.
δ) Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική  ή  εν
δυνάμει   σπατάλη  φυσικών   πόρων,  που  πρέπει   με   κάθε   μέσο να περιορίζεται  στο
ελάχιστο δυνατόν.
ε) Η  αξιοποίηση (με  την  προώθηση  της  ανακύκλωσης  και  σε  ειδικές περιπτώσεις
ανάκτησης   ενέργειας  ή   εδαφοβελτιωτικού   υλικού)   των   υλικών  από  τα  απόβλητα,
περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων.
στ) Οι    εναλλακτικές    και    περιβαλλοντικά    ορθολογικές    μέθοδοι διαχείρισης    των
απορριμμάτων    συμβάλλουν    στην    προστασία    του περιβάλλοντος.
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ζ) Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι δημότες και οι κάθε είδους χρήστες
των υπηρεσιών καθαριότητας συμμετέχουν με αντικειμενικά κριτήρια, ανάλογα   με   τις
δυνάμεις   τους   και   τη   συμβολή   τους   στη   διαμόρφωση   του αντικειμένου της
καθαριότητας.
η)  Η  ενεργός   συμμετοχή   των   δημοτών  και   εν   γένει   κατοίκων   του   Δήμου στα
προγράμματα ανακύκλωσης  και εθελοντισμού  και η  τήρηση  των  διατάξεων  του παρόντος
Κανονισμού.
θ)  Η ουσιαστική προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  η άρση κάθε
υποψίας κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων, με τη διευκόλυνση της κίνησης
των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). 
ι)  Η  αισθητική  και  λειτουργική  αναβάθμιση  της  ποιότητας  ζωής  των  δημοτών  και  των
φιλοξενούμενων στην πόλη μας πολιτών. 
ια)  Ο ρυπαίνων υφίσταται διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι
κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται με την συνεχή συνεργασία πολιτών -
κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από τις διατάξεις που ρυθμίζουν
υποχρεώσεις  και  δικαιώματα  π.χ.  Ν.1650/1986  “για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος”. Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο την τήρηση της
καθαριότητας της πόλης, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη σωστή
διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  (συσκευασία,  συλλογή,  αποκομιδή,
ανακύκλωση,  διάθεση),  τη  διαρκή  αναβάθμιση  του  αστικού  και
περιαστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της λειτουργικότητας αυτής, τη
γνωστοποίηση των σχετικών γενικών και  Δημοτικών διατάξεων και  την
συμμόρφωση σ' αυτές. 
   Με  βάση  το  εκάστοτε  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο,  οι  κανονιστικές
αποφάσεις   του  παρόντος  Κανονισμού  υπερισχύουν,  όταν  δεν  είναι
αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις διατάξεις
του  υγειονομικού  κανονισμού,  τις  αστυνομικές  και  λοιπές  ειδικές
διατάξεις.

Ο  Κανονισμός  αυτός  εφαρμόζεται  σε  πλατείες,  δρόμους,  άλση,
πεζοδρόμια, δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς και σε οποιονδήποτε
άλλο κοινόχρηστο χώρο, στον οποίο παράγονται κάθε μορφής, ποιότητας
και  ποσότητας  απορρίμματα  και  βρίσκεται  στα  διοικητικά  όρια  του
Καλλικρατικού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Οι  κύριοι,  οι  νομείς  και  οι  κάτοχοι  κάθε  ακινήτου  (οικόπεδων,
κοινόχρηστων  χώρων,  κατοικίων,  καταστήματων,  κ.λ.π.),  καθώς  και  οι
πεζοί και οι οδηγοί αυτοκινήτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
οφείλουν  να  τηρούν  τον  παρόντα  Κανονισμό  και  να  συμβάλουν  στην
καθαριότητα των κοινόχρηστων  χώρων και  στην ομαλή λειτουργία  της
πόλης.

       Για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  Κανονισμού
(διαπίστωση παραβάσεων,  βεβαίωση χρηματικών προστίμων,  κλπ)  είναι
αρμόδιοι  κλιμάκιο  των  Υπηρεσιών  του  Δήμου  αποτελούμενο  από
τουλάχιστον  δύο  άτομα.  Μέλη  του  κλιμακίου  αυτού  δύνανται  να  είναι
υπάλληλοι με θέση ευθύνης, υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας, της
Τεχνικής Υπηρεσίας ή του Τεχνικού Συνεργείου, Γεωπόνος ή Τεχνολόγος
Γεωπονίας, Επόπτης καθαριότητας, κατά περίπτωση παράβασης. 
       Σε  κάθε  περίπτωση  ο  Δήμαρχος  μπορεί,  με  αποφάσεις  του,  να
αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου
των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών
παραβάσεων.
      Ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν την Γενική Εποπτεία
όλων των προαναφερθέντων υπαλλήλων.

Τα  απόβλητα  -  απορρίμματα  ταξινομούνται  σε  Αστικά,  Ειδικά,
Τοξικά – Επικίνδυνα και Ανακυκλώσιμα:

 1. Τα αστικά απόβλητα - απορρίμματα περιλαμβάνουν:

Α.  Εσωτερικά  απόβλητα  -  απορρίμματα  ογκώδη  και  μη  ογκώδη  που
προέρχονται  από  οικίες,  καταστήματα,  γραφεία,  βιομηχανικούς,
βιοτεχνικούς  και  επαγγελματικούς  χώρους,  νοσοκομεία,  ιδρύματα,
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εκκλησίες,  σχολεία  και  γενικά  από  όλους  τους  χώρους,  όπου
εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
Β.  Εξωτερικά  απόβλητα  -  απορρίματα,  οποιασδήποτε  φύσης  και
προέλευσης  που  κείνται  σε  οδούς,  κοινόχρηστους  χώρους,  ακάλυπτα
οικόπεδα κ.λ.π.
Γ. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.).

2. Τα ειδικά απόβλητα - απορρίμματα περιλαμβάνουν:

Α.  Υπόλοιπα  που  προέρχονται  από  δραστηριότητες  μονάδων
βιομηχανιών,  βιοτεχνιών,  εργαστηρίων,  συνεργείων,  υπεραγορών,
κέντρων διασκέδασης και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο,
χαρτί, πλαστικά κλπ.) ή παροχής υπηρεσιών και δεν προσομοιάζουν με
τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς
και τελικής επεξεργασίας.
Β.  Προϊόντα  και  υλικά  προερχόμενα  από εκσκαφές,  κατεδαφίσεις  και
γενικά οικοδομικές εργασίες.
Γ.  Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και
μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
Δ.  Απορρίμματα  -  απόβλητα  και  υπόλοιπα  καθαρισμού  χώρων
κοιμητηρίων.

3. Τα Τοξικά - Επικίνδυνα απόβλητα - απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

Α. Όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία
και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, Ραδιενεργά κλπ.), των
οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους
και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνήθη όπως αυτά ορίζονται
στην Υ.Α. 13588/725 (ΦΕΚ Β' 383/2006) “Μέτρα, όροι προσδιορισμοί
για  διαχείριση  επικίνδυνων  αποβλήτων”  σε  συμμόρφωση  προς  οδ.
91/689/ΕΟΚ.
Β. Απόβλητα -  απορρίμματα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς,
εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών,
από εργαστήρια  (μικροβιολογικά,  παθολογοανατομικά,  κ.λ.π.)  τα οποία
οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους σύμφωνα με
την ΚΥΑ 37591/2031 (ΦΕΚ Β' 1419/01-10-2003) “Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες”.

4. Τα Ανακυκλώσιμα απόβλητα - απορρίμματα περιλαμβάνουν:

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, όλα τα προς απόρριψη υλικά, τα οποία
με την κατάλληλη επεξεργασία παρέχουν εκ νέου πρώτες ύλες.

Το είδος τους καθορίζεται από τον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων:

 Γυάλινες συσκευασίες (αναψυκτικά, ποτά, κ.λ.π.)
 Χάρτινες  συσκευασίες  (έντυπο  χαρτί,  περιοδικά,  χάρτινες

σακούλες, κ.λ.π.)
 Μεταλλικές  συσκευασίες  (γάλα  εβαπορέ,  μπύρες,  αναψυκτικά,

κ.λ.π.)
 Συσσωρευτές (μπαταρίες) πάσης φύσεως 
 Μικρές ηλεκτρικές συσκευές (βραστήρες, τοστιέρες, κ.λ.π.)
 Μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κ.λ.π.)
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Άρθρο 4Άρθρο 4
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 Πάσης φύσεως έλαια (τηγανέλαια, ορυκτέλαια, κ.λ.π.)
 Ελαστικά
 Ρούχα και Υποδήματα
 Οργανικά  υλικά  βιοαποδόμησης  (τσόφλια  αυγών,  κομμένο

γρασίδι, κ.λ.π.)

5.  Στερεά (μη επικίνδυνα) απόβλητα νοείται κάθε ουσία ή αντικείμενο
που υπάγεται στις κατηγορίες αποβλήτων των παραρτημάτων ΙΑ και ΙΒ
του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β' 1909/2003) “Μέτρα-
όροι για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός
σχεδιασμός  διαχείρισης”  και  το  οποίο  ο  κάτοχος  του  απορρίπτει  ή
προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. 
Στην έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου) απόβλητου δεν υπάγονται τα
απόβλητα εκείνα  από τον  Ευρωπαϊκό  κατάλογο αποβλήτων (ΕΚΑ) του
παραρτήματος ΙΒ της ανωτέρω ΚΥΑ που επισημαίνονται  με αστερίσκο
και  τα  οποία  χαρακτηρίζονται  ως  εν  δυνάμει  επικίνδυνα  απόβλητα,
σύμφωνα με την απόφαση 2001/118/Ε.Κ. (ΕΕΛ 47/2001).

Ως  διαχείριση  αποβλήτων  -  απορριμμάτων  νοείται  η  συλλογή,
μεταφορά, μεταφόρτωση, η προσωρινή αποθήκευση, η αξιοποίηση και η
διάθεση  των  αποβλήτων  -  απορριμμάτων,  συμπεριλαμβανόμενης  της
εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των
χώρων διάθεσης.

Συγκεκριμένα νοούνται ως: 

 “Συλλογή”: Ο  τρόπος  συσκευασίας  και  προσωρινής
αποθήκευσης  των  απορριμμάτων  μέχρι  την  παραλαβή  από  τις
Υπηρεσίες του Δήμου.

 “Διαλογή  στην  πηγή”: Όλοι  οι  τρόποι  και  μέθοδοι  αρχικής
συλλογής  υλικών  με  σκοπό  την  ανακύκλωση,
επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση τους.

 “Αποκομιδή  -  Μεταφορά”: Το  σύνολο  των  εργασιών
μετακίνησης  των  αποβλήτων  από  τα  μέσα  ή  τους  χώρους
συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης.

 “Μεταφόρτωση”: Το  σύνολο  των  εργασιών  μετακίνησης  των
αποβλήτων  από  τα  μέσα  ή  χώρους  συλλογής  σε  άλλα  μέσα
μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεση τους.

 “Διάθεση”: Το  σύνολο  των  εργασιών  που  γίνονται  στο  χώρο
τελικής  αποκομιδής  και  εναπόθεσης,  καθώς  και  οι  εργασίες
ανακύκλωσης.

 “Καθαριότητα εξωτερικών χώρων”: Το σύνολο των εργασιών
περισυλλογής και απομάκρυνσης αποβλήτων - απορριμμάτων που
κείνται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους.
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Άρθρο 5Άρθρο 5

ΠροσδιορισμόςΠροσδιορισμός
Και Φύση ΤηςΚαι Φύση Της

ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης
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Άρθρο 4Άρθρο 4

ΠροσδιορισμόΠροσδιορισμό
ς Καις Και

ΤαξινόμησηΤαξινόμηση
ΤωνΤων

ΑπορριμμάτωνΑπορριμμάτων



Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με  βάση  τον  παρόντα  Κανονισμό  οι  υποχρεώσεις  του  Δήμου
καθορίζονται ως εξής:

1. Περισυλλογή  και  μεταφορά  αστικών  αποβλήτων  -
απορριμμάτων (μη ογκωδών), όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 4
παρ. 1 & παρ. 4 του παρόντος Κανονισμού. Η περισυλλογή, μεταφορά
– μεταφόρτωση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκτός επίσημων
αργιών,  βάσει  προγράμματος  που  καταρτίζουν  τα  αρμόδια  Τμήματα
καθαριότητας  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και  σύμφωνα  με  τις
ανάγκες κάθε περιοχής του Δήμου.
Τα απόβλητα -  απορρίμματα μεταφέρονται  με ειδικά αυτοκίνητα του
Δήμου  Ελληνικού  –  Αργυρούπολης  στο  Χώρο  Υγειονομικής  Ταφής
Απορριμμάτων  (ΧΥΤΑ)  ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική αρχή μέσα
στα  πλαίσια  εφαρμογής  του  Περιφερειακού  σχεδιασμού  του
λεκανοπεδίου Αττικής.
2. Περισυλλογή,  μεταφορά  και  διάθεση  ογκωδών  αστικών
αποβλήτων (παλαιά  έπιπλα,  στρώματα,  κ.λ.π.).  Η  περισυλλογή  –
μεταφορά  –  διάθεση  των  ογκωδών  αστικών  αποβλήτων    -
απορριμμάτων πραγματοποιείται  εντός  τριών εργάσιμων ημερών από
την ειδοποίηση προς το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών (τηλ. 15415)
ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής  “IMCityEllArg”ή  βάσει ειδικού
προγράμματος,  κατά περιοχή και  Δημοτική  Ενότητα από το αρμόδιο
Τμήμα καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του, μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος
αποκομιδής  ανά  μονάδα  ή  ανά  κυβικό  μέτρο,  όταν  πρόκειται  για
αποκομιδή πολλών ογκωδών αντικειμένων. 
3. Περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση ειδικών αποβλήτων -
απορριμμάτων,  όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  άρθρο  4  παρ.2  του
παρόντος  Κανονισμού.  Οι  ενδιαφερόμενοι  υποχρεούνται  να
πραγματοποιούν  με  δικά  τους  μέσα  και  δική  τους  ευθύνη  την
αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων. 
Ο Δήμος σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον έχει την δυνατότητα και την
σχετική υποδομή, μπορεί να αναλάβει την περισυλλογή – μεταφορά –
διάθεση  ειδικών  αποβλήτων  -  απορριμμάτων  βάσει  ιδιαίτερου
προγράμματος περισυλλογής και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι (ιδιώτες ή
φορείς) προηγουμένως έχουν καταβάλλει ειδικό τέλος περισυλλογής, το
οποίο καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το τέλος καθορίζεται
κατ'  έτος  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Δ.Κ.Κ.  και  άλλης  σχετικής
νομοθεσίας (π.χ. νομοθεσία για ιατρικά απόβλητα).
4. Καθαριότητα  εξωτερικών  χώρων. Η  κατηγορία  αυτή
περιλαμβάνει όλες τις εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης μικρο-
απορριμμάτων και αποβλήτων που κείνται σε δρόμους, πλατείες, άλση
και  γενικά  σε  κοινόχρηστους  χώρους.  Η  συχνότητα  και  οι  μέθοδοι
οδοκαθαρισμού, ορίζονται από τα αρμόδια Τμήματα καθαριότητας της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων
και των διαθέσιμων μέσων.
5. Ανακύκλωση. Η  εκπόνηση  και  εφαρμογή  προγράμματος
διαλογής  στην  πηγή  για  ανακύκλωση  αποβλήτων  -  απορριμμάτων,
ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών σε όλη την έκταση
των Διοικητικών ορίων του Δήμου ή σε προεπιλεγμένες συνοικίες που
παρουσιάζουν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  ή σε  χώρους  που συμβιώνει  και
εργάζεται μεγάλος αριθμός ατόμων (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.),
σε συνεργασία με τους υπευθύνους των φορέων.
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Άρθρο 6Άρθρο 6

ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις
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Ελληνικού –Ελληνικού –
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Τα  ανακυκλώσιμα  υλικά  μεταφέρονται  με  ειδικά  οχήματα  στα
εργοστάσια της Ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης.
Ο Δήμος οφείλει με ειδικά φυλλάδια ή με τακτικές ανακοινώσεις μέσω
της ιστοσελίδας του και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο να γνωστοποιεί
στους κατοίκους της πόλης την ύπαρξη των παραπάνω προγραμμάτων,
εφόσον τα λειτουργεί. 
6. Η  εφαρμογή  περιοδικών  ή  έκτακτων  προγραμμάτων
πλύσης-απολύμανσης  κάδων, αποτρέπει  την  μετατροπή  των  μέσων
συλλογής απορριμμάτων σε εστίες μόλυνσης. Καταρτισμένο προσωπικό
του  Δήμου, με  ειδικά  οχήματα-πλυντήρια  κάδων  αναλαμβάνει  τον
καθαρισμό  των  τοποθετημένων  κάδων  σε  οποιοδήποτε  περιοχή  και
Δημοτική  Ενότητα.  Όλοι  οι  κάδοι  πλένονται  με  ζεστό  νερό  και
απολυμαίνονται  με  τη  χρήση  ειδικών  αντιρρυπαντικών  υγρών  που
εξαφανίζουν  κάθε  δυσοσμία και  εξασφαλίζουν κατάλληλες  συνθήκες
υγιεινής  για τους κατοίκους.  Τα απόνερα από την πλύση των κάδων
συλλέγονται  εντός  των  ειδικών  οχημάτων  και  δεν  εκχύνονται  στο
περιβάλλον.  Η  συχνότητα  πλύσης  των  κάδων  καθορίζεται  από  το
πρόγραμμα  του  αρμόδιου  Τμήματος  καθαριότητας  της  Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος. Κατόπιν της πλύσης τοποθετείται ειδικό αυτοκόλλητο
που αναγράφει την ημερομηνία πλύσης – απολύμανσης.
7. Δημοτικός Ηλεκτροφωτισμός. Ο δημοτικός ηλεκτροφωτισμός
είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα που διαχειρίζεται ο Δήμος.
Η  εύρυθμη  λειτουργία  του  εξασφαλίζει  τη  μείωση  των  ατυχημάτων
οδηγών και πεζών και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.
Υποχρέωση του Δήμου είναι  η συντήρηση και  η αποκατάσταση των
βλαβών του δικτύου του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού.
8. Ενημέρωση των κατοίκων για  προγράμματα και δρομολόγια
των  μηχανικών  σαρώθρων  και  τις  ημέρες  πλυσίματος  των  οδών,
κοινόχρηστων χώρων και λαϊκών αγορών.
Επίσης, ενημέρωση των κατοίκων, δύο ημέρες νωρίτερα, σχετικά με τις
ώρες και τις ημέρες που θα πραγματοποιηθούν πάσης φύσεως εργασίες
του Δήμου στις οδούς, με σκοπό την διευκόλυνση των κατοίκων και
την έγκαιρη απομάκρυνση των οχημάτων τους από τις οδούς.
Ο Δήμος υποχρεούται  να τηρεί το πρόγραμμα, με εξαίρεση έκτακτες
ανάγκες.
9. Γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος Κανονισμού
και επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα με αναρτήσεις αυτού στο
Δημοτικό  Κατάστημα  και  μέσω  των  λοιπών  μέσων  που  διαθέτει
(ιστοσελίδα, έντυπα, κ.τ.λ.) όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του Ν. 2218/94
και στο άρθρο 79 του Ν.3463/2006. 
10. Λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης και
του  δημοτικού  ηλεκτροφωτισμού όταν  αυτό  απαιτείται  λόγω
καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
11. Εμφάνιση  και  προστασία  εργαζομένων. Ο  Δήμος  έχει
υποχρέωση για την ομοιόμορφη εμφάνιση και την προστασία της υγείας
των  εργαζομένων.  Οφείλει  να  προμηθεύεται  και  να  χρησιμοποιεί
σύγχρονο  εξοπλισμό,  να  χρησιμοποιεί  τις  βέλτιστες  διαθέσιμες
τεχνικές,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  τεχνολογική  εξέλιξη  και  την
οικονομική  βιωσιμότητα  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και  του
Δήμου. 
Επιπλέον, έχει την υποχρέωση να παρέχει στους εργαζόμενους τα είδη
ατομικής  προστασίας,  αλλά  και  ότι  προβλέπεται  από  την  ισχύουσα
νομοθεσία.
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Ο Δήμος δεν υποχρεούται:

     στη περισυλλογή και μεταφορά των αποβλήτων - απορριμμάτων 
που υπάγονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, βάσει της 
απόφασης 2001/118/Ε.Κ. και χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει 
επικίνδυνα απόβλητα.
     στη περισυλλογή και μεταφορά των μπαζών και λοιπών 
οικοδομικών υλικών που προέρχονται από οποιεσδήποτε 
οικοδομικές εργασίες.
      στη περισυλλογή και μεταφορά των αέριων αποβλήτων που 
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.
      στη περισυλλογή και μεταφορά των ραδιενεργών, εκρηκτικών, 
εύφλεκτων και διαβρωτικών ουσιών.
      στη περισυλλογή και μεταφορά των λυμάτων, με εξαίρεση τα 
στερεά απόβλητα σε υγρή κατάσταση (ιλύες).
       τα ακόλουθα απόβλητα - απορρίμματα, εφόσον καλύπτονται από
άλλες διατάξεις:
α) τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξαγωγής, 
επεξεργασίας και εναπόθεσης των μεταλλευτικών πόρων και των 
βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και από την εκμετάλλευση 
λατομείων.
β) τα πτώματα ζώων και τα ακόλουθα γεωργικά απόβλητα: 
περιττώματα και άλλες φυσικές και μη επικίνδυνες ουσίες που έχουν
χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της γεωργικής εκμετάλλευσης.

στη περισυλλογή και μεταφορά των τοξικών αποβλήτων, όπως 
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού.

στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που 
ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

στην καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων που 
χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς ή ιδιώτες για την διενέργεια 
εκδηλώσεων. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους διοργανωτές, οι 
οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που τους διατίθενται 
καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους παραδίδουν 
στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση 
που τους παρέλαβαν. Σε περίπτωση αδυναμίας οι υπεύθυνοι οφείλουν 
να συσκευάζουν τα απορρίμματα και να τα τοποθετούν στους χώρους 
που θα τους υποδείξει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή 
μηχανημάτων, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς χώρους. Κατά 
περίπτωση, αν κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία και 
υπάρχει οικονομική δυνατότητα, ο Δήμος μπορεί να αναλάβει την 
μεταφορά στον αρμόδιο φορέα.

σε περιπτώσεις όπου για λόγους ανωτέρας βίας διακόπτεται η 
λειτουργία του χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), η 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος μετά από ενημέρωση των κατοίκων έχει τη 
δυνατότητα να διακόψει το πρόγραμμα αποκομιδής έως την 
επαναλειτουργία του χώρου διάθεσης. Σε αυτή την περίπτωση 
δημιουργείται υποχρέωση των κατοίκων να μην εναποθέτουν τα 
απορρίμματα τους στους κάδους απορριμμάτων.
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Άρθρο 7Άρθρο 7

Εξαίρεση ΑπόΕξαίρεση Από
Τον ΠαρόνταΤον Παρόντα
Κανονισμό   Κανονισμό   



Δ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΟΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ  ΕΝΤΟΣ  ΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

    Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του παρόντος κανονισμού,
οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις παρακάτω έννοιες:

 “Κατοικίες”: θεωρούνται  οι  αυτοτελείς  χώροι,  καθώς  και  τα
συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν άτομα
ή οικογένειες  ή είναι προορισμένοι για τον σκοπό αυτό, καθώς
και οι κοινόχρηστοι χώροι αυτών.
Υπεύθυνοι  της  τήρησης  των  διατάξεων  του  παρόντος  είναι  οι
ιδιοκτήτες των κατοικιών, όταν πρόκειται για μονοκατοικίες και ο
διαχειριστής,  όταν  πρόκειται  για  πολυκατοικίες.  Σε  περίπτωση
που δεν υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες
των καταστημάτων και των διαμερισμάτων των κτηρίων.

 “Επιχειρήσεις  –  Καταστήματα”: θεωρούνται  οι  αυτοτελείς
χώροι, όπου λειτουργούν πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις ή
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος είναι:
-  Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής
τους.
-  Για  τις  ανώνυμες  εταιρείες,  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  κατά  το
καταστατικό.
-  Για  τις  Εταιρείες  Περιορισμένης  Ευθύνης,  Ομόρρυθμες  και
Ετερόρρυθμες, ο διαχειριστής.
-  Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και γενικά ο νόμιμος εκπρόσωπος.
-  Για  Κοινοπραξίες  αποτελούμενες  από  φυσικά  πρόσωπα,  τα
πρόσωπα που τις αποτελούν.
-  Για  Κοινοπραξίες  αποτελούμενες  από  Νομικά  Πρόσωπα,  οι
νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν.

 “Γραφεία”: θεωρούνται  οι  αυτοτελείς  χώροι,  όπου  ασκούνται
οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. 
Υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους ή ο νομέας ή ο κάτοχος αυτού.
Αν πρόκειται για εταιρικό γραφείο ισχύουν τα προαναφερθέντα.

 “Οικόπεδα”: θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή
μη,  εντός  ή  εκτός  σχεδίου και  υπεύθυνος  είναι  ο  ιδιοκτήτης  ή
νομέας ή ο κάτοχος αυτού.

 Για  τις  βιομηχανικές  εν  γένει  μονάδες,  καθώς  και  για  τις
υπεραγορές  τροφίμων  αλλά  και  για  κέντρα  διασκέδασης,
υπεύθυνος  θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο από την
Διεύθυνση  της  μονάδας  και  κοινοποιούμενο  στο  Δήμο.  Σε
αντίθετη  περίπτωση,  υπεύθυνος  θεωρείται  ο  ιδιοκτήτης  και  ο
Διευθυντής των προαναφερόμενων.

 Ως υπεύθυνοι  γενικά οικοδομικών εργασιών προσδιορίζονται οι
ιδιοκτήτες  ή οι  νομείς  των ακινήτων.  Ως υπεύθυνοι  έργων που
εκτελούνται  από  Δημοσίους  Οργανισμούς  προσδιορίζονται  οι
αντίστοιχοι εργολάβοι του εκάστοτε έργου ή οποιοσδήποτε άλλος
κατά το Νόμο αρμόδιος.
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Άρθρο 8Άρθρο 8

ΧώροιΧώροι
ΠαραγωγήςΠαραγωγής

ΑπορριμμάτωνΑπορριμμάτων
Και ΥπεύθυνοιΚαι Υπεύθυνοι
Τήρησης ΤωνΤήρησης Των
Διατάξεων Διατάξεων 



 Οι υπεύθυνοι για τα αστικά μη ογκώδη απόβλητα, όπως ορίζονται
στο  άρθρο  8  του  παρόντος  Κανονισμού,  οφείλουν  κατόπιν
επικοινωνίας  με  τα  αρμόδια  Τμήματα  του  Δήμου,  να
ενημερώνονται  για  το πρόγραμμα συλλογής αυτών,  που αφορά
την περιοχή τους. 
Τα  απορρίμματα,  πλην  των  ανακυκλώσιμων,  πρέπει  να  είναι
τοποθετημένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους (δεμένα ώστε
να  αποφεύγονται  οι  διαρροές),  τους  οποίους  πρέπει  πριν  την
διέλευση  του  απορριμματοφόρου  να  έχουν  τοποθετήσει  μέσα
στον κάδο μηχανικής αποκομιδής, που έχει τοποθετήσει ο Δήμος
στην οδό τους.

 Στην περίπτωση που δεν  υπάρχει  κάδος  μηχανικής  αποκομιδής,  ο
πλαστικός  σάκος,  τοποθετείται  σε  σημείο  που  θα  υποδείξει  στον
κάτοικο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

 Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
-  Υπόλοιπα  κοπής  δέντρων,  κλαδιά,  κ.λ.π.,

συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί
ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους. Πρέπει να τα βγάζουν
οι υπεύθυνοι και να τα εναποθέτουν κατόπιν συνεννόησης με
την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και αφού έχουν ειδοποιήσει το
Γραφείο  Εξυπηρέτησης  του  Δημότη  (τηλ.15415)  ή  την
ηλεκτρονική  εφαρμογή  “IMCityEllArg”,  στα  σημεία  που  θα
τους  υποδειχθούν.  Σ'  αυτή  την  περίπτωση  οι  υπεύθυνοι
οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση
των διερχομένων.
       -  Φύλλα,  άνθη,  υπόλοιπα  καθαρισμού  κήπων,  κ.τ.λ.,
συσκευάζονται  σε  ανθεκτικούς  πλαστικούς  σάκους,  όπως
γίνεται  και  στην  περίπτωση  των  αστικών  αποβλήτων.  Σε
περίπτωση  που  δεν  είναι  τοποθετημένα  σε  σάκους  (χύμα),
επιβάλλεται πρόστιμο στον υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 38,
του παρόντος Κανονισμού.
        -  Υπόλοιπα χώματος,  μπάζα κοπροχώματος,  αδρανή
υλικά,  κ.λ.π.  απομακρύνονται  υποχρεωτικά  από  τους
υπευθύνους με  δικά τους μέσα ή κατόπιν συνεννόησης με το
Δήμο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το
άρθρο 38, του παρόντος Κανονισμού.

 Σε περίπτωση απεργίας ή εκτάκτων περιστάσεων που δεν τηρείται το
πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων, συστήνεται  στους κατοίκους
να κρατούν τα απορρίμματα εντός των κατοικιών τους, με σκοπό την
αποφυγή υπερβολικής ρύπανσης του περιβάλλοντος.

 Τα  εσωτερικά  ογκώδη  αστικά  απόβλητα  -  απορρίμματα,  δεν
εναποθέτονται  οπουδήποτε  αλλά  παραλαμβάνονται  από  την
Διεύθυνση  Περιβάλλοντος,  κατόπιν  τηλεφωνικής  επικοινωνίας  με
την Υπηρεσία. Ειδικότερα, για τα καταστήματα, γραφεία, κ.λ.π., οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απόβλητα συσκευασίας
που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.λ.π.)
να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως. 
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 38,
του παρόντος Κανονισμού.

 Στην περίπτωση που επιθυμεί κάποιος κάτοικος να βγάλει ογκώδη
αντικείμενα (έπιπλα,  στρώματα,  παλαιές οικιακές  συσκευές,  κ.λπ.)
στο  πεζοδρόμιο,  προς  αποκομιδή,  υπάρχει  η  δυνατότητα  μόνο
κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 
Η τοποθέτηση αυτών θα γίνεται σε σημείο που δεν παρεμποδίζεται η
ασφαλή διέλευση πεζών ή οχημάτων. 
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Άρθρο 9Άρθρο 9

 Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις
ΥπευθύνωνΥπευθύνων

Για ΤαΓια Τα
ΕσωτερικάΕσωτερικά

ΑστικάΑστικά
ΑπόβληταΑπόβλητα

(Ογκώδη Και(Ογκώδη Και
Μη)Μη)



Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο
38, του παρόντος Κανονισμού.

   

1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή
και  έχει  την  δυνατότητα  περισυλλογής  των  ειδικών  αποβλήτων  -
απορριμμάτων από βιομηχανική, βιοτεχνική και άλλες δραστηριότητες,
όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  άρθρο  4  παρ.  2  του  παρόντος,
περισυλλέγει  τα  απόβλητα  -  απορρίμματα  αυτά  βάσει  ειδικού
προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με
τη σειρά τους έχουν την υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ.
6, του παρόντος Κανονισμού.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  σχετική  απόφαση  του  μπορεί  να  ορίζει
ειδικό τέλος αποκομιδής για κάθε έτος.
2. Στην  περίπτωση  που  ο  Δήμος  δεν  έχει  την  δυνατότητα
αποκομιδής των προαναφερόμενων αποβλήτων - απορριμμάτων, λόγω
αδυναμίας ή ανωτέρας βίας, οφείλει να ενημερώσει τους υπευθύνους.
Μετά την ειδοποίηση οι ενδιαφερόμενοι – υπεύθυνοι υποχρεούνται να
τα  απομακρύνουν  με  δικά  τους  μέσα.  Επίσης,  μέχρι  την  ημέρα  της
αποκομιδής που θα ορίσει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος απαγορεύεται η
εναπόθεση αυτών στο πεζοδρόμιο. 
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, του
παρόντος Κανονισμού.
3. Τα απορρίμματα  που  προέρχονται  από  οικοδομικές  εργασίες
(μπάζα, κατεδαφίσεις, κ.λ.π.) μεταφέρονται με ευθύνη του υπεύθυνου
εργασιών ή του ιδιοκτήτη σε ειδικούς χώρους μπαζών.
Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα παραμείνουν επί του πεζοδρομίου 
για διάστημα μεγαλύτερο δύο (2) ημερών, θεωρούνται ότι
καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και στους υπεύθυνους 
επιβάλλεται η καταβολή σχετικού τέλους, καθώς επίσης και επιβολή 
προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 38, του παρόντος Κανονισμού.
4. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη μπαζών, μεγάλων κλαδιών ή 
άλλων ογκωδών αντικειμένων στους κάδους μηχανικής αποκομιδής, 
καθώς και η ρύπανση πεζοδρομίων με λάδια, χώματα, κ.λ.π. 
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, του 
παρόντος Κανονισμού.
5. Τα απόβλητα - απορρίμματα των χώρων κοιμητηρίου, τα 
προερχόμενα από εκταφές συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό 
τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις περί Κοιμητηρίων.

     

- 14-

Άρθρο 10Άρθρο 10

 Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις
ΥπευθύνωνΥπευθύνων

ΕιδικώνΕιδικών
ΑπορριμμάτωνΑπορριμμάτων

Άρθρο 9Άρθρο 9

 Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις
ΥπευθύνωνΥπευθύνων

Για ΤαΓια Τα
ΕσωτερικάΕσωτερικά

ΑστικάΑστικά
ΑπόβληταΑπόβλητα

(Ογκώδη Και(Ογκώδη Και
Μη)Μη)



    Τα απόβλητα - απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 4 
παρ. 3, του παρόντος Κανονισμού (Τοξικά - Επικίνδυνα) 
περισυλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από 
τους υπεύθυνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του 
παρόντος Κανονισμού.

Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να
τα κρατούν συσκευασμένα εντός του χώρου τους και να μην τα 
εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο. 
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, του 
παρόντος Κανονισμού.

Ο Δήμος σύμφωνα με το  υπάρχον θεσμικό  πλαίσιο, 
υποχρεούται αυτοτελώς  ή  και  σε  συνεργασία  με άλλους φορείς, να  
καταρτίζει και  να  υλοποιεί  προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης, διαλογής και ανακύκλωσης στην πηγή. 

Εφόσον στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής στην πηγή 
για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, οι κάτοικοι οφείλουν 
να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο 
συλλογής και εναπόρριψης των προς ανακύκλωση αποβλήτων - 
απορριμμάτων. 
Ειδικότερα,  οι πολίτες οφείλουν  να  μη  αναμειγνύουν  με  τα  συνήθη 
απορρίμματα  όσα  είναι  κατασκευασμένα  από  γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο
και  πλαστικές συσκευασίες, αλλά  να τα διαχωρίζουν και να τα 
εναποθέτουν στους ειδικούς μπλε κάδους που έχουν τοποθετηθεί από το
Δήμο σε πολλά σημεία της πόλης, κατόπιν μελέτης.

Στις επιχειρήσεις, στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες 
ανακυκλούμενων απορριμμάτων είναι μεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν 
να τα συλλέγουν χωριστά από τα άλλα απόβλητα και να τα αποδίδουν 
στον Δήμο, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα περισυλλογής.
Στο σημείο αυτό, να αναφερθεί ότι ήδη έχουν τοποθετηθεί μπλε κάδοι, 
τύπου “καμπάνα”, σε σημεία της πόλης όπου παρατηρείται μεγάλη 
ποσότητα ανακυκλώσιμου υλικού (γυαλί).

Τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται με 
τρόπο που να επιτρέπεται στο καπάκι να κλείνει ομαλά μετά τη χρήση. 
Όταν ο κάδος γεμίσει και δεν δύναται να δεχθεί άλλη ποσότητα 
ανακυκλώσιμου απορρίμματος, απαγορεύεται η εγκατάλειψη αυτών 
έξω από τον κάδο.
Στην περίπτωση αυτή, ισχύει ότι και για τα κοινά απορρίμματα και 
επιβάλλεται πρόστιμο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38, του παρόντος 
Κανονισμού.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης,  προωθεί προγράμματα 
ανακύκλωσης από τις Υπηρεσίες του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς και συμμετέχει ενεργά, με κάθε μέσο που διαθέτει, σε δράσεις 
που αναβαθμίζουν και προστατεύουν το περιβάλλον (π.χ. τοποθέτηση 
“κόκκινων” κάδων ανακύκλωσης ρούχων, ενδυμάτων – υποδημάτων, 
σε πολλά σημεία της πόλης, η υλοποίηση προγραμμάτων 
κομποστοποίησης, κ.α.).

Επίσης, ο Δήμος δύναται με αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου να  θεσπίζει  κίνητρα  και  επιβραβεύσεις  σε όσους   
συμβάλλουν   με   οποιονδήποτε   τρόπο   στην   επιτυχία   των   
προγραμμάτων ανακύκλωσης (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, 
εταιρείες κλπ).
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Άρθρο 11Άρθρο 11

 Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις
ΥπευθύνωνΥπευθύνων
Τοξικών -Τοξικών -

ΕπικίνδυνωνΕπικίνδυνων
ΑπορριμμάτωνΑπορριμμάτων

Άρθρο 12Άρθρο 12

ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση
Και  Και  

ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις
Υπευθύνων  Υπευθύνων  



1. Η  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  είναι  η  αρμόδια  Υπηρεσία  για  την
τοποθέτηση,  μετακίνηση  ή  αλλαγή  θέσης  κάδων.  Οι  θέσεις  των
κάδων προκύπτουν ύστερα από μελέτη που συντάσσει το αρμόδιο
Τμήμα της Διεύθυνσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου. Για την τοποθέτηση κάδου ή για την επίλυση
διαφορών  κατόπιν  αιτήσεως  του  ενδιαφερόμενου,  επιλαμβάνεται
τριμελής  Επιτροπή  χωροθέτησης  κάδων,  αποτελούμενη  από  δύο
υπαλλήλους  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και  ενός  υπάλληλου
από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Δεν επιτρέπεται η  τοποθέτηση κάδων επί  φρεατίων ομβρίων,  σε
διαβάσεις  πεζών,  σε  σημεία  που  δυσκολεύεται  η  κυκλοφορία
ΑΜΕΑ,  σε  σημεία  που  δεν  είναι  δυνατή  η  πρόσβαση
απορριμματοφόρου και σε σημεία που δυσκολεύουν την ορατότητα
των οδηγών, με κίνδυνο ατυχήματος.

3. Η μελέτη, των Υπηρεσιών του Δήμου, που αναφέρεται παραπάνω
για την χωροθέτηση των κάδων, προβλέπει  να παρέχει περιθώρια
ασφάλειας  ώστε  να  μην  παρατηρείται  υπερχείλιση  τους  στην
περιβάλλουσα περιοχή.

4. Όπου είναι  εφικτό,  αποφεύγεται  η  τοποθέτηση κάδων έμπροσθεν
καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος.  Σε  περιπτώσεις
υπεραγορών  (Fast  food,  Souper  Market,  κ.τ.λ.),  επιδιώκεται  να
τοποθετούνται οι κάδοι στον ιδιωτικό τους χώρο και σε σημεία στα
οποία να είναι δυνατή η πρόσβαση του απορριμματοφόρου.  Όταν
αυτό  δεν  είναι  εφικτό,  οι  ενδιαφερόμενοι  υποχρεούνται  να
μεταφέρουν  τους  κάδους,  πριν  περάσει  το  απορριμματοφόρο  σε
σημεία που υποδεικνύονται. Μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων πρέπει
να εγκαθιστούν στον χώρο τους σταθερούς συμπιεστές, οι οποίοι θα
αποκομίζονται  από το  Δήμο.  Οι  διαστάσεις  του συμπιεστή  και  ο
χώρος που χρειάζεται για την πρόσβαση του απορριμματοφόρου θα
δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τα Τμήματα Καθαριότητας της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Σε  περιπτώσεις  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  τα
οποία δεν μπορούν να υπαχθούν στην προηγούμενη παράγραφο, οι
κάδοι τοποθετούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

5. Ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου ή την κλίση του δρόμου
(άνω του 10%), θα ορίζονται είτε  εσοχές στα πεζοδρόμια είτε  θα
τοποθετούνται προστατευτικά κιγκλιδώματα για τους κάδους επί του
οδοστρώματος.
Σε περιπτώσεις όπου η κλίση του δρόμου καθιστά την τοποθέτηση
του κάδου επικίνδυνη, ο κάδος τοποθετείται σε σημείο που κατά
την κρίση της Υπηρεσίας παρουσιάζει τον μικρότερο κίνδυνο.

6. Για τις νέες οικοδομές δύναται ο Δήμος να ζητήσει, πριν την έκδοση
της αδείας δόμησης, να οριστεί στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα
η θέση του κάδου απορριμμάτων.

7. Επίσης  δύναται,  σε  επιλεγμένα  σημεία  του  Δήμου,  (πλατείες,
κεντρικούς  δρόμους,  κ.λ.π.)  που  είναι  χωροταξικά  εφικτό,  η
τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων. 

8. Κάθε παρεμπόδιση τοποθέτησης ή μετακίνησης,  όλων των τύπων
των  κάδων  (μπλε,  πράσινους,  μικρο  απορριμμάτων),  καθώς  και
εσκεμμένη  φθορά  αποτελεί  παράβαση  και  επιβάλλεται  πρόστιμο
σύμφωνα με το άρθρο 38, του παρόντος Κανονισμού.
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Άρθρο 13Άρθρο 13

ΤοποθέτησηΤοποθέτηση
Κάδων ΚαιΚάδων Και
ΚριτήριαΚριτήρια

ΧωροθέτησηςΧωροθέτησης
Αυτών  Αυτών  



Η στάθμευση των οχημάτων στους δρόμους πρέπει να γίνεται 
κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκομιδή 
των απορριμμάτων. Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση οχημάτων 
παράλληλα από τον κάδο απορριμμάτων προς τη πλευρά του δρόμου, 
που εμποδίζει τη μετακίνηση του κάδου. 
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, του 
παρόντος Κανονισμού. 

Εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ελληνικου-Αργυρούπολης 
απαγορεύεται:

     Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων εναπόθεσης, 
έκθεσης, διάλυσης και αγοραπωλησίας άχρηστων και 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων, μηχανημάτων καθώς και οποιονδήποτε 
άλλων μεταλλικών ή μη αντικειμένων ή συσκευών οικιακής χρήσεων 
(θερμοσίφωνες, ψυγεία, κ.λ.π.) ακόμη και σε ιδιόκτητους χώρους.
Κατ' εξαίρεση εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου και μετά από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται να επιτραπεί η 
εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εμπορίας οικοδομικών 
υλικών, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μηχανημάτων και εφόσον 
επιτρέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες Πολεοδομικούς Κανονισμούς.
    Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων που εκπέμπουν, 
παράγουν ή καταλείπουν προϊόντα και απόβλητα που χαρακτηρίζονται 
ως επικίνδυνα από ελληνικές και κοινοτικές διατάξεις και Νόμους.
    Οι εργασίες κάθε φύσεως που εκτελούνται από Δημόσιους 
Οργανισμούς ή εργολάβους, σε κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, 
πεζοδρόμια, κ.λ.π.), χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου.
    Η διαμόρφωση χώρων ως χωματερή οποιασδήποτε μορφής.
    Η καύση αποβλήτων οποιασδήποτε μορφής και σύστασης σε 
ανοιχτούς χώρους, έστω και ιδιόκτητους.
    Η ρίψη και εναπόθεση οποιουδήποτε απορρίμματος στέρεου 
ή ρευστού, σε ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους, οικόπεδα, σε ρέματα, 
στους συλλέκτες ομβρίων υδάτων, κ.λ.π.
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Άρθρο 14Άρθρο 14

ΠαράνομηΠαράνομη
ΣτάθμευσηΣτάθμευση
Οχημάτων Οχημάτων 

Άρθρο 15Άρθρο 15

ΕιδικέςΕιδικές
ΑπαγορεύσειςΑπαγορεύσεις
– Κανονιστικές– Κανονιστικές

ΑποφάσειςΑποφάσεις



Ε. ΑΛΛΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η  απόρριψη  από  πεζούς  καθ'  οδόν  άχρηστων  χαρτιών,
μικροαντικειμένων, συσκευασιών και γενικών ειδών ατομικής χρήσης,
δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους κοινόχρηστους
και  ελεύθερους  χώρους  του Δήμου (πλατείες,  πάρκα,  παιδικές  χαρές,
αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.).
Όλα τα προαναφερθέντα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια
μικρο απορριμμάτων ή στους κάδους μηχανικής αποκομιδής.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, του
παρόντος Κανονισμού.

Η   απόρριψη   αναμμένων   τσιγάρων,  εύφλεκτων   υλικών,
χημικών  ή  άλλων αντικειμένων, που    μπορεί    να    προκαλέσουν
καταστροφές    στα    καλάθια μικρο απορριμμάτων,  καθώς  και  στους
κάδους   αποτελεί   παράβαση  και  περιγράφεται  στο  άρθρο  28,  του
παρόντος Κανονισμού, περί Φθοράς αστικού εξοπλισμού του Δήμου με
τις προβλεπόμενες συνέπειες. 

                                    
1. Κάθε  είδους  κατάστημα  (εμπορικής  δραστηριότητας,  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ή  πάσης  φύσεως  επιχείρηση),  στο  οποίο  παρατηρείται
μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων, οφείλει να συσκευάζει
τα  απόβλητα  σε  ανθεκτικούς  σάκους,  καλά  κλεισμένους  και  να  τους
τοποθετεί στους κάδους μηχανικής αποκομιδής. 
Οι  υπεύθυνοι  για  τα  πάσης  φύσεως  απορρίμματα  συσκευασίας  που
τοποθετούνται  προς  αποκομιδή  (χαρτοκιβώτια,  ξυλοκιβώτια,  κ.λ.π.)
υποχρεούνται να έχουν ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια της πιέσεως ή
περιδέσεως.  Στους  μη  συμμορφωμένους  με  την  διάταξη  αυτή
επιβάλλεται  πρόστιμο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  38,  του  παρόντος
Κανονισμού.
Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται
τα δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, ψάρια, υπολείμματα τροφών, κ.λ.π.) να
τα εναποθέτουν σε καλά κλεισμένους πλαστικούς σάκους και να τους
τοποθετούν στους κάδους  προ της προγραμματισμένης αποκομιδής. 
Σε  καμία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  η  εναπόθεση  απορριμμάτων  ή
συσκευασιών  έξω  από  τους  κάδους  ή  σε  άλλα  μέσα  προσωρινής
αποθήκευσης  και  ιδιαιτέρως  των  ευπαθών  και  όσων  αλλοιώνονται
εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο
38, του παρόντος Κανονισμού.
2.  Ισόγεια καταστήματα που πουλάνε αναψυκτικά, οινοπνευματώδη, 
γλυκά, φαγητά, είδη γενικά μπαρ ή καφενείου, σε πελατεία είτε 
ιστάμενη, είτε καθήμενη σε τραπεζοκαθίσματα, τοποθετημένα μέσα και 
έξω από τα καταστήματα, οφείλουν όλες τις ώρες λειτουργίας να 
φροντίζουν να μαζεύουν τα πάσης φύσεως απορρίμματα που 
δημιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών που παρέχουν, έτσι 
ώστε ο χώρος έμπροσθεν του καταστήματος να είναι πάντοτε καθαρός.
3. Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους 
απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών, 
οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων εντός του χώρου 
ιδιοκτησίας ή άσκησης του επαγγέλματος τους, αλλά και να διατηρούν 
διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο τους.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, του 
παρόντος Κανονισμού.
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Άρθρο 16Άρθρο 16

ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις
ΠεζώνΠεζών

Άρθρο 17Άρθρο 17

ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις
ΚαταστημάτωνΚαταστημάτων
ΥγειονομικούΥγειονομικού
ΕνδιαφέροντοςΕνδιαφέροντος

Και ΠάσηςΚαι Πάσης
ΦύσεωςΦύσεως

ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων



4. Δεν επιτρέπεται, για οποιονδήποτε λόγο, η τοποθέτηση στα 
πεζοδρόμια και στο οδόστρωμα μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, 
αντικειμένων σχετικών με το εμπόριο τους (π.χ. υλικών συσκευασίας, 
καφάσια φρούτων, κ.λ.π.), διότι πάντα εγκυμονεί ο κίνδυνος 
ατυχήματος, αλλά και υποβιβάζεται η εικόνα της πόλης.
5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, σημαιών 
και πάσης φύσεως εμποδίων επί του πεζοδρομίου. 
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, του 
παρόντος Κανονισμού (και σύμφωνα με το Ν. 2696/99 και Ν.1080/80).

           
     Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς ή 
δημόσιους χώρους, όπως καφενεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια και 
συναφή καταστήματα, οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς 
δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, 
ανεξάρτητα από το πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου.

  Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, 
του παρόντος Κανονισμού.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση από τα αρμόδια όργανα του 
Δήμου για τρίτη συνεχόμενη φορά, ο Δήμος δύναται να προβεί στην 
ανάκληση της αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που έχει δοθεί.

   Οι πωλητές και οι έμποροι στις αγορές (στεγασμένες ή μη, λαϊκές 
αγορές, κ.λ.π.), καντίνες, περίπτερα, καθώς επίσης και πλανόδιοι ή 
στάσιμοι μικροπωλητές,  οφείλουν να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο
καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απόβλητα σε ανθεκτικούς 
σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που έχει 
εγκαταστήσει ο Δήμος ή σε θέση που τους έχει υποδείξει η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται αφού τα 
συσκευάσουν να τα αφήσουν στην άκρη του πάγκου τους. 
Αν δεν τηρούν τα παραπάνω, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του 
χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Επιπλέον, επιβάλλει 
πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 38, του παρόντος Κανονισμού.

                 
   

1. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, οικιών και 
επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη (πάρκινγκ, πρασιές, παλαιές οικίες, 
κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων 
και με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να μην μετατρέπονται σε εστίες 
μόλυνσης, συγκέντρωσης μικροβίων ή τρωκτικών που προκαλούν 
κίνδυνο για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Σε περίπτωση αδιαφορίας των υπευθύνων, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει σχετική σύσταση και προθεσμία προς συμμόρφωση, αν δε 
συνεχιστεί η αδιαφορία του υπευθύνου ακολουθούνται όλες οι νόμιμες 
ενέργειες που μπορεί να ασκήσει ο Δήμος με βάση την κείμενη 
νομοθεσία.
2. Σε περιπτώσεις ρύπανσης μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, 
παιδικών χαρών, χώρων πρασίνου, κ.λ.π., θα επιβάλλεται η  δαπάνη 
αποκατάστασης.
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Άρθρο 17Άρθρο 17
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Άρθρο 18Άρθρο 18

ΚαθαριότηταΚαθαριότητα
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Χώρων ΑπόΧώρων Από
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Άρθρο 19Άρθρο 19

ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις
ΚαθαριότηταςΚαθαριότητας

ΠωλητώνΠωλητών
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ΣτάσιμουΣτάσιμου
ΕμπορίουΕμπορίου

Άρθρο 20Άρθρο 20

ΚαθαριότηταΚαθαριότητα
ΕιδικώνΕιδικών
ΧώρωνΧώρων

(Στεγασμένων(Στεγασμένων
ή Μη)ή Μη)



Οι ιδιοκτήτες  και  επικαρπωτές,  οι  νομείς  και  οι  κάτοχοι  οικοπέδων
οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά από απόβλητα – απορρίμματα,  με
κάθε  πρόσφορο  μέσο,  ακόμη  και  αν  τα  απόβλητα  προέρχονται  από
τρίτους.  Προς  τούτο  οφείλουν  να  τα  περιφράζουν  (σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και
αποψίλωση (κατά την αντιπυρική περίοδο 01-05 έως 31-10 του έτους),
σύμφωνα  με  την  Πυροσβεστική  Διάταξη  αριθμός  4/2012  (ΦΕΚ  Β'
1346/12). 
Σε περίπτωση αδιαφορίας ή αδυναμίας τους, ο Δήμος οφείλει να στείλει
σχετική  σύσταση  για  τον  καθαρισμό  του  χώρου,  δίνοντας  χρονική
προθεσμία.  Αν  οι  υπεύθυνοι  δεν  ανταποκριθούν  παρά  τις  σχετικές
συστάσεις,  ο  Δήμος  οφείλει  να  παρέμβει  καθαρίζοντας  το  οικόπεδο,
καταλογίζοντας τα πρόστιμα που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία αλλά και
την δαπάνη καθαρισμού, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο ανά τετραγωνικό μέτρο.

Απαγορεύεται η εναπόθεση απορριμμάτων (έστω και με την πρέπουσα
συσκευασία) εντός οικοπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, του
παρόντος Κανονισμού.  

    Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συγκέντρωση υλικών, 
εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π. μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο 
περιβάλλον.

  Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή 
κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να 
αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες,
νάιλον, κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε 
κίνδυνος διασκορπισμού τους.

   Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών 
μέτρων προκληθεί ρύπανση κοινόχρηστων χώρων, ο Δήμος πέραν των 
προβλεπόμενων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλει
κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το 
μέγεθος της ρύπανσης, κατά περίπτωση.

 1. Η επικόλληση διαφημιστικών πάσης φύσεως και η αναγραφή 
συνθημάτων ή παραστάσεων σε κάδους ή άλλα μέσα αποθήκευσης 
αποβλήτων – απορριμμάτων, επισύρει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 
38, του παρόντος Κανονισμού.
2. Η επικόλληση διαφημιστικών αφισών σε οικίες, καταστήματα, 
δημόσια και ιδιωτικά κτήρια γενικά (με εξαίρεση την περίπτωση όπου 
σύμφωνα με κανονιστική απόφαση του Δήμου Ελληνικού-
Αργυρούπολης επιτρέπεται η διαφήμιση) καθώς και η απόριψη και κάθε 
είδους διανομή με φυλλάδια και άλλα διαφημιστικά μέσα, 
απαγορεύονται ρητά.
Τα τέλη και το ύψος των χρηματικών προστίμων που αφορούν στις 
διαφημίσεις ορίζονται κάθε τέλος του εκάστοτε έτους από το Δημοτικό 
Συμβούλιο.
3. Η αναγραφή συνθημάτων και παραστάσεων γενικά με σπρέι, 
μπογιά ή οποιονδήποτε άλλο μέσο σε εξωτερικούς χώρους απαγορεύεται
αυστηρά και στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το 
άρθρο 38, του παρόντος Κανονισμού.
4. Από τα ανωτέρω πρόστιμα εξαιρούνται όσοι διακινούν ιδέες, 
δηλαδή, τα κόμματα, οι παρατάξεις και άλλες συλλογικότητες της πόλης.
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5. Ο Δήμος οφείλει να προβεί στον καθαρισμό όλων των 
περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω, καταλογίζοντας στους 
υπευθύνους τα πρόστιμα που ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία και 
επιπλέον την δαπάνη καθαρισμού, η οποία ορίζεται ως εξής:
• 5€ / πανό
• 1€ / αφίσα
• 25€ / m2 γκράφιτι
• 1€ / έντυπο - σύνθημα
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης διατηρεί το δικαίωμα, μετά από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να χορηγήσει άδεια σε 
εγκεκριμένους χώρους της δικαιοδοσίας του, για την δημιουργία 
γκράφιτι.
Επίσης, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι 
χώροι που θα χρησιμοποιούνται για τοποθέτηση πανό από πολιτιστικούς,
αθλητικούς, εμπορικούς και λοιπούς φορείς.   

   Η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων 
χώρων με μηχανέλαια κάθε είδους οχημάτων αποτελεί παράβαση του 
παρόντος Κανονισμού.

Οι ιδιοκτήτες των τροχοφόρων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για 
την καλή κατάσταση των τροχοφόρων τους και σε περίπτωση διαρροής 
να μεριμνούν αμέσως για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. 
Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή μετά από αιφνίδια βλάβη ή 
τροχαίο ατύχημα, οι ιδιοκτήτες των τροχοφόρων οφείλουν να ειδοποιούν
αμέσως την Ελληνική Αστυνομία και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος.  
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, του 
παρόντος Κανονισμού. 

   Απαγορεύονται:

Η εναπόθεση πάσης φύσεως αποβλήτων έξω από ξένες 
ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους χώρους, το κρέμασμα σάκων απορριμμάτων 
σε κολώνες, δέντρα, ξένα σπίτια, κ.λ.π.

Η ρίψη απορριμάτων, τσιγάρων, συσκευασιών, κ.λ.π. Καθώς 
και η ρύπανση κτηρίων όπου στεγάζονται δημόσιες και δημοτικές 
Υπηρεσίες (σκαλοπάτια, εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι) καθώς και 
άλλου Δημοσίου – Δημοτικού κτηρίου ή δημοτικής περιουσίας.

Η ρίψη ακαθάρτων νερών (λασπόνερα) σε δρόμους και 
κοινόχρηστους χώρους.

Η απόρριψη με τον οποιοδήποτε τρόπο, πάσης φύσεως 
απορριμμάτων από διερχόμενα ή σταθμευμένα οχήματα.

Η εναπόθεση μπαζών, χώματος, κ.λ.π. σε δρόμους και 
κοινόχρηστους χώρους.

Η ρίψη πάσης φύσεως αποβλήτων - απορριμμάτων στα φρεάτια
ομβρίων υδάτων.

Η εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών αποβλήτων - 
απορριμμάτων σε κάδους απορριμμάτων.

Η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από κάδους 
(σκάφες) για μπάζα.

Στους παραβάτες των παραπάνω περιπτώσεων προβλέπονται πρόστιμα 
στο άρθρο 38, του παρόντος Κανονισμού.
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ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ

 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να 
απορρίπτει στο ΧΥΤΑ ή στην ανακύκλωση οποιαδήποτε αντικείμενα 
(κιβώτια ή άλλα αντικείμενα) βρίσκονται τοποθετημένα σε πεζοδρόμια ή
σε κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους δεν έχει ζητηθεί άδεια από 
το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.  

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης δεν διαθέτει δικά του μέσα για 
την μεταφορά και παράδοση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και 
μέχρις ότου να διαθέσει, η μεταφορά και παράδοση των ΟΤΚΖ 
(Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής) πραγματοποιείται με εξωτερικό 
συνεργάτη, μέλος του ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων 
Ελλάδος), τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Η Διαδικασία συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων περιγράφεται 
αναλυτικά στο Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α') “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους” και είναι η εξής:

1. Υπάλληλοι του Δήμου, έπειτα από επόπτευση, καταγράφουν το 
όχημα και μετά από 90 ημέρες (σε περίπτωση νόμιμης 
στάθμευσης) ή 30 ημέρες (σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης)
τοποθετείται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό 
αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει “εγκαταλελειμμένο”. 

2. Σε διάστημα 15 ημερών, η αρμόδια Υπηρεσία υποχρεούται να 
ενημερώσει το τοπικό Τμήμα Ασφάλειας για την διενέργεια 
έρευνας προς εξακρίβωση περιπτώσεων κλοπής, κατάσχεσης ή 
εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. 

3. Αν το όχημα φέρει πινακίδες αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση 
βάσει των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο 
Μεταφορών και ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών (πρώην 
ΚΕΠΥΟ).

4. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού σήματος εάν
το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα 
περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου και ο Δήμος υποχρεούται να 
παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ.

5. Τα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για δέκα (10) 
ημέρες από την περισυλλογή. Εάν δεν αναζητηθούν από τον 
ιδιοκτήτη τους, τότε προωθούνται προς περαιτέρω επεξεργασία, 
όπως ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία και εκδίδεται πιστοποιητικό 
καταστροφής.

6. Στα δίκυκλα, βάρκες, τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και οχήματα άνω 
των 3,5 τόνων ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται 
παραπάνω αλλά μεταφέρονται, με μέσα του Δήμου Ελληνικού-
Αργυρούπολης, και παραδίδονται στην Γενική Γραμματεία 
Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών.
(Ν. 1650/86 και ΚΥΑ 1002901/67/Τ/2002 περί στερεών 
αποβλήτων)

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετακίνηση οχημάτων ή μηχανημάτων, 
που ήδη έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένα, να μεταφέρονται σε 
παρακείμενη θέση, στην ίδια περιοχή, πριν την λήξη της προθεσμίας που
αναγράφεται στο ειδικό αυτοκόλλητο, όχι με σκοπό την κυκλοφορία 
τους αλλά μόνο και μόνο για να καταστρατηγηθούν οι έννομες συνέπειες
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που προβλέπονται από τις άνω διατάξεις τότε θεωρείται ότι 
συμπλήρωσαν τον χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής 
χωρίς διακοπή και γι' αυτό αποσύρονται από το Δήμο.

Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες 
ηλεκτροφωτισμού, κάδοι, καλάθια, σιντριβάνια, παρτέρια, όργανα 
άσκησης, όργανα παιδικών χαρών, κ.λ.π.) πρέπει να διατηρείται ώστε να
ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του και να μην αποτελεί εστία 
μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. 

Η προστασία του αστικού εξοπλισμού της πόλης 
διαφυλάσσεται μέσω της επόπτευσης της πόλης και της υποχρέωσης 
που δημιουργείται στους δημοτικούς λειτουργούς, κατοίκους και 
διερχόμενους πολίτες ως προς τον σεβασμό του αστικού εξοπλισμού 
αλλά και την αναφορά των υπευθύνων που μπορεί να τον ρυπαίνουν ή 
καταστρέφουν. Στόχος είναι η ακεραιότητα της δημοτικής περιουσίας.

Η ρύπανση ή η καταστροφή του αστικού εξοπλισμού της πόλης
αποτελεί παράβαση και όσοι συλλαμβάνονται τους καταλογίζονται όλες
οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης αλλά και πρόστιμο που αναφέρεται
στο άρθρο 38, του παρόντος Κανονισμού. 

Η συνεχής ανοικοδόμηση της πόλης τις τελευταίες δεκαετίες, 
είχε ως συνέπεια την μείωση του αστικού πρασίνου που είναι ζωτικής 
σημασίας στοιχείο, για μια πόλη, αφού είναι το μοναδικό που συμβάλλει
στην αισθητική και την εν γένει βιωσιμότητα του αστικού χώρου και 
στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας.

Ο Δήμος Ελληνικου-Αργυρούπολης παρά τις ελλείψεις σε 
προσωπικό και εξοπλισμό, κάνει προσπάθειες να συντηρήσει και να 
επεκτείνει, όπου είναι δυνατόν το αστικό πράσινο. 
Η χρήση του δημόσιου-δημοτικού χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται με
προσοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη 
επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισμού, καθώς και η έκθεση σε 
κίνδυνο ή η ενόχληση των άλλων επισκεπτών.

Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, δημιουργούνται 
οι παρακάτω κανόνες:

 Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη κοπή και κλάδευση δέντρου ή 
θάμνου ή φθορά αυτού.

 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων ή πινακίδων 
πάσης φύσεως πάνω σε δέντρα (κατ' εξαίρεση αποφάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου για τις περιόδους εορτών).

 Δεν επιτρέπεται η καταστροφή ή κλοπή εποχιακών φυτών που 
τοποθετούνται από το Δήμο.

 Δεν επιτρέπεται η καταστροφή χλοοτάπητα.
 Δεν επιτρέπεται η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους π.χ. 

λόγω της διέλευσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητων ή άλλων 
μηχανημάτων, εργοταξίων οικοδομών ή αποθήκευσης 
οικοδομικών υλικών ή μπαζών και η φθορά, καταστροφή, 
ρύπανση, απομάκρυνση του εξοπλισμού του.

 Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη φύτευση φυτικού υλικού σε 
κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πλατείες, κ.λ.π.), χωρίς 
προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Πρασίνου, της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος.
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 Δεν επιτρέπεται η πάσης φύσεως πρόκληση βλάβης στο 
υπέργειο τμήμα του φυτού και στην προστατευόμενη περιοχή 
του ριζικού συστήματος. Σε περίπτωση υπαίτιας ξήρανσης του 
δέντρου σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα από τον έλεγχο 
που διαπιστώθηκε η υγιής κατάσταση του τότε θα γίνεται 
καταλογισμός της δαπάνης αντικατάστασης του σε κάθε υπαίτιο.
Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη από υπαίτια πτώση του 
δέντρου ο υπεύθυνος της πτώσης καθ' οιονδήποτε τρόπο έχει  
την ανάλογη αστική και ποινική ευθύνη και την υποχρέωση 
πλήρους αποζημίωσης προς τον Δήμο και οιονδήποτε παθόντα. 
Για όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω 

προβλέπονται πρόστιμα στους παραβάτες και αναφέρονται στο άρθρο 
38, του παρόντος Κανονισμού.

Σε περιπτώσεις που συντρέχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή και 
καταστροφή περιουσιακών στοιχείων από δέντρα που είναι ξηρά ή λόγω
εξωτερικών παραγόντων έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους τους 
(κίνδυνος προς άτακτη πτώση), τότε η Υπηρεσία Πρασίνου 
εξουσιοδοτείται να προβαίνει στην άμεση αφαίρεση τους. Στις 
περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη και η συνδρομή και το ενδιαφέρον 
των πολιτών που οφείλουν αμέσως να ενημερώνουν τις Δημοτικές 
Υπηρεσίες προκειμένου να υπάρχει και έγκαιρη επέμβαση από αυτές. 

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης μπορεί με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέσει 
περιορισμούς ως προς την χρήση σε ολόκληρο ή τμήμα πρασίνου. 
Επίσης, μπορεί να διαμορφώσει χώρους πρασίνου, για αθλητικές 
δραστηριότητες (μπάλα, ιππασία, skateboard, κ.τ.λ.) ή εκδηλώσεις.

Ένας  ιδιοκτήτης  οικόσιτου  (δεσποζόμενου)  ζώου  συντροφιάς
υποχρεούται:

 να μεριμνά για την σήμανση και την καταγραφή του ζώου του.
 να δηλώνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες την απώλεια του ζώου

του σε κτηνίατρο.
 να τηρεί τους κανόνες ευζωίας.
 να εφοδιάζεται  με το  διαβατήριο του ζώου,  αν πρόκειται  να

ταξιδέψει στο εξωτερικό.
 να μην εγκαταλείπει το ζώο του.
 να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από

τα  περιττώματα  του  ζώου,  εκτός  αν  πρόκειται  για  σκύλο
βοήθειας.

 να  μεριμνά  για  την  στείρωση,  εφόσον  δεν  επιθυμεί  τη
διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει
σε νέους ιδιοκτήτες.

 να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικώς εν αποδείξει, στον
οικείο  Δήμο  αντίγραφο  του  πιστοποιητικού  ηλεκτρονικής
σήμανσης του ζώου του.

Σε  περίπτωση  που  δεν  τηρούνται  όλα  τα  προαναφερθέντα,
προβλέπονται  πρόστιμα,  σύμφωνα  με  το  Ν.  4039/12,  όπως
τροποποιήθηκαν τα σχετικά άρθρα από τον  Ν.4235/14.
Αρμόδια όργανα για την τήρηση των διατάξεων του Νόμου περί ζώων
συντροφιάς  είναι  η  Ελληνική  Αστυνομία,  η  Δασική  Υπηρεσία,  τα
Τελωνεία,  οι  σταθμοί  Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ),
το Λιμενικό – Ελληνική Ακτοφυλακή και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας
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των  κυνηγετικών  οργανώσεων.  (παρ.  ιδ'  του  Ν.  4039/12  –  παρ.  β',
άρθρο 46 του Ν. 4235/14)

Στους  ιδιοκτήτες  κατοικίδιων  που  ρυπαίνουν  το  περιβάλλον,
επιβάλλεται  πρόστιμο  από το  Δήμο,  σύμφωνα με  το  άρθρο 38,  του
παρόντος Κανονισμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται να ορίσει ειδικό τέλος, που 
αποδίδεται από τους κτηνιάτρους, που σημαίνουν τα  ζώα συντροφιάς 
ηλεκτρονικά και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ευρώ / ζώο. 

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης λαμβάνει ειδική πρόνοια 
(περισυλλογή, στείρωση, εμβολιασμός, κ.λ.π.), μέσω προγράμματος 
που εκπονεί, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει καταφύγιο μεριμνά για την επανένταξη του ζώου, στο φυσικό 
του περιβάλλον.

Το παιχνίδι έχει κεντρικό ρόλο στον πολιτισμό και τη σκέψη,
σε  σχέση  κατά  κύριο  λόγο  με  τη  συμπεριφορά  και  ανάπτυξη  των
παιδιών. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γνώση και τη μάθηση, την
επιτυχή ένταξη στην κοινωνική ζωή, τους ρόλους που τη ρυθμίζουν και
την προετοιμασία για την ενήλικη ζωή.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, με ιδιαίτερο το αίσθημα
της  ευθύνης,  διαθέτει  παιδικές  χαρές  με  σύγχρονες  υποδομές,  σε
διάφορα σημεία της πόλης για την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση των
μικρών κατοίκων. Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας,
στις παιδικές χαρές τοποθετήθηκαν σύγχρονα όργανα από κατάλληλα
υλικά,  ειδικά  μελετημένα  ώστε  να  ελαχιστοποιούν  τα  παιδικά
ατυχήματα. 

Ο  Δήμος  οφείλει  να  εποπτεύει  τις  παιδικές  χαρές  που
βρίσκονται  στα  Διοικητικά  του  όρια  και  να  φροντίζει  για  την
συντήρηση και την αποκατάσταση των τυχόν φθορών του εξοπλισμού
των παιδικών χαρών και του περιβάλλοντα χώρου.   

Έχοντας υπόψη την νομοθεσία,  την ανάγκη για την εύρυθμη
λειτουργία  των  παιδικών  χαρών  και  την  ασφάλεια  των  μικρών
κατοίκων δημιουργούνται οι παρακάτω κανόνες:

• Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί.
• Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ζώα συντροφιάς (εξαιρούνται οι

σκύλοι – συνοδοί ΑΜΕΑ).
• Η  χρήση  των  παιχνιδιών  να  γίνεται  από  παιδιά  ηλικιακών

ομάδων  που  ορίζεται  κατά  περίπτωση  (έως  δώδεκα  ετών,
εφήβους, βρέφη).

• Να διατηρείται ο χώρος καθαρός.
• Δεν επιτρέπεται  η  κίνηση ποδηλάτων ή η χρήση  skateboard

εντός  των  παιδικών  χαρών,  με  σκοπό  την  αποτροπή
ατυχημάτων.
(Ο  Δήμος  Ελληνικού  –  Αργυρούπολης  δύναται  να
δημιουργήσει  ειδικούς  χώρους π.χ.  κυκλοφοριακά πάρκα για
τους σκοπούς αυτούς)

• Να τηρούνται οι ώρες μεσημβρινής ησυχίας (σύμφωνα με την
Αστυνομική διάταξη 3/1996). 

• Το ωράριο λειτουργίας των παιδικών χαρών ορίζεται ως εξής:
Θερινό   09:00 – 23:00
Χειμερινό 09:00 – 21:00
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Στις  παιδικές  χαρές  έχουν  τοποθετηθεί,  όπως  ορίζει  η
νομοθεσία,  πινακίδες  εισόδου  με  τους  βασικούς  κανόνες  που
αναφέρονται παραπάνω.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω και δεν ορίζονται
από άλλες διατάξεις, προβλέπεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38,
του παρόντος Κανονισμού.
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Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
     ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Τα ακόλουθα άρθρα αφορούν κάθε είδους οικοδομικές 
εργασίες (νέες οικοδομές, προσθήκες, επισκευές, κ.λ.π.), που 
εκτελούνται στα Διοικητικά όρια του Δήμου Ελληνικού – 
Αργυρούπολης, και κάθε εργασίας Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας 
(Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. Ε.Υ.Δ.Α.Π., κ.λ.π.).

Οι εργασίες πάσης φύσεως από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας 
και εργολάβους σε χώρους και δρόμους, προϋποθέτουν την ύπαρξη 
σχετικής άδειας από το Δήμο. 
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων, κατά την εκτέλεση αυτών των 
εργασιών, που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό επισύρει την 
επιβολή προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 38, του παρόντος.

1. Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι 
κατασκευαστές ή οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας ανάλογα πρέπει:

 Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.
 Να τοποθετούν πινακίδα, προβλεπόμενη από το Νόμο, με τον 

αριθμό της άδειας και την ημερομηνία έκδοσης της.
 Να εφοδιάζονται άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου – 

οδοστρώματος, χορηγούμενη από το Δήμο.
 Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή, όπου 

απαιτείται.

2. Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι 
περιφραγμένος. Θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την 
είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση κατάληψης 
πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την 
προστασία των πεζών και οχημάτων.
3. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, εφόσον έχει 
χορηγηθεί άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου, πρέπει να εγκιβωτίζονται με
μέσα προστασίας, για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά ή 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των υλικών 
αυτών επί του κοινόχρηστου χώρου πρέπει να διαρκεί το συντομότερο 
χρονικό διάστημα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο.
4. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, 
μαρμαρόσκονη, κ.λ.π.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά. Το ίδιο 
ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
5. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του 
τετραημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και 
επιβάλλεται το σχετικό τέλος. Επιπλέον απομακρύνονται από το Δήμο 
και ο υπεύθυνος καταβάλει δαπάνη απομάκρυνσης.
6. Σε περίπτωση παραβίασης των συγκεκριμένων κανονιστικών 
αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 38, του 
παρόντος Κανονισμού.
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       Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση
των οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή 
στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα πρέπει 
να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τον ίδιο λόγο επιβάλλεται η σήμανση 
με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση κορδέλας 
σήμανσης (ασπροκόκκινης ταινίας), όταν καταλαμβάνεται μέρος 
οδοστρώματος. Η σήμανση κατά την διάρκεια της νύχτας πρέπει να 
είναι φωτεινή, σύμφωνα με τις πολεοδομικές και άλλες διατάξεις.

 

     Κατά την εκτέλεση εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας 
(Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κ.λ.π.) για συντήρηση ή επισκευή δικτύου ή νέων 
παροχών, που εκτελείται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου 
επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους 
σχετικούς Νόμους για την εκτέλεση Δημοσίων έργων (ασφάλεια, 
σημάνσεις, κ.λ.π.).
Οι παραπάνω Οργανισμοί υποχρεούνται όπως, αμέσως μετά την 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραημέρου, να 
απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να 
επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερη τους κατάσταση. 
Οι ίδιοι Οργανισμοί υποχρεούνται στο κατάβρεγμα των αδρανών 
υλικών και προϊόντων εκσκαφών.
    Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω θα καταβάλλεται πρόστιμο 
σύμφωνα με το άρθρο 38, του παρόντος Κανονισμού.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, διατηρείται το δικαίωμα του Δήμου, να 
καταπίπτει υπέρ του, η δοθείσα για την άδεια εκτέλεσης του έργου 
εγγυητική επιστολή.

    Σε περίπτωση που ζητηθεί κατάληψη πεζοδρομίου ή άδεια τομής
οδοστρώματος  από  Οργανισμό  Κοινής  Ωφέλειας,  πρέπει  να
προσκομίζει  στο  Δήμο  εγγυητική  επιστολή  (το  ύψος  της  οποίας
αποφασίζεται  κάθε  έτος  το  Δημοτικό  Συμβούλιο),  η  οποία  θα
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη αποπεράτωση των
εργασιών  και  εφόσον  δεν  προκλήθηκε  ζημιά  στους  Δημοτικούς
χώρους  (Ζημιά  στο  πεζοδρόμιο,  παράλειψη  πλακόστρωσης
πεζοδρομίου,  κ.λ.π.)  ή  σε  τρίτους  όπως  αναφέρεται  στο  παραπάνω
άρθρο λόγω ελλείψεων σήμανσεως, μέτρων ασφαλείας, κ.λ.π.
   Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται  από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου,  ότι  δηλαδή  αποκαταστάθηκαν  οι  τομές  του  οδοστρώματος,
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές Δημοσίων Έργων (π.χ. υλικά
επιχώσεων, συμπίεση, τελικά επίστρωση ασφάλτου, κ.λ.π.).

1. Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να 
διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών, καθώς και 
τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν τυχόν φθορές.
2. Το γέμισμα του κρασπεδορείθρου με τσιμέντο για την 
δημιουργία μικρής ράμπας με σκοπό την άνοδο των οχημάτων στο 
πεζοδρόμιο ή σε αυτοσχέδιους χώρους στάθμευσης (πρασιά) άνευ 
αδείας από αρμόδια Υπηρεσία, απαγορεύεται αυστηρά. Είναι όμως 
δυνατή η κοπή του κρασπέδου και η δημιουργία μικρής εσωτερικής 
ράμπας, μόνο κατόπιν άδειας του Δήμου. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται 
στην αφαίρεση της υπάρχουσας ράμπας εντός των χρονικών ορίων που
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θα τους δοθεί από το αυτοτελές Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων 
του Δήμου.
Στην περίπτωση της μη αποξήλωσης της ράμπας (πέραν του χρονικού 
ορίου που έχει οριστεί), ο Δήμος προβαίνει στην αφαίρεση της και 
καταλογίζει τα έξοδα δαπάνης στους υπευθύνους.
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Η. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΧΕΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ

1 Σακούλες εκτός κάδων 50 € 9 / 17

2 Απόρριψη ασυμπίεστων 
χαρτοκιβωτίων (ατακτοποίητα
– αδεματοποίητα). Μη 
ελαχιστοποίηση όγκου με 
πίεση, περίδεση, κ.λ.π.

200 € 9

3 Χύμα σκουπίδια εκτός κάδων 50 € 9 / 17

4 Αυθαίρετη μετακίνηση κάδων
σε άλλο σημείο

50 € 13

5 Αυθαίρετο κλείσιμο εσοχής 
κάδου

500 € 13

6 Τοποθέτηση απορριμμάτων 
έξω από ιδιοκτησία στο μη 
καθορισμένο χώρο ή 
κρέμασμα τους στα δέντρα, ή 
κολώνες ή οπουδήποτε αλλού
(Λαϊκές αγορές, κ.λ.π.)

100 € 25

7 Εγκατάλειψη ογκωδών 
αντικειμένων, κιβωτίων – 
ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. 

200 € - 1.000 € 9 / 17

8 Φύλλα ξερά, υπόλοιπα 
καθαρισμών κήπων, κλαδιά, 
κ.λ.π. ασυσκεύαστα στο 
πεζοδρόμιο και εγκατάλειψη 
υπολοίπων χώματος και 
κοπροχώματος

200 € 9

9 Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – 
βιομηχανικών απορριμμάτων

500 € 10

10 Εγκατάλειψη μπαζών – 
άχρηστων υλικών από 
κατεδαφίσεις, εκσκαφές, 
κ.λ.π. 

500 € 10

11 Ρύπανση κοινόχρηστων 
χώρων με χώματα, λάδια, 
κ.λ.π.

Όπως ορίζεται από τον
Κ.Ο.Κ.

10

12 Απόρριψη αντικειμένων ή 
μικρο πραγμάτων εκτός 
καλαθιών του Δήμου

50 € 16

13 Εγκατάλειψη τοξικών 
απορριμμάτων που δεν 
μεταφέρονται από το Δήμο

5.000 € 11

14 Ρίψη μπαζών και άλλων 
ογκωδών αντικειμένων σε 
κάδους απορριμμάτων

500 € 10

15 Ρίψη μπαζών και άλλων 
ογκωδών αντικειμένων σε 
ακάλυπτους χώρους

200 € - 1.000 € 21
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16 Φθορά αστικού εξοπλισμού, 
σε βάρος του παραβάτη θα 
καταλογίζονται και όλες οι 
δαπάνες αποκατάστασης 

Σύμφωνα με απόφαση της 
αρμόδιας Επιτροπής κατά 
περίπτωση 
(ελάχιστο 200 €)

28

17 Ακαθάριστος χώρος ή 
έλλειψη δοχείων 
απορριμμάτων σε 
καταστήματα που 
χρησιμοποιούν κοινόχρηστους
χώρους

200 € 18

18 Ρίψη πάσης φύσεως 
απορριμμάτων σε φρεάτια 
ομβρίων υδάτων

200 € 15 / 25

19 Επικόλληση διαφημιστικών
πάσης φύσεως και η 
αναγραφή συνθημάτων ή 
παραστάσεων σε κάδους ή 
άλλα μέσα αποθήκευσης 
απορριμμάτων

50 € / τεμάχιο - σύνθημα 23

20 Αυθαίρετη κατάληψη 
κοινόχρηστων χώρων από 
κάδους (σκάφες) για μπάζα

Ν. 1080/80 περί
κατάληψης κοινόχρηστων

χώρων 

25

21 Εγκατάλειψη απορριμμάτων 
ασυσκεύαστων σε αγορές, 
λαϊκές, πανηγύρια, κ.λ.π.
(από πωλητές)

150 € 19

22 Πρόκληση ρύπανσης 
κοινόχρηστων χώρων από 
πλημμελή εφαρμογή 
προστατευτικών μέτρων 
εναπόθεσης, αποθήκευσης και
στοίβαξης υλικών, 
εμπορευμάτων, κ.λ.π.

200 € 22 / 33 / 34

22 Ρύπανση με εμπορικές 
διαφημίσεις, σπρέι, ταμπλό, 
αεροπανό, φειγβολάν, κ.λ.π.

Ορίζονται κάθε έτος με 
απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου

23

23 Στάθμευση παράλληλα σε 
κάδους, ώστε να καθίσταται 
αδύνατη η μετακίνηση τους 
για την αποκομιδή των 
απορριμμάτων

50 € 14

24 Ακαθάριστα οικόπεδα
(Δαπάνη Καθαρισμού)

1 € / m2 21

25 Ρίψη ακάθαρτων νερών σε 
κοινόχρηστους χώρους

50 € 25

26 Παράνομη τοποθέτηση 
διαφημιστικών πινακίδων, 
σημαίες, ζαρντινιέρες και 
πάσης φύσεως εμποδίων και 

Όπως ορίζεται από τον
Κ.Ο.Κ.

17
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ΕπιβολέςΕπιβολές
Προστίμων Προστίμων 



περιφράξεων, ακόμα και αν 
έχει εκδοθεί άδεια κατάληψης
πεζοδρομίου 

27 Παράλειψη σήμανσης κατά 
την εκτέλεση οικοδομικών 
εργασιών

Όπως ορίζεται από την 
εκάστοτε Νομοθεσία

32 / 33 / 35

28 Εγκατάλειψη προϊόντων 
εκσκαφής και λοιπών 
άχρηστων υλικών από 
Οργανισμούς Κοινής 
Ωφέλειας

Όπως ορίζεται από την 
εκάστοτε Νομοθεσία

32 / 33 / 35

29 Ρύπανση δημοσίων και 
δημοτικών κτηρίων και 
δημόσιας περιουσίας

50 € - 1.000 € 25

30 Καύση απορριμμάτων κάθε 
μορφής και σύστασης σε 
ανοιχτούς δημόσιους ή 
δημοτικούς χώρους

Σύμφωνα με τις 
πυροσβεστικές διατάξεις

15

31 Εργασίες πάσης φύσεως που 
εκτελούνται από Δημόσιους 
Οργανισμούς ή εργολάβους 
χωρίς την προβλεπόμενη 
άδεια

Όπως ορίζεται από τον
Κ.Ο.Κ.

32

32 Τοποθέτηση άλλων 
απορριμμάτων από τον 
προορισμό και τη φύση του 
κάθε κάδου (ανακύκλωση ή 
άλλων ειδών, που δεν 
προβλέπονται, σε κάδους 
μηχανικής αποκομιδής)

50 € 12/10/25

33 Αυθαίρετη κλάδευση δέντρου 
ή θάμνου ή φθορά αυτού

ανέρχεται σε ποσοστό 50% 
του προστίμου κοπής ή 
αφαίρεσης

29

34 Αυθαίρετη τοποθέτηση 
αγωγών ή καλωδίων ή 
πινακίδων πάσης φύσεως 
πάνω σε δέντρα

         50€ ανά δέντρο 29

35 Αυθαίρετη κοπή ή αφαίρεση 
δέντρου

Για δέντρα / θάμνους 
ηλικίας:
- έως τριών ετών  50 €
- τριών έως δέκα  150 €
- άνω των δέκα ετών 300 €

29

36 Αυθαίρετη φύτευση φυτικού 
υλικού σε κοινόχρηστους 
χώρους, χωρίς προηγούμενη 
έγκριση του Τμήματος 
Πρασίνου, της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος

    50 € ανά δέντρο
50 € ανά m2

και δαπάνη
αποκατάστασης

29

37 Καταστροφή ή κλοπή 
εποχιακών φυτών που 
τοποθετούνται από το Δήμο

          50 € ανά τεμάχιο 
και δαπάνη

αποκατάστασης

29

38 Καταστροφή χλοοτάπητα              50 € ανά m2 

 και δαπάνη
αποκατάστασης

29
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39 Συμπίεση της επιφάνειας του 
εδάφους

            50 €  ανά m2  
και δαπάνη

αποκατάστασης

29

40 Πρόκληση βλάβης στο 
υπόγειο και υπέργειο τμήμα
δέντρου

         100 € ανά δέντρο 29

41 Ρύπανση περιβάλλοντος 
από περιττώματα ζώων 
συντροφιάς 

100 € 30

42 Είσοδος στις παιδικές χαρές
ατόμων που δεν 
συνοδεύουν παιδί

20 € 31

43 Είσοδος στις παιδικές χαρές
ζώων συντροφιάς 
(εξαίρεση σε σκύλους – 
συνοδούς ΑΜΕΑ)

100 € 31

44 Αυθαίρετη κυκλοφορία 
ποδηλάτων και skateboard 
εντός παιδικών χαρών

50 € 31

1. Αρμόδιο όργανο για την επίλυση διαφορών και εξέτασης που αφορούν
την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ορίζεται η Επιτροπή Επίλυσης
Διαφορών του Κανονισμού πόλης, η οποία αποφασίζει μετά από εισήγηση
της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  ή  του  Αντιδημάρχου  πόλης  ή  του
Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος ή της αρμόδιας Υπηρεσίας που επέβαλλε
το πρόστιμο.
2. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών του Κανονισμού Πόλης, δύναται να
αποφασίσει  την  μείωση  του  προστίμου  στο  μισό,  σε  ιδιαίτερες
περιπτώσεις, εφόσον αυτό καταβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την λήψη της απόφασης.
3. Η  Επιτροπή  Επίλυσης  Διαφορών  του  Κανονισμού  πόλης  είναι
τριμελής  και  τα μέλη της  αλλά και  οι  αναπληρωτές  τους  ορίζονται  με
απόφαση Δημάρχου. 
4. Οι παραβάτες που τους έχει υποβληθεί κύρωση, έχουν την δυνατότητα
να υποβάλλουν  τις  αντιρρήσεις  τους  εντός  δέκα (10)  ημερών από την
ημερομηνία επιβολής της κύρωσης, εγγράφως στον Δήμο (στην αρμόδια
Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται σχετικώς).
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Η  επιβολή  προστίμου,  δεν  αφαιρεί  το  δικαίωμα  από  το  Δήμο
Ελληνικού – Αργυρούπολης να στραφεί  δικαστικά σε βάρος του /  των
υπευθύνων  για την αστική  αποκατάσταση και  την ποινική  τιμωρία,  σε
περίπτωση οιασδήποτε καταστροφής (Δημοτικών χώρων, εγκαταστάσεων,
κοινόχρηστων χώρων, εξοπλισμού, κ.λ.π.).

Επίσης,  ο  Δήμος,  μέσω  της  Επιτροπής  Επίλυσης  Διαφορών  του
Κανονισμού πόλης, σε περιπτώσεις υποτροπής, μπορεί να διπλασιάσει  ή
να τριπλασιάσει το εκάστοτε πρόστιμο ή ακόμα να προχωρήσει  και σε
ανάκληση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

     Το διοικητικό πρόστιμο, όλων των περιπτώσεων του άρθρου 38, του
παρόντος Κανονισμού, καταβάλλεται  στο Ταμείο του Δήμου Ελληνικού
– Αργυρούπολης (Κύπρου 68 – Δημοτική Ενότητα Αργυρούπολης, τηλ.
213-2018700).

Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης, από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Επιτρέπεται η συμπλήρωση, τροποποίηση ή κατάργηση αυτού.
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ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΠΟΛΗΣ

1. Σύνταγμα της Ελλάδας (όπως αναθεωρήθηκε με το ψήφισμα 2008).
2. Πρόγραμμα Καλλικράτης Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010). 
3. Ν. 3463/2006 Άρθρο 79 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων “Κανονιστικές αποφάσεις”. 
4. ΚΥΑ  αριθμ.  Η.Π  50910/2727/ΦΕΚ  1909/Β΄/22.12.2003  Μέτρα  και  Όροι  για  τη

διαχείριση στερεών αποβλήτων . Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός Διαχείρισης.
5. Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 116/ΦΕΚ 81/Α΄/ 5.3.2004 Μέτρα , όροι και πρόγραμμα

για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των
χρησιμοποιουμένων  ανταλλακτικών  τους  και  των  απενεργοποιημένων  καταλυτικών
μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000.

6. Προεδρικό  Διάταγμα  υπ’  αριθμ.  82/ΦΕΚ  64/Α/  2.3.2004  Αντικατάσταση  της
98012/2001/1996/ΚΥΑ  Καθορισμός  μέτρων  και  όρων  για  τη  διαχείριση  των
χρησιμοποιουμένων  ορυκτελαίων  (Β΄40).  “Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την
εναλλακτική διαχείριση       των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”.

7. Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 109 “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική   διαχείριση
των  μεταχειρισμένων  ελαστικών  των  οχημάτων.  Πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική
διαχείριση τους”.

8. Ν. 4325/15 Άρθρο 19 “Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας”.
9. Ν. 3731/2008 Αρμοδιότητες Δημοτικής Αστυνομίας.
10. ΚΥΑ  114218/97  (ΦΕΚ  Β΄1016/97)  κατάρτιση  πλαισίου  προδιαγραφών  και  γενικών

προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
11. ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031/2003 “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από

υγειονομικές μονάδες”.
12. Ν.  2939/2001  (ΦΕΚ  Α΄179/2001)  Συσκευασίες  και  εναλλακτική  διαχείριση  των

συσκευασιών  και  άλλων  προϊόντων,  ίδρυση  εθνικού  οργανισμού  εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.ΑΠ).

13. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160/Β6) για την προστασία του περιβάλλοντος.
14. ΚΥΑ 10315 ΦΕΚ Β΄369/93 σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.
15. ΚΥΑ Φ50/92491/4358/94 (ΦΕΚ Β΄797/94)  Ανάθεση εποπτείας,  εφαρμογής και καλής

λειτουργίας του συστήματος ΚΕΚ.
16. ΚΥΑ  Φ  50/92492/4359/94  (ΦΕΚ  Β΄797/94)  Ρύθμιση  θεμάτων  με  την  εποπτεία,

εφαρμογή και καλή λειτουργία του συστήματος ΚΕΚ.
17. ΚΥΑ Φ 50/9447/4556/94 (ΦΕΚ Β΄829/94) Μέθοδος  μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων

του μονοξειδίου του άνθρακα και των υδρογονανθράκων στα καυσαέρια των οχημάτων
(βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων).

18. Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/1996 μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας.
19. Ν. 2946/2001 Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων.
20. Πυροσβεστική Διάταξη ΦΕΚ Β' 1346/12, αριθμός 4/2012 .
21. Ν. 4039/12,  όπως τροποποιήθηκαν τα  σχετικά  άρθρα από το Ν.  4235/14 (άρθρο 46)

“Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς”.
22. Αρ.  Απόφασης  52907  ΥΠΕΚΑ  (ΦΕΚ  Β'  2621/2009)  “Ειδικές  Ρυθμίσεις  για  την

εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. και την κυκλοφορία πεζών”.
23. ΚΥΑ 3746/304/89 “Κτηριοδομικός Κανονισμός”. 
24. Ν.3542/2007 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2696/99.
25. Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ Β' 931) όπως τροποποιήθηκε τα σχετικά άρθρα από την Υ.Α.

27939/2014 “περί παιδικών χαρών”.
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	Με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι κανονιστικές αποφάσεις του παρόντος Κανονισμού υπερισχύουν, όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και λοιπές ειδικές διατάξεις.
	Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού (διαπίστωση παραβάσεων, βεβαίωση χρηματικών προστίμων, κλπ) είναι αρμόδιοι κλιμάκιο των Υπηρεσιών του Δήμου αποτελούμενο από τουλάχιστον δύο άτομα. Μέλη του κλιμακίου αυτού δύνανται να είναι υπάλληλοι με θέση ευθύνης, υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας, της Τεχνικής Υπηρεσίας ή του Τεχνικού Συνεργείου, Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας, Επόπτης καθαριότητας, κατά περίπτωση παράβασης.
	Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
	Ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν την Γενική Εποπτεία όλων των προαναφερθέντων υπαλλήλων.
	
	Ο Δήμος δεν υποχρεούται:
	1. Κάθε είδους κατάστημα (εμπορικής δραστηριότητας, υγειονομικού ενδιαφέροντος ή πάσης φύσεως επιχείρηση), στο οποίο παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων, οφείλει να συσκευάζει τα απόβλητα σε ανθεκτικούς σάκους, καλά κλεισμένους και να τους τοποθετεί στους κάδους μηχανικής αποκομιδής.
	
	Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς ή δημόσιους χώρους, όπως καφενεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια και συναφή καταστήματα, οφείλουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου.




