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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού 

 

Η καθαριότητα, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται 

με τη συνεχή συνεργασία των δημοτών - κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, που 

ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. 

Με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται: 

 Η ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των δημοτών και του Δήμου, που αφορούν 

στην τήρηση της καθαριότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

 Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, αποκομιδή, 

ανακύκλωση, διάθεση κ. α).  

 Η γνωστοποίηση των σχετικών διατάξεων, η εφαρμογή τους και η συμμόρφωση του κοινού 

σύμφωνα με αυτές. 

 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ Α’ 114). Με βάση το ισχύον θεσμικό  πλαίσιο, οι διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας, 

τις διατάξεις το υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες διατάξεις. 
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Άρθρο 2 

Αρμοδιότητα για την εφαρμογή  των διατάξεων του Κανονισμού - Ορισμοί 

 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες Διευθύνσεις, 

σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

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. 

Οι φορείς, οι κάτοικοι του Δήμου και κάθε άλλο όργανο, μετά από εξουσιοδότηση του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους. 

Στους ελέγχους που θα πραγματοποιεί ο εκάστοτε οριζόμενος Δημοτικός Υπάλληλος για την έκδοση 

διαπιστωτικών πράξεων, μπορεί να συμπράττει με εκπρόσωπό της και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου και Καθαριότητας 

 

Άρθρο 3 

Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων 

 

Σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2 της K. Y. A. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03): 

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 

Διαχείρισης». 

 

Ως απορρίμματα – στερεά (μη επικίνδυνα) απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, που 

προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, 

εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και τα οποία ο 

κάτοχος τους απορρίπτει ή επιθυμεί/υποχρεούται να απορρίψει. 

 

Αστικά απόβλητα είναι τα οικιακά απόβλητα, αυτά δηλαδή που παράγονται από τις χρήσεις των 

κατοικιών και τον οδοκαθαρισμό ή άλλα απόβλητα που λόγω της φύσης ή της σύνθεσής τους 

προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα 

 

Δημοτικά απόβλητα είναι όσα περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΒ’ του άρθρου 21 της ίδιας 

ως άνω Κ. Υ. Α. με ονοματολογία αναφοράς  20.00.00. Από αυτά εξαιρούνται τα απόβλητα που 
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περιέχονται στην ίδια ονοματολογία, επισημαίνονται με αστερίσκο και χαρακτηρίζονται ως εν 

δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τον κατάλογο επικίνδυνων  αποβλήτων, που έχει 

υιοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 2000/532/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τον κατάλογο 

αποβλήτων (ΕΕ L 226/06.09.2000/σελ.3), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2001/118/ΕΚ (ΕΕ L 

047/16.2.2001/σελ.1), την απόφαση 2001/119/ΕΚ (ΕΕ L 047/16.2.2001/σελ.32) και την απόφαση 

2001/573/ΕΚ (ΕΕ L 203/28.7.2001/σελ.18) της Επιτροπής 

 

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε   

 ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) 

 ΕΙΔΙΚΑ  

 ΤΟΞΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ  

 ΙΑΤΡΙΚΑ  

 

3.1 Τα δημοτικά (αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

1. Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, 

βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και 

γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως 

επόμενων παραγράφων (2) και (3) του παρόντος άρθρου. 

2. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία  κείνται σε οδούς, 

κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ. 

3. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα κτλ. 

4. Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες) όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες 

κτλ. 

5. Ογκώδη αστικά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές 

συσκευές, στρώματα κτλ. 
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3.2 Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

1. Υπόλοιπα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, 

συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή 

τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και 

εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών, όπως μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, 

ρούχα, υφάσματα, χρώματα, κόλλες, ρητίνες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κτλ.) και δεν 

προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς 

και τελικής επεξεργασίας. 

2. Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός των μολυσματικών αποβλήτων που 

προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά, 

μικροβιολογικά, αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κτλ., τα οποία 

οδηγούνται υποχρεωτικά για καύση σε ειδικούς κλιβάνους. 

3. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές 

εργασίες. 

4. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού χώρων κοιμητηρίων. 

5. Απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων. 

6. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή 

εγκαταλελειμμένα,  κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

3.3 Τα τοξικά – επικίνδυνα  απορρίμματα περιλαμβάνουν: 

Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια 

και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κτλ) τα οποία περιέχονται 

στην Κ. Υ. Α. αριθμ.  Η. Π 13588/725/2006(ΦΕΚ 383 Β’ /28-3-06) «Μέτρα  όροι  και περιορισμοί για 

την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» και των οποίων η συλλογή,  αποκομιδή και τελική διάθεση 

γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνηθισμένα. 

 

3.4 Τα Ιατρικά Απόβλητα περιλαμβάνουν:  

Τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων 

του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16
ης

 Ιανουαρίου 2001 των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΛ 47/01) 
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Άρθρο 4 

Ορισμός και ταξινόμηση χώρων παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων 

του παρόντος Κανονισμού 

 

    Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις 

εξής έννοιες: 

 

4.1. «κατοικία»:  Θεωρείται ο αυτοτελής χώρος μόνιμης ή πρόσκαιρης διαβίωσης μεμονωμένων 

ατόμων ή οικογενειών, δηλαδή η μονοκατοικία, το διαμέρισμα σε πολυκατοικία, ή άλλου τύπου 

ακίνητα αλλά και μερικά κινητά όπως π. χ. η τροχοβίλα ή το τροχόσπιτο. Υπεύθυνοι είναι οι 

ιδιοκτήτες τους ή οι ενοικιαστές τους (γενικότερα τα οποιαδήποτε ενήλικα άτομα διαβιούν σε αυτές), 

για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής. Αν 

δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου, ή η 

εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση. Για τις ακατοίκητες κατοικίες υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες 

τους. 

 

4.2. «κατάστημα ή επιχείρηση»:  Θεωρείται ο αυτοτελής χώρος, όπου ασκείται κάθε είδους 

εμπορική δραστηριότητα από πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή πρόσκαιρα, είτε ο 

χώρος αυτός είναι ισόγειος ή υπόγειος, είτε βρίσκεται σε όροφο ή στοά ή στο βάθος οικοπέδων, 

καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: 

α . Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους. 

β. Για Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και 

Γενικός Διευθυντής. 

γ.  Για Ομόρρυθμες , Ετερόρρυθμες και Περιορισμένης Ευθύνης εταιρίες, ο Διαχειριστής. 

δ. Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου. 

στ. Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου. 

ε. Για  κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. 

στ. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι  των νομικών 

προσώπων που τις αποτελούν. 

ζ. Για τα νοσοκομεία, ιδρύματα κ. τ. λ. υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν 

ελλείψει, ο αντίστοιχος Διευθυντής. 
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4.3. «γραφείο»:   Θεωρείται ο αυτοτελής χώρος που είναι η έδρα φυσικού ή νομικού προσώπου για 

την άσκηση, μόνιμα ή πρόσκαιρα, οποιουδήποτε επαγγέλματος που έχει σχέση κυρίως με την παροχή 

υπηρεσιών. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνητα ή χώροι όπου λειτουργούν δημόσιες 

υπηρεσίες  ή υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. οργανισμών κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  και επιχειρήσεις αυτών. 

Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: 

Ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχος του για δε τις αναφερόμενες υπηρεσίες υπεύθυνος είναι ο 

Διευθυντής Διοικητικού ή ο Προϊστάμενος Διοικητικού, εκεί όπου δεν υπάρχει Διευθυντής. 

 

4.4. «οικόπεδο»: Θεωρείται ο ακάλυπτος χώρος περιφραγμένος ή μη, εντός ή εκτός  σχεδίου πόλης 

στον οποίο υπεύθυνος είναι ο νομέας ή κάτοχος αυτών και σε περίπτωση που έχει εκμισθωθεί ο 

κάτοχος μισθωτής. Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου που βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του 

τόπου ιδιοκτησίας του ακινήτου του ή απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από 

τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση 

και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.  

 

4.5. «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια»: Θεωρούνται οι στεγασμένοι ή 

υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές 

δραστηριότητες τους και την υποστήριξη τους. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα 

και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο 

εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας και κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο 

δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.  

 

4.6. «Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης»: Θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, 

καθώς και οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι προστιθέμενοι από τους εκτελούντες 

τις εργασίες αυτές. 

 

4.7. «Υπεύθυνοι για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ. τ. λ.»: 

είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου έχει 

εκδοθεί η οικοδομική άδεια. 
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4.8. «Υπεύθυνος για τα κάθε είδους οχήματα»: είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου  

οχήματος. Προκειμένου για οχήματα κ. τ. λ. του Δημοσίου, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του 

Γραφείου Κίνησης ή μη υπάρχοντος, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία ανήκει 

το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης. 

 

4.9. «Κοινόχρηστοι χώροι»: είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση, τα πεζοδρόμια, οι πλατείες, 

οι γέφυρες και γενικά προορισμοί για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 

Υπεύθυνος τήρησης των διατάξεων είναι ο Δήμος. 

 

4.10. Οι προαναφερόμενοι υπεύθυνοι μπορούν με υπεύθυνη δήλωση προς την Υπηρεσία 

Καθαριότητας να ορίσουν συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο, το 

οποίο θα αναλάβει την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού.  Για να ισχύει η παραπάνω μεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, 

όσο και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριμένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν 

το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρμόδιου δημοτικού υπαλλήλου της υπηρεσίας καθαριότητας ή 

ενώπιον της αστυνομικής αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρμοδίως η χρονολογία και το 

περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του 

παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στην 

υπηρεσία καθαριότητας. 

 

4.11. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από το Δήμο, καθώς και όλοι οι φορείς του 

δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (Δ. Ε. Κ. Ο.), είναι 

υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό. 

 

 

 

 

 

 

 



 - 13 - 

Άρθρο 5 

Ορισμός και ταξινόμηση ενεργειών διαχείρισης απορριμμάτων 

 

5.1. Προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων 

Ο όρος  «προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων» περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που αφορούν στην 

προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων και στην έκθεσή τους σε κάποιο σημείο από όπου θα γίνει η 

αποκομιδή τους.  

 

5.2. Αποκομιδή απορριμμάτων. 

 Ο όρος περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν στην περισυλλογή των απορριμμάτων από τα 

προκαθορισμένα σημεία προσκόμισης, τη μεταφορά τους και την εναπόθεσή τους στους τόπους 

τελικής διάθεσης των απορριμμάτων. 

 

5.3. Διάθεση  απορριμμάτων 

Στον όρο περιλαμβάνονται οι ενέργειες εκείνες που έχουν σκοπό και είναι απαραίτητες, προκειμένου 

να καταστήσουν τα απορρίμματα αβλαβή για τον άνθρωπο, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον 

γενικώς. 

 

5.4. Ανάκτηση υλικών ή / και ενέργειας από απορρίμματα 

Στον όρο περιλαμβάνονται οι ενέργειες εκείνες που έχουν σκοπό την επαναχρησιμοποίηση υλικών 

χρήσιμων που περιέχονται στα απορρίμματα ή την παραγωγή ενέργειας από αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

 

Άρθρο 6 

Καθορισμός Υποχρεώσεων Δήμου 

 

Ο Δήμος Πέλλας είναι υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων εντός των 

διοικητικών του ορίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

Αναλυτικότερα με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 

 

1. Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, 

μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών (μη ογκωδών δημοτικών) απορριμμάτων, όπως 

αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.1.1 και 3.1.2 του παρόντος Κανονισμού. Η αποκομιδή 

γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει το Τμήμα 

Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Καθαριότητας. Τα απορρίμματα  μεταφέρονται με ειδικά  μέσα του Δήμου σε Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ή στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) ή και όπου 

αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής 

αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και 

συντήρησή τους.  

2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστικών) 

απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.1.3 και 3.1.5 του παρόντος 

Κανονισμού (παλιά έπιπλα, στρώματα, κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ. τ. λ.) πραγματοποιείται εντός 

δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των 

δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.  

Βασική προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι το βάρος των συγκεκριμένων 

απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην είναι μεγαλύτερο από 50-70 kgr. 

(ειδικότερα για τα κλαδιά και τα φύλλα, ο όγκος τους να καταλαμβάνει χώρο μέχρι το ήμισυ 

της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού ημιφορτηγού).  
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Σε αντίθετη  περίπτωση (δηλαδή  ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων μεγαλύτερες των 

ανωτέρω ορίων) και μετά από δήλωση της Υπηρεσίας ότι αδυνατεί, τα παραπάνω 

απορρίμματα μεταφέρονται για διάθεση σε χώρους εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων 

Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). 

3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 3.2 του παρόντος κανονισμού (υπόλοιπα προερχόμενα από την κύρια παραγωγική 

δραστηριότητα βιομηχανιών, μπάζα κ. τ. λ.), την οποία υποχρεούνται να πραγματοποιούν με 

δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των 

οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίμματα. Ο Δήμος μπορεί  κατά περίπτωση να 

αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων,  εφόσον έχει τη 

δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα.  

4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης 

μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή των  μικροαπορριμμάτων που 

βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους γενικώς. Οι περιοχές, η 

συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις 

δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο 

Δήμος ανάλογα με τις δυνατότητες του υποχρεούται να τοποθετεί (επισκευάζει και 

αντικαθιστά) σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία μικροαπορριμμάτων ή άλλους 

ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης,  μικροαπορριμμάτων κ. λ. π.,  τα οποία 

οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενο τους σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

5. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα σύμπτυξης σε ενιαίο πρόγραμμα όσων αναφέρονται στις 

παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου. 

6. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής 

απορριμμάτων, (ημέρες διέλευσης απορριμματοφόρων), τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα 

και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και των 

κοινόχρηστων χώρων, για τα οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, τις τυχόν αλλαγές. 

Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να μην τηρούνται, μόνο σε περιπτώσεις υπηρεσιακών 

δυσχερειών ή ανώτερης βίας. 

7. Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 

(ΦΕΚ Ά 114/2006) του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 
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8. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω 

καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων έκτακτων και απρόβλεπτων  

καταστάσεων. 

9. Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες 

μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Ν. 2939/2001 για την «Εναλλακτική διαχείριση 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων» 

10. Επί πλέον ο Δήμος φροντίζει: 

 Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

 Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό 

 Να συμβάλει στην συνεχή, επικοινωνιακά ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη 

πληροφόρηση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών ως αναγκαία προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού 

 Να συμβάλει στην περιβαλλοντική αγωγή, με έμφαση στα παιδιά και στους νέους. 

 Να συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του 

περιβάλλοντος 

 

 

Άρθρο 7 

Εξαιρέσεις από τον παρόντα Κανονισμό 

 

Όπως προβλέπεται στην Κ. Υ. Α. 69728/824 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων» (ΦΕΚ Β 358/1996), «Ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από τα 

οικιακά, αν – λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητας τους – δεν είναι δυνατή η 

αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεση τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών 

καθαριότητας» 
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Ο Δήμος δεν υποχρεούται: 

1. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3.3 και όσων 

χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως: 

Α. ραδιενεργά απόβλητα 

Β. εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες 

Γ. καταλύτες αυτοκινήτων,  

Δ. απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων και μεταλλευτικών πόρων 

Ε. γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από κατάλοιπα ζωικού κεφαλαίου ή από χρήση λιπασμάτων  

2.  Στη συλλογή και αποκομιδή των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 

3. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και 

βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. 

4. Στη συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων της  

Δ. Ε. Υ. Α. Π., για το οποίο είναι αρμόδια η ίδια η επιχείρηση και γενικά στη διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς 

και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα 

5. Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους 

φορείς. 

6. Στον καθαρισμό σταθμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι 

ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς (Υπεραστικά και 

Αστικά λεωφορεία, κ. τ. λ.) 

7. Στην αποκομιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων του άρθρου 3, όταν αυτά παράγονται σε 

ποσότητες τέτοιες, ώστε να μην είναι σε θέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες του να ανταποκριθεί 

στις εργασίες αποκομιδής ή διάθεσης ή όταν αυτά παράγονται σε χώρους απρόσιτους και 

απομακρυσμένους , όπως μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και 

βιοτεχνιών που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.  

8. Στην αποκομιδή απορριμμάτων που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν 

εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών 

τελών. Ο Δήμος μπορεί εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητά τους 

σε ιδιώτες - υπόχρεους καταβολής τελών – να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή 

χρήστες του χώρου. 
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Σε περιπτώσεις ανώτερης βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής των 

χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ. Υ. Τ. Α., χώροι απόθεσης μπαζών κ. τ. λ.) ο Δήμος, μετά από 

ενημέρωση των δημοτών με δημοσίευση στον τύπο, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να 

διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής εωσότου  αρθούν τα έκτακτα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι 

διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της 

επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών. 

 

Σε περίπτωση που απεργούν οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή όταν γενικά δεν 

εκτελείται η προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων λόγω π. χ. έντονων καιρικών φαινομένων, 

βλαβών  μηχανολογικού εξοπλισμού,  ο Δήμος θα ενημερώνει σχετικά τους δημότες με ανακοίνωση 

από τα ΜΜΕ. 

 

 

Άρθρο 8 

Ειδικές διατάξεις 

 

1. Η ευθύνη για την καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, καθώς και αυτών που 

ανήκουν στην εκπαίδευση (αύλειοι χώροι δημοτικών σχολείων, γυμνασίων κλπ.) που 

χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς (συλλόγους, σωματεία κλπ.) για την πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούμενους 

χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα σε 

σάκους και να τα ρίχνουν στους κοντινότερους κάδους ή σε σημεία που θα τους υποδείξει η 

υπηρεσία και μετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που τους 

παρέλαβαν.  

2. Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων 

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

απορριμμάτων, πινακίδες κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο 

λειτουργικό σκοπό του και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της 

περιοχής. Η ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού της πόλης αποτελεί 

παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της 

ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος 
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του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την 

αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.  

3. Σε περίπτωση ανώτερης βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής 

λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ. Υ. Τ. Α.), ο Δήμος, μετά από σχετική 

ενημέρωση των δημοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και διακόπτει μερικά ή συνολικά τα 

προγράμματα αποκομιδής, εωσότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι 

διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό 

της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.  

4. Ειδική μέριμνα για την προστασία περιοχών ιδιαίτερου κάλλους και αναψυχής. 

Ιδιαίτερη σημασία θα δίνεται από το Δήμο Πέλλας για την προστασία και τη φροντίδα των 

περιοχών ιδιαίτερου κάλλους και αναψυχής, όπως «Φιλίππειον», «Πλατανάκια», «Τσιναρλί», 

«Λουδίας», «Πάικο», «Πηγές Αραβησσού», «Οικολογικό Πάρκο Κρύας Βρύσης», καθώς επίσης 

και των λοιπών χώρων αναψυχής και παιδικών χαρών. 

Οι δημότες, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα για την 

προστασία του φυσικού κάλλους, την καθαριότητα και την  τήρηση των κανόνων υγιεινής, 

καθόσον οι περιοχές αυτές αποτελούν σημεία αναφοράς του ενδιαφέροντος των ξένων επισκεπτών 

της πόλης και να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου στην προσπάθεια διατήρησης της 

καθαριότητας σε υψηλά επίπεδα.  

5. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής ευθύνης του δήμου, όπως τα αγάλματα, 

τα μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο προστατεύονται από την κείμενη 

νομοθεσία για το φυσικό κάλλος ή την ιστορική τους αξία και πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η 

ρύπανση ή καταστροφή με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο των μνημείων, αγαλμάτων, 

αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση του 

παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την 

έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ 

επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, 

όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου. Η ρύπανση των χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού, επισύρει ποινές διπλάσιες έως και πενταπλάσιες των προβλεπόμενων σε κάθε 

αντίστοιχη περίπτωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

 

Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 4 για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) 

απορρίμματα 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού οι υπεύθυνοι καθαριότητας όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού  υποχρεούνται:  

 

1. Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισμένο πρόγραμμα του Δήμου για την αποκομιδή 

απορριμμάτων.  

2. Να τοποθετούν τα απορρίμματά τους συσκευασμένα σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς 

πλαστικούς σάκους.  

3.   Να εκθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή ημιυπόγειο 

κάδο ή άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης που διαθέτει ο Δήμος, που βρίσκεται 

πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Εφόσον ο όγκος των απορριμμάτων 

υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται σε 

συνεννόηση με την υπηρεσία Καθαριότητας να τα εναποθέτουν σε προκαθορισμένη θέση, 

μέρα και ώρα που θα τους υποδειχθεί από την διεύθυνση. 

4. Να καλύπτουν τους κάδους απορριμμάτων με το καπάκι τους, οι οποίοι θα πρέπει να 

παραμένουν κλειστοί μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και της 

αποκομιδής αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, ώστε να αποκλείεται η είσοδος 

σ’ αυτά εντόμων και ποντικών καθώς και η παραβίαση τους από τα αναζητούντα τροφή ζώα 

(σκύλοι, γάτες). 

5. Στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων (Μ. Α. Α.) οι 

υπεύθυνοι υποχρεούνται ή να τα πάνε στον πλησιέστερο κάδο ή να φυλάσσουν τα προς 

αποκομιδή απορρίμματα καλά συσκευασμένα, σε κατάλληλους μη κοινόχρηστους χώρους, 

που δεν δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια 
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ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι) των αντιστοίχων 

ιδιοκτησιών τους. Όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι οι υπεύθυνοι εναποθέτουν τα προς 

αποκομιδή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, σε προκαθορισμένη θέση, που τους έχει 

υποδειχτεί από την υπηρεσία καθαριότητας.  

6. Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, οι κάδοι  

και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε καθορισμένες 

θέσεις, οι οποίες δύναται να αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, η οποία είναι 

και η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό και τον επανακαθορισμό των μόνιμων ή προσωρινών 

θέσεων. Κάθε παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών 

μέσων, μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και μικροαπορριμμάτων και αυθαίρετη 

αφαίρεση των προστατευτικών «Ι», καθώς και εσκεμμένη φθορά των παραπάνω μέσων, 

αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

7. Κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε 

κάδους μηχανικής αποκομιδής αποτελεί παράβαση, που επισύρει σε βάρος του παραβάτη 

χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

8. Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης 

της αισθητικής της περιοχής του Δήμου μας απαγορεύεται:  

 Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής, ημι-υπόγειους 

κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης.  

 Η εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την απαιτούμενη κατάλληλη συσκευασία. 

 Η τοποθέτηση απορριμμάτων σε σάκους χωρίς να έχουν προηγουμένως στραγγιστεί (π.χ. 

καρπούζια).  

 Η τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων.  

 Η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων επί του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων ή άλλων 

κοινόχρηστων χώρων. Τα μαγειρικά ή μηχανικά έλαια επιβάλλεται να παραδίδονται σε 

εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης.  

Για κάθε παράβαση αυτής της διάταξης ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό 

πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

9. Στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων και χρήση κάδων, οι 

παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς 

σάκους πολύ καλά κλεισμένους, ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου τους και να 
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τους τοποθετούν σε καθορισμένο σημείο μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Δεν 

επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα τους σε 

δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο από 

οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηματικό 

πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

10. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market, 

εμπορικά καταστήματα κ.α. που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων 

είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει 

με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (περίδεση κ. λ. π.) τον όγκο των κάθε είδους 

απορριμμάτων και συσκευασιών που εναποθέτουν προς αποκομιδή. Εάν στην περιοχή δεν 

εφαρμόζεται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες 

των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται σε συνεννόηση με την αρμόδια 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα 

με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε βάρος των 

παραβατών της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων 

πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

11. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων (κάδους, συμπιεστές, καλάθια κ. λ. π.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους 

ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το 

περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης της 

διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

12. Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων, 

fast food ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που ασκεί δραστηριότητα 

εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν 

στραγγιστεί επιμελώς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε 

βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

13. Απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων, έστω και με τη σωστή συσκευασία που περιγράφεται 

στις προηγούμενες παραγράφους του ιδίου άρθρου, μέσα σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους 

χώρους που δεν είναι άμεσα ορατοί ή προσβάσιμοι από τα συνεργεία της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο 
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Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε 

περίπτωση υποτροπής.  

14. Ο Δήμος Πέλλας προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, 

πλαστικά κ.α.). Ενημερώνει, ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τους πολίτες για τη συμβολή τους 

στην καλύτερη υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα 

στους κάδους ανακύκλωσης οτιδήποτε πέρα από τα ανακυκλώσιμα υλικά . 

15. Τα ανακυκλώσιμα υλικά της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι πολύ καλά 

συσκευασμένα , συμπιεσμένα και δεμένα, ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό 

όγκο, να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική όχληση και να μη διασκορπίζονται.  

16. Τα ανακυκλώσιμα υλικά της προηγούμενης παραγράφου με την παραπάνω συσκευασία πρέπει 

να εκτίθενται για αποκομιδή μόνο μετά τη λήξη του πρωινού ή απογευματινού ωραρίου 

λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της τοπικής αγοράς.  

17. Υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμα υλικά με οποιαδήποτε συσκευασία, 

απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής 

απορριμμάτων, καθώς αυτά λόγω του μεγάλου όγκου τους περιορίζουν τη χωρητικότητα 

των κάδων. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον 

όγκο στα πάσης φύσης απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή 

(χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.α.) διά της συμπιέσεως ή άλλου τρόπου (περιδέσεως). Σε 

περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη 

χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

18. Στις περιοχές όπου υπάρχουν κάδοι μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τα εσωτερικά μη 

ογκώδη απορρίμματα (εκτός των χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών συσκευασίας) με τη 

συσκευασία που περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, πρέπει να 

τοποθετούνται μέσα στους πλησιέστερους προς την ιδιοκτησία που τα παράγει κάδους.  

19. Oι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο που να 

επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος 

μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες 

απορριμμάτων, τότε οι σακούλες των απορριμμάτων που δεν χωρούν πλέον σε αυτόν δεν 

πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά 

να εναποτίθενται στον πλησιέστερο κάδο ή να μεταφέρονται και να φυλάσσονται σε 

κατάλληλους χώρους, όπου δεν δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και δεν 
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είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς 

αποθηκευτικούς χώρους των αντίστοιχων ιδιοκτησιών τους) μέχρις εκκένωσης του κάδου .  

20. Σε περίπτωση ανώτερης βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.3 ή 

απεργίας (άρθρο 7), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να πράττουν όσα αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

21. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται σε κάποιες περιοχές π.χ. εμπορικό κέντρο, η νυχτερινή 

αποκομιδή απορριμμάτων, τα απορρίμματα σε αυτές δεν θα εκτίθενται για περισυλλογή 

νωρίτερα από το επίσημο βραδινό κλείσιμο της αγοράς. 

22. Απαγορεύεται η απόθεση σάκων απορριμμάτων ή απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων μέσα 

στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων, δεδομένου ότι η χρήση αυτών είναι αποκλειστικά για 

τοποθέτηση μικροαπορρίμματων. 

 

Άρθρο 10 

 

Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 4 για τα εσωτερικά ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα 

 

1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το 

Δήμο Πέλλας με τις επιφυλάξεις του άρθρου 6.2 (δηλ. εφόσον αυτά δεν είναι σε μεγάλες 

ποσότητες) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας. 

2. Στην περίπτωση αυτή οι εκάστοτε υπεύθυνοι υποχρεούνται: 

 Να μην εκθέτουν τα ογκώδη απορρίμματα οποτεδήποτε παρά μόνον την ημέρα και λίγο 

πριν την ώρα που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο, και να 

τα τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών ή οχημάτων και 

να είναι ευχερής η αποκομιδή τους. Το σημείο τοποθέτησης τους θα βρίσκεται στο 

πεζοδρόμιο μπροστά από την ιδιοκτησία τους (ή για περίπτωση πεζοδρόμου στο όριο της 

οικοδομικής τους γραμμής) ή στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων. Ειδικότερα οι 

υπεύθυνοι καταστημάτων κ. λ. π. υποχρεούνται τα πάσης φύσης απορρίμματα 

συσκευασίας (χαρτοκιβώτια κ. λ. π.) να τα τοποθετούν στους κάδους ανακύκλωσης αφού 

έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους με πίεση, περίδεση κ. λ. π..  

 Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή εγκατάλειψη αντικειμένων σε δημόσιους χώρους, 

εκτός των χώρων εκείνων που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή. 
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Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 4 για τα ειδικά απορρίμματα 

 

1. Ο Δήμος Πέλλας δεν υποχρεούται στη συλλογή των ειδικών απορριμμάτων της παραγράφου 

3.2 (δηλ. απορρίμματα που προέρχονται από την κύρια παραγωγική δραστηριότητα βιοτεχνιών 

κ. λ. π.). Για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι υποχρεούνται (με την εξαίρεση του άρθρου 4.3) να 

απομακρύνουν τα παραγόμενα ειδικά αυτά απορρίμματα με δικά τους μέσα και να τα 

διαθέτουν σε νόμιμα αδειοδοτημένους για το σκοπό αυτό χώρους. Επίσης υποχρεούνται μέχρι 

την ημέρα της αποκομιδής να φυλάσσουν τα απορρίμματα αυτά ειδικά συσκευασμένα, στα 

προαύλια των επιχειρήσεων τους και να μην τα εκθέτουν σε κοινόχρηστους χώρους. 

Ειδικά, τα απορρίμματα που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές 

εργασίες (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά) μεταφέρονται με ευθύνη του υπόχρεου 

στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών 

Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). 

2.  μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας. 

Αυτά απαγορεύεται: 

 Να αποτίθενται, έστω και προσωρινά, στο πεζοδρόμιο αλλά να απομακρύνονται άμεσα 

 Να εκτίθενται ή εγκαταλείπονται σε δημόσιους χώρους, σε ακάλυπτους χώρους εντός ή 

εκτός σχεδίου, όπως παρυφές οδών, οικόπεδα, πάρκα, άλση, δάση, χείμαρρους, 

ρέματα, κ. λ. π. οπότε δημιουργούν σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη 

υποβάθμιση στο περιβάλλον. Σε ιδιωτικούς χώρους επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση 

ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις. 

Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του 

Ν.1892/90 και οι προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις πέραν του προστίμου που προβλέπεται από 

τον Κανονισμό Καθαριότητας. 
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Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 4 για τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα (Ιατρικά 

Απόβλητα (Ι. Α.) που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου 

 

1. Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται, 

αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού και τη σχετική νομοθεσία. Οι 

υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνσή των απορριμμάτων αυτών με 

δικά τους μέσα και μέχρι την ημέρα της αποκομιδής οφείλουν να κρατούν τα απορρίμματα 

συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να 

μην τα αφήνουν εκτεθειμένα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους 

χώρους. Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων (εκτός όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή 

άλλες διατάξεις) επισύρει κάθε φορά χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με το είδος των 

απορριμμάτων.  

2. Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά 

απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η ανάμειξη 

επικίνδυνων – τοξικών ή μολυσματικών απορριμμάτων ή αποβλήτων με οικιακά 

απορρίμματα από Νοσοκομεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες, επισύρει χρηματικό 

πρόστιμο σε βάρος του παραβάτη και ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της 

παράβασης , που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

3. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του 

παρόντος Κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής 

και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων 
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Ιατρικά Απόβλητα (Ι. Α.) 

 

1. Κάθε κάτοχος Ι. Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. ΗΠ 37591/2031/2003 Κ. Υ. Α των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων-Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων-Υγείας και Πρόνοιας-Γεωργίας περί «Μέτρων και Όρων για τη διαχείριση 

ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» υποχρεούται: 

 Να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή 

διάθεση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ανώτερου απόφασης ή 

 Να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νόμιμο πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί 

σχετική άδεια (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση) 

σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης. 

 

2. Από τα ιατρικά απόβλητα που παράγονται από έκαστη υγειονομική μονάδα, σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση των Ιατρικών Αποβλήτων, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 της σχετικής 

Κ. Υ. Α., ο Δήμος Πέλλας συλλέγει τα: 

 Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά 

απόβλητα (όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος 1 της σχετικής 

Κ. Υ. Α.). Η διάθεση τους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος 

 

3.Απαγορεύεται η απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων 

συσκευασμένων σε κίτρινες, κόκκινες ή πράσινες σακούλες ή σε οποιαδήποτε άλλη 

συσκευασία ή σε χύδην μορφή. 

 

4.Απαγορεύεται η ανάμειξη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (επεξεργασμένα σε μη 

αναγνωρίσιμη μορφή ή μη επεξεργασμένα) με τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα σε 

κοινή συσκευασία ή σε χύδην μορφή στους κάδους απορριμμάτων. 
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Άρθρο 13 

Προϊόντα κηπευτικών εργασιών 

 

13.1 Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ. λ. π.., εάν μεν έχουν μικρό όγκο 

και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και  τοποθετούνται εντός των κάδων 

όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής 

ογκωδών αντικειμένων έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την αρμόδια 

Υπηρεσία (τηλ. επικοινωνίας 2382083227) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.  

 

13.2 Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ. λ. π. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα 

με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης 

προς αποκομιδή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

 

13.3 Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με 

τα δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξη τους με οικιακά απορρίμματα ή η ανεξέλεγκτη διάθεση 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

Άρθρο 14 

Υποχρεώσεις  υπευθύνων του άρθρου 9 σχετικά με την Ανακύκλωση 

 

Ο Δήμος Πέλλας ο οποίος εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης, υποχρεούται στην γνωστοποίηση 

στους κατοίκους με ειδικά φυλλάδια, τακτές ανακοινώσεις και διαφημιστικά μηνύματα για την 

ύπαρξη του προγράμματος ανακύκλωσης, την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέματα 

σχετικά με την ανακύκλωση και την ενίσχυση και  συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και μη 

κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος. 

Υποχρεώσεις του Δήμου 

1. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των απορριμμάτων, υλικών συσκευασίας και 

άλλων προϊόντων,  η οποία στοχεύει:  

α) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου τους πριν 

από την τελική τους διάθεση.  

β) Στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσης – 

αξιοποίησης.  

γ) Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς).  

δ) Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για 

την επίτευξη των παραπάνω στόχων.  

 

2. Η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και 

διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, σε 

συνεργασία με άλλους φορείς. 

 

3. Κάθε νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δοκιμαστική λειτουργία λίγων μηνών, με παράλληλη 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή των οδηγιών που κρίνονται απαραίτητες στους 

πολίτες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος.  
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4. Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται το 

πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι Καθαριότητας όπως αυτοί περιγράφονται στο 

άρθρο 6 και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες, υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις οδηγίες των υπηρεσιών. Σε 

όσους δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαλογής και συλλογής των αποβλήτων και 

προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ο 

Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο για κάθε οργανικό απόρριμμα που θα τοποθετείται σε κάδο 

ανακύκλωσης.  

 

5. Ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με 

οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, 

εταιρίες κ.τ.λ..)  

 

 

 

Εξαίρεση από τον παρόντα Κανονισμό: 

Ο Δήμος Πέλλας δεν υποχρεούται στην  

 Άμεση αποκομιδή Ανακυκλώσιμων Υλικών τα οποία είναι σε μεγάλες ποσότητες. Η 

αποκομιδή τους πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με το 

αρμόδιο τμήμα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα ημερών.  

 Συλλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών τα οποία είναι αναμιγμένα με σκουπίδια και διάφορα άλλα 

υλικά όπως νάιλον, φελιζόλ κ.α. Οι υπεύθυνοι πρέπει να φροντίζουν να είναι καθαρά και χωρίς 

άλλες προσμίξεις.     

 

Υποχρεώσεις πολιτών  σχετικά με την ανακύκλωση 

 

 Στον ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ μπαίνουν όλες οι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, δηλαδή: αλουμινένιες, λευκοσιδηρές, 

πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες. Συσκευασίες από Αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. 

Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά. 

Συσκευασίες από Πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, ποτά, αναψυκτικά, χυμούς, 

γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, φίλμ 
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περιτυλίγματος , οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά. Συσκευασίες από χαρτί 

& χαρτοκιβώτια, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, 

ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες κ.ά. Οι σακούλες µε τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα 

πρέπει να τοποθετούνται στους κάδους µε τρόπο που να επιτρέπεται στο καπάκι να 

ξανακλείνει οµαλά µετά τη χρήση. Όταν ο κάδος γεµίσει και δεν δύναται να δεχθεί άλλες 

ποσότητες απορριµµάτων, απαγορεύεται η εγκατάλειψη της συσκευασίας στο οδόστρωµα ή το 

πεζοδρόµιο. Επιβάλλεται η φύλαξή της σε κατάλληλο χώρο όπου δεν δηµιουργούνται 

προβλήµατα στις γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα 

(π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους).  

 

 Ειδικά για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ισχύουν τα ακόλουθα: 

Κάθε κάτοχος άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών  όπως αυτά περιγράφονται 

στο Π.Δ. 117/2004, Παράρτημα ΙΑ  και ΙΒ, οφείλει να συνδράμει στην ανακύκλωσή τους. 

Αυτοί οφείλουν να τα μεταφέρουν οι ίδιοι για απόρριψη στα Δημοτικά Σημεία Συλλογής. 

Σημείο συλλογής για το Δήμο Πέλλας είναι το αμαξοστάσιο (1
ο
 χλμ. περιφερειακής οδού 

Γιαννιτσών Αξού). 

 

 Όσον αφορά στην  ανακύκλωση γυαλιού, υπάρχουν ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ σε καθορισμένα 

σημεία,  όπου επιβάλλεται να μπαίνουν όλες οι γυάλινες συσκευασίες, όπως γυάλινα 

μπουκάλια, δοχεία και βαζάκια και ποτέ κοινά απορρίμματα. Οι δημότες και 

καταστηματάρχες θα πρέπει α) να διαχωρίζουν τις γυάλινες συσκευασίες από τα απορρίμματα. 

β) να τις αδειάζουν  από το υγρό περιεχόμενό τους και γ) να τις μεταφέρουν στον κώδωνα 

γυαλιού.  

Παράλληλα, καλούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας όταν ο 

Μπλε Κώδωνας γυαλιού έχει γεμίσει και συμμετέχουμε στην ανακύκλωση γυαλιού 

πληροφορώντας τους συνεργάτες και φίλους μας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Άρθρο 15 

Αστικός Εξοπλισμός - Δημόσια Κτίρια – Αγάλματα - Μνημεία και λοιπές διατάξεις σχετικά με την 

καθαριότητα των εξωτερικών χώρων 

 

15.1  Σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (οδοί, ρείθρα, πλατείες, πάρκα, παιδικές 

χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ. λ. π.) απαγορεύεται η ρίψη καταγής άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή 

άλλων ειδών ατομικής χρήσης. Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάγονται και να 

ρίχνονται μέσα στο κοντινότερο (μη υπερπλήρες) καλαθάκι μικροαπορριμμάτων ή κάδο Μηχανικής 

Αποκομιδής Απορριμμάτων.  

 

15.2   Απαγορεύεται η ρίψη αναμμένων τσιγάρων στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων και 

αποβλήτων όπως π. χ. εύφλεκτα υλικά, χημικά, μπάζα, κ. λ. π. που μπορούν να τα καταστρέψουν. 

 

15.3 Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών κ. λ. π. ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά την πλύση 

αυλών, βεραντών, οχημάτων, κ. λ. π. όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους 

χώρους. 

 

15.4 Απαγορεύεται η ρίψη, μέσα στους υπονόμους και στο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων της 

πόλης, λαδιών συνεργείων αυτοκινήτων που προέρχονται από συντηρήσεις και επισκευές των 

μηχανών, λιπών ψητοπωλείων, υγρών μπαταριών και γενικά υγρών αποβλήτων που μπορεί να 

προκαλέσουν τοξική επιβάρυνση των αποχετεμένων λυμάτων.  

 

15.5 Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κάδους απορριμμάτων και στους ημι-υπόγειους 

κάδους υγρά απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον κάδο ή ζημιά σε 

οποιοδήποτε σημείο ή μηχανισμό του κάδου (π.χ. κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, μέταλλα, πέτρες), 

υλικά, ηλεκτρικές συσκευές ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο (π. χ. 

αναμμένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερμαστρών ή ψησταριών, κ. λ. π. εστίες 

φωτιάς) ή τέλος υλικά ή ουσίες που μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του γεμάτου κάδου 
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(π. χ. μπάζα, χώμα, λάσπες κ. λ. π.) και να προκαλέσουν καταστροφές και στους κάδους αλλά και 

στους αντίστοιχους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων. 

Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις (μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων 

προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης, αμέλειας ή βανδαλισμού καθώς 

και μερική ή ολική βλάβη στους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων) εκτός από το 

κάτωθι πρόστιμο, ο παραβάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης ή αγοράς νέου κάδου 

ανάλογα με τη σχετική πραγματογνωμοσύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας 

 

Άρθρο 16 

Ρύπανση από Υπαίθρια Διαφήμιση 

 

16.1 Απαγορεύεται  σύμφωνα με το Ν. 2946/2001 η υπαίθρια διαφήμιση δηλαδή η υπαίθρια και 

δημόσια προβολή (π.χ. αφισοκόλληση) με κάθε τρόπο και μέσο για την προώθηση εμπορικών και 

επαγγελματικών σκοπών στους εξής χώρους: 

      Α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε 

παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται 

ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

     Β. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά 

κτίρια. 

     Γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

     Δ. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα  χώρο 

τους  

     Ε. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο 

άρθρο 14 παράγραφο 1 του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28
 
Α’) όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, 

το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής 

ωφέλειας  

    ΣΤ. Σε στοές κτιρίων 

     Ζ. Σε πινακίδες δημοσίας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς 

σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας. 

 

16.2 Απαγορεύεται επίσης: 
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Α.  Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς, 

πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και σε ακάλυπτους χώρους.  

 

Β.   Ο διασκορπισμός διαφημιστικών- ενημερωτικών φειγ-βολάν στο κατάστρωμα των δρόμων  και 

σε κοινόχρηστους χώρους. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις το πρόστιμο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο 

όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τη διάταξη αυτή. Επιπλέον οι υπαίτιοι, 

βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα επιβάλει ο Δήμος. 

Των παραπάνω διατάξεων εξαιρούνται οι πολιτικές οργανώσεις, δημοτικές-κοινοτικές κινήσεις, οι 

κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς. Για τους φορείς αυτούς τηρούνται οι διατάξεις των νόμων και 

ειδικότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

Άρθρο 17 

Εγκαταλελειμμένα οχήματα 

 

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 περίπτωση 6 του παρόντος μεταφέρονται από 

τους ιδιοκτήτες τους στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής (Ο. Τ. Κ. Ζ.). 

Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Π. Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81 Ά /5-3-

04) θεωρούνται εγκαταλελειμμένα, επικολλάται ειδικό αυτοκόλλητο από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου και μεταφέρονται στα Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής. 

Σε περίπτωση εγκατάλειψης οχημάτων επιβάλλεται πρόστιμο πέρα από τη διαδικασία των προστίμων 

και των εξόδων που προβλέπει ο Νόμος για τη μεταφορά στα  Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων 

Τέλους Κύκλους Ζωής. 

 

 

 

 

 

 



 - 35 - 

 

Άρθρο 18 

Υποχρεώσεις κατόχων οχημάτων 

 

18.1 Οι υπεύθυνοι των οχημάτων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης υποχρεούνται να απομακρύνουν τα  

οχήματα τους, την ημέρα και για τις ώρες που θα τους ενημερώνει η Υπηρεσία Καθαριότητας ότι 

πρόκειται να κάνει καθαριότητα της οδού (πλύσιμο, σάρωση κ. λ. π.). Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται 

υποχρεωτικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους : α. Ενημερωτικά σημειώματα στα παρμπρίζ 

αυτοκινήτων από την προηγούμενη μέρα, β. Ενημέρωση από τα Μ. Μ. Ε. από την προηγούμενη, γ. 

Ενημερωτικές ταμπέλες στην αρχή και το τέλος της οδού που θα καθαριστεί (τοποθέτηση από την 

προηγούμενη μέρα). 

 

18.2 Απαγορεύεται η στάθμευση (έστω και προσωρινά) οχημάτων στις εισόδους πεζοδρόμων, 

στις γωνίες δρόμων, καθώς και στις δύο πλευρές στενών οδών με τρόπο που να εμποδίζουν την 

ελεύθερη προσπέλαση ή ελιγμούς (στρίψιμο κ. λ. π.) των απορριμματοφόρων για την 

προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων. Επίσης απαγορεύεται η στάθμευση (έστω και 

προσωρινά) οχημάτων με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση κάδων 

απορριμμάτων προς ή από το απορριμματοφόρο ακόμα και το πλήρες άνοιγμα του καπακιού των 

κάδων.  

 

18.3 Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους 

κοινόχρηστους χώρους, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς  και τροχοφόρα και αποτελεί 

παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή 

κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του 

χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων 

οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία καθαριότητας. 

 

Άρθρο 19 

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

19.1  Τα απορρίμματα, μικροαπορρίμματα κ. λ. π. που προκύπτουν από το σκούπισμα των 

καταστήματος τους, αλλά και των χώρων που βρίσκονται στο μπροστά απ’ αυτό πεζοδρόμιο, οι 
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υπεύθυνοι υποχρεούνται καθημερινά να τα συγκεντρώνουν μέσα σε ανθεκτικούς, στεγανούς 

πλαστικούς σάκους, ή πλαστικά δοχεία καλά και στεγανά κλεισμένα (σύμφωνα με την παρ. 8.1) να τα 

αποθηκεύουν προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 8.4 και να αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη ρίψη αυτών 

στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα, ή σε κοινόχρηστους γενικά χώρους. Επίσης, απαιτείται σχολαστική 

καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους μπροστά από τα καταστήματα, ιδιαίτερα σε αυτά που 

εξαιτίας της δραστηριότητας τους (fast food, κ.α.) ρυπαίνουν με λάδια αυτούς τους χώρους.  

 

19.2  Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία παρατηρείται μεγάλη 

παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.τ.λ.) και ιδιαίτερα τα 

κρεοπωλεία, πτηνοτροφεία, ιχθυοπωλεία, οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή 

και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών, κ.τ.λ.), να κλείνουν καλά τις 

σακούλες και να τα τοποθετηθούν μέσα στα Μέσα Μηχανικής Αποκομιδής ή στους ημιυπόγειους 

κάδους.    

 

19.3  Προκειμένου για απορρίμματα κουζίνας εστιατορίων, μαγειρείων, ιδρυμάτων, fast food κ. λ. π., 

αυτά πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς και σε καμία 

περίπτωση να μην σύρονται επί του οδοστρώματος προκαλώντας ρύπους.    

 

19.4 Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει επαρκή αριθμό δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με την 

ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει και να φροντίζει για την καθημερινή απομάκρυνση τους. 

Τα δοχεία αυτά πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία παραγωγής απορριμμάτων. Οι 

καταστηματάρχες  πρέπει να διατηρούν τα απορρίμματα που παράγονται κατά τις ώρες εργασίας 

εντός των καταστημάτων τους και να τα μεταφέρουν μέσα σε πλαστικούς σάκους κατά το κλείσιμο 

της αγοράς  και να τα τοποθετούν εντός των κάδων απορριμμάτων, για την αποκομιδή τους από την 

Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. 
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Άρθρο 20 

Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών 

 

Οι αδειούχοι πωλητές, παραγωγοί και εργαζόμενοι στη λαϊκή – δημοτική αγορά από την έναρξη 

και μέχρι τη λήξη της λειτουργίας τους, οφείλουν: 

 

20.1 α) Να διατηρούν τον χώρο που καταλαμβάνουν κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους 

καθώς και τους γύρω απ’ αυτόν χώρους πάντοτε καθαρούς από όλα τα απορρίμματα που 

δημιουργούνται από την δραστηριότητά τους. Αυτά πρέπει να συλλέγονται σε γερούς και ανθεκτικούς 

σάκους, δεμένους καλά και μόνιμα ώστε να αποφεύγεται η διαρροή του περιεχομένου τους, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα του άρθρου 10,  που θα προμηθεύονται με δικά τους έξοδα και τους οποίους θα 

αποθηκεύουν προσωρινά μόνο στα όρια του χώρου που δικαιούνται να καταλαμβάνουν κατά την 

άσκηση της δραστηριότητας τους. Επίσης υποχρεούνται αυστηρά μετά το πέρας των  εργασιών τους 

να τακτοποιούν, μαζεύουν και απομακρύνουν όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν στην εργασία 

τους (καφάσια, τελάρα, σίδερα, πάγκοι πώλησης καθώς και τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από την 

δραστηριότητας τους) μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της δραστηριότητας 

τους. β) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε καλά κλεισμένες σακούλες τα 

απορρίμματα που παράγονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής – δημοτικής αγοράς. δ) Να 

μην ρυπαίνουν με την ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαίτερων ευπαθών ειδών που 

αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, κόκαλα, φύλλα λαχανικών, σάπια φρούτα, χύμα 

υπολοίπων προϊόντων, κτλπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, τελάρα κτλ.). ε) Μετά τη 

λήξη της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (14.30 μμ) και έως τις 15.00 που προσέρχεται το συνεργείο 

για την σάρωση και αποκομιδή υποχρεούνται να συλλέγουν τα απορρίμματα σε πλαστικές 

ανθεκτικές σακούλες καλά κλεισμένες και να τις εναποθέτουν στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων, 

ειδάλλως στο χώρο που τους αναλογεί για συλλογή από το συνεργείο καθαρισμού. Επίσης να 

αποσύρουν τους πάγκους πώλησης των προϊόντων σε δικό τους αποθηκευτικό χώρο εκτός της λαϊκής 

αγοράς. στ) Να μην εμποδίζουν το έργο της υπηρεσίας καθαριότητας και να συμμορφώνονται με τις 

υποδείξεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας. η) Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιονδήποτε στάσιμο ή 

πλανόδιο μικροπωλητή, παραγωγό και καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες), σε οποιοδήποτε σημείο 

της πόλης και αν βρίσκονται και τους έχει παραχωρηθεί από το Δήμο χώρος εγκατάστασής τους. 
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20.2 Απαγορεύεται σε όλους τους παραπάνω να κάνουν χρήση των χώρων των λαϊκών αγορών 

(συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση τελάρων κ. λ. π.) σε μέρες και ώρες που δεν επιτρέπεται  η 

λειτουργίας τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, πέρα από το πρόστιμο, εφόσον η παράβαση αυτή 

εμφανιστεί τρίτη φορά μέσα σε έναν χρόνο, ο Δήμος Πέλλας θα προβαίνει σε αίτηση προς την 

Περιφέρεια για ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. 

 

20.3 Τα χαρτοκιβώτια θα συγκεντρώνονται όλα μαζί σπασμένα και απαλλαγμένα από άλλα υλικά και 

θα μεταφέρονται σε σημείο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας 

 

20.4 Στην περίπτωση των νερών που προέρχονται από την τήξη του πάγου που χρησιμοποιείται για 

την συντήρηση των νωπών αλιευμάτων, αυτά θα πρέπει να διοχετεύονται με ειδικό σωλήνα στο ειδικό 

φρεάτιο που προορίζεται Επίσης, ο πωλητής θα πρέπει να φροντίζει ώστε τα υπόλοιπα καθαρισμού 

των ψαριών να μην πέφτουν στο οδόστρωμα.  

 

 

Άρθρο 21 

Υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο 

 

21.1 Μικροπωλητές – Καντίνες - Περίπτερα: Οι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές 

περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης 

του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του 

επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου οφείλουν: 

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

Β. Οι μικροπωλητές να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το 

χώρο εργασίας, μετά τη λήξη της λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός 

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

Γ. Να διαθέτουν ειδικό μέσο ή μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, για την προσωρινή αποθήκευση 

μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται 

καθαρά με ευθύνη των υπευθύνων τους. 

Δ. Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες 

και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό, την κίνηση των πολιτών και των μέσων 
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καθαριότητας. Τα απορρίμματα και οι άδειες συσκευασίες θα οδηγούνται με ιδία ευθύνη στο 

πλησιέστερα μέσο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου 

21.2 Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των 

περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του 

περίπτερου καθαρό σ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται 

χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

 

 

Άρθρο 22 

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων 

 

22.1. Όλα τα παραπάνω φορτηγά αυτοκίνητα που είναι πιθανόν να προκαλέσουν ρύπανση στους 

κοινόχρηστους χώρους όπου σταθμεύουν (π.χ. κατά την εκκίνηση τους) υποχρεούνται να μεριμνούν 

για την αποτροπή της ρύπανσης του οδοστρώματος. 

 

22.2 Τα οποιασδήποτε μορφής απορρίμματα που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση 

εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως από τους υπευθύνους (μεταφορέας και υπεύθυνος 

του καταστήματος ή της επιχείρησης) μετά το τέλος κάθε εργασίας, Στην περίπτωση αμέλειας η 

καθαριότητα διεξάγεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και τα έξοδα καθαρισμού, όπως 

αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά θα καταλογίζονται στους υπευθύνους 

 

 

Άρθρο 23 

Διέλευση αγροτικών οχημάτων 

 

Οι υπεύθυνοι αγροτικών οχημάτων που κινούνται εκτός δακτυλίου πόλης Γιαννιτσών ή στις 

υπόλοιπες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, με φορτίο ή όχι, που μεταφέρουν διάφορα αγροτικά 

προϊόντα, θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για την αποτροπή ρύπανσης του 

οδοστρώματος από ή με αιτία τα μεταφερόμενα προϊόντα τους ή από χώματα και λάσπες που 

μεταφέρονται από τους τροχούς των οχημάτων. 
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Άρθρο 24 

Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών ζώων συντροφιάς και λοιπών οικόσιτων 

 

1. Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, αποτσίγαρων, πακέτων ή άλλων ειδών 

συσκευασίας, μικροαντικειμένων, ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς 

κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε 

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

εγκαταστάσεις κ.α.). Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάγονται και να 

ρίχνονται μέσα στο πλησιέστερο διαθέσιμο καλάθι μικροαπορριμμάτων ή κάδο μηχανικής 

αποκομιδής απορριμμάτων. Η ρύπανση με καθένα από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί 

παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε 

κάθε περίπτωση υποτροπής.  

2. Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων αντικειμένων, που 

μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια μικροαπορριμμάτων, καθώς και στους 

κάδους, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που 

διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και καταλογισμό του κόστους 

αποκατάστασης .  

3. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο 

καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της 

διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε 

περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε κάθε άλλο 

κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών 

σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.  

 

Άρθρο 25 

Βοσκή – Διέλευση Ζώων 

 

Απαγορεύεται η βοσκή ή διέλευση ζώων εντός κατοικημένων περιοχών των δημοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων, όπως δρόμους, οικόπεδα, άλση και γενικά σε χώρους όπου ζει και διέρχεται ανθρώπινος 

πληθυσμός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Άρθρο 26 

Καθαριότητα χώρων στεγασμένων ή μη 

 

1. Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των 

κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 10 του παρόντος 

Κανονισμού.  

2. Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους 

μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής με αυτονόητους 

κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση 

τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας (15) δέκα πέντε ημερών 

στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους με δικά τους έξοδα και μέσα.  

3. Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να 

συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης 

και νέα 5/ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και 

τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή 

σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του 

αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και 

καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται 

στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.  

4. Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων 

(στοές, πρασιές, αυλές κ. λ. π.) πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των 

υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από 

τρίτους. Ο Δήμος, κατά τη διαδικασία της διάταξης της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου 

άρθρου του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων 

κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, 

περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ. λ. π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί 

περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.  
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5. Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη 

καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άμεσος και επικείμενος, ο Δήμος με μόνη την 

αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα, 

μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου ύστερα από (1) μια και 

μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσμίας 

συμμόρφωσης.  

 

Άρθρο 27 

Καθαριότητα οικοπέδων 

 

27.1 Οι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε 

ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να 

τα περιφράξουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ. Ο. Κ ) και να προβαίνουν σε περιοδική 

καθαριότητα και αποψίλωση (σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ.3 του Π. Δ. της12-4-1929 «Διατάξεις 

περιφράξεως οικοπέδων»).  

 

27.2  Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά 

περίπτωση υπευθύνων. Ειδικότερα ιδιωτικά ή δημόσια κτίσματα που δεν κατοικούνται δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως αποθήκες άχρηστων υλικών. Τα παραπάνω πρέπει να καθαρίζονται από τα 

άχρηστα ή άλλα αντικείμενα και να διατηρούνται κλειστά ώστε να μην αποτελούν εστίες 

συγκέντρωσης τρωκτικών, ζωών ή εντόμων. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι πρέπει να μεριμνούν για 

την ασφαλή φύλαξη των ιδιοκτησιών τους (περίφραξη ακάλυπτων, επαρκής ασφάλεια ακάλυπτων, 

επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, φεγγιτών, φωταγωγών κ. τ. λ.) 

 

27.3 Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλειοι 

χώροι) στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με 

κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. 

 

Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν, ο Δήμος μπορεί να παρέμβει καθαρίζοντας τους 

ανωτέρω χώρους ύστερα όμως από σχετική προειδοποίηση της Δ/νσης Υγιεινής και εντολή 

Εισαγγελέα και να καταλογίσει τα έξοδα καθαρισμού του χώρου.  

Tα πρόστιμα σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επιβάλλονται ανάλογα του ποσοστού ιδιοκτησίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,   ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 

Άρθρο 28 

Καθαριότητα κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και εργασιών οργανισμών κοινής 

ωφέλειας 

 

28.1 Το κεφάλαιο αυτό αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτες ή 

φορείς του δημοσίου (ανέγερση νέων οικοδομών, προσθήκες, επισκευές,  ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις, 

λοιπές οικοδομικές εργασίες), καθώς και κάθε εργασία που πραγματοποιείται από οργανισμούς κοινής 

ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων και δημοτικών έργων, που εκτελούνται σε κοινόχρηστους χώρους 

στα διοικητικά όρια του Δήμου.  

 

28.2 Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα  τα μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων και διερχομένων καθώς και τα μέτρα ασφαλείας των οχημάτων, να μην 

παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της πόλης και να 

λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στον περιβάλλον 

δομικών και αδρανών υλικών  και κάθε είδους αχρήστων αντικειμένων και αποβλήτων. Τα αδρανή 

υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, 

τσιμεντόλιθους, σάκους κ. λ. π.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε 

άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ. λ. π.) θα 

πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μην παρασύρονται, το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια 

κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. 

 

28.3 Σε καμία περίπτωση δεν θα αποτίθενται, ούτε και προσωρινά, προϊόντα εκσκαφής στους 

δρόμους, αλλά θα φορτώνονται και θα απομακρύνονται ταυτόχρονα με την εκσκαφή. Επίσης τα υλικά 

θα προσκομίζονται στον τόπο του έργου όταν χρειάζονται, όχι νωρίτερα. Επίσης έξω από την 

περίφραξη του έργου θα τηρείται σχολαστική καθαριότητα από χώματα, λάσπες και 

μικροαπορρίμματα, με όποια μέσα κριθούν απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του σκοπού (π.χ. 



 - 44 - 

σκούπισμα, πλύσιμο κ. λ. π.) και με στόχο την αποφυγή, έστω και στιγμιαίας ρύπανσης της γύρω 

περιοχής αλλά και της μεταφοράς ρύπων (κυρίως λάσπες και σκόνες από τα διερχόμενα οχήματα). 

 

28.4 Μετά την αποπεράτωση του έργου θα  πρέπει άμεσα να γίνεται απομάκρυνση όλων των 

προϊόντων εκσκαφής και των υπολοίπων άχρηστων υλικών και να επαναφέρονται τα πράγματα στην 

αρχική τους κατάσταση. Κατόπιν θα πρέπει να γίνεται σχολαστική καθαριότητα σε όλη την περιοχή 

που αυτό καλύπτει και επηρεάζει.  

 

Άρθρο 29 

Καθαριότητα κατά την κατάληψη πεζοδρομίων με οικοδομικά υλικά 

 

1. Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά 

κατεδαφίσεων (μπάζα) πλέον του 3ημέρου, ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη 

συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπεύθυνων όλες τις σχετικές δαπάνες πλέον 

των προστίμων για την παράβαση αυτής της διάταξης .  

 

2. Απαγορεύεται η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπαζών στους κάδους ανακύκλωσης ή 

κάδους απορριμμάτων, διότι υφίστανται σοβαρές φθορές τα απορριμματοφόρα οχήματα. 

Τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο πέραν του καταλογισμού επισκευής των φθορών που  θα 

υποστούν  τα υπόψη οχήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 30 

Ειδικές διατάξεις 

1. Εντός των ορίων του Δήμου απαγορεύεται: 

α) Η διαμόρφωση χώρων και χωματερών οιασδήποτε μορφής. 

β) Η καύση απορριμμάτων οιασδήποτε μορφής και σύστασης, σε ανοικτούς, έστω και ιδιόκτητους 

χώρους. 

γ) Η εναπόθεση οποιουδήποτε απορρίμματος στερεού ή ρευστού, σε κοινόχρηστους χώρους, σε 

ρέματα, ρυάκια ή συλλέκτες όμβριων υδάτων. 

2. Τα δημοτικά απόβλητα που περιγράφονται στο Ν. 2939/2001 ως «άλλα προϊόντα», δηλαδή τα 

προϊόντα όπως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και 

συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, 

υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης κ. α. υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση 

ή αξιοποίηση. Για όσα από τα προαναφερόμενα υλικά υπάρχουν εγκεκριμένα συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης, απαγορεύεται να ρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων και 

καθιερώνεται η υποχρέωση των φορέων να μεριμνούν για τη συλλογή, μεταφορά και 

ανακύκλωσή τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικές διατάξεις σε εφαρμογή του Ν. 

2939/2001. 

3. Η φθορά του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων και γενικά των κοινόχρηστων χώρων από 

εργασίες ιδιωτών, μεταξύ άλλων δημιουργεί ζημίες στα απορριμματοφόρα, τα εργαλεία 

καθαριότητας και πρόσθετες δυσκολίες στις υπηρεσίες καθαριότητας. Στους παραβάτες 

επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο. Επί πρόσθετα ο ιδιώτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τους 

πιο πάνω χώρους σε σύντομο χρονικό διάστημα με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του 

Δήμου. Σε άλλη περίπτωση ο Δήμος προχωρά σε επισκευή και χρεώνει τον ιδιώτη (ή ιδιώτες) 

με το ανάλογο κόστος κατασκευής που ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Άρθρο 31 

Όργανα για την εφαρμογή του Κανονισμού 

 

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων 

χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων και την υποβολή 

μηνύσεων σε βάρος των παραβατών είναι το Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής 

Απορριμμάτων μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων της (προϊστάμενοι, επόπτες καθαριότητας κ. 

λ. π..). Αρμόδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού είναι επίσης και οποιοδήποτε άλλο, κατά 

νόμο αρμόδιο και εντεταλμένο όργανο (π.χ. υγειονομικές, αστυνομικές αρχές, επιτροπές 

περιβάλλοντος). 

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του να 

αναθέτει σε αρμόδιους δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των 

διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. 

 

2. Τα όργανα αυτά εξουσιοδοτούνται να βεβαιώνουν κατά περίπτωση παραβάσεις και κατά 

συνέπεια υποχρεούνται να εφαρμόζουν με υπευθυνότητα και αυστηρότητα τα προβλεπόμενα 

στον παρόντα Κανονισμό. 

Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή 

με τα στοιχεία τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά τη 

διαπίστωση της παράβασης. 

3. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται σε ειδικό για το σκοπό 

αυτό αριθμημένο τριπλότυπο έντυπο, το οποίο συντάσσεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

Ένα αντίτυπό του παραδίδεται ή κοινοποιείται στον υπόχρεο, ένα δεύτερο παραδίδεται στη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την είσπραξη του προστίμου και το τρίτο παραμένει 

στο στέλεχος που διατηρεί το Τμήμα Καθαριότητας. 

Στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος ορίζεται ενδεικτικά ο τύπος και η μορφή του εντύπου 

«Έκθεση βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας». 
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Άρθρο 32 

Επιβολή, διάθεση, αναπροσαρμογή προστίμων 

 

1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος Κανονισμού παρατίθεται πίνακας επιβαλλόμενων 

προστίμων ανά είδος παράβασης. 

2. Τα έσοδα που εισπράττονται από τις ανωτέρω περιπτώσεις θα αποτελούν έσοδο του Δήμου και 

θα προορίζονται για την υπηρεσία καθαριότητας. 

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας με απόφασή του μπορεί να αναπροσαρμόζει το ύψος των 

προβλεπόμενων από τον παρόντα Κανονισμό προστίμων και επιβαλλόμενων τελών. Η 

αναπροσαρμογή αυτή των τελών δεν μπορεί να γίνεται σε χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός 

έτους. 

 

Άρθρο 33 

Άσκηση προσφυγής 

1. Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 1080/1980, οι οποίες 

διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν. 1406/1983 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 8 του 

άρθρου 7 του Ν. 2307/1995 και την παρ. 3β του άρθρου 17 του Ν. 3491/2006, συνιστάται σε 

κάθε Δήμο Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων 

για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς 

φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων. 

2. Προσφυγή μπορεί να ασκήσει α) ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή β) άλλο εξουσιοδοτημένο από τον 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 

Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της 

πράξης στον υπόχρεο ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής. 

Η προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, που την διαβιβάζει στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή την Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών (όπως αυτή 

ορίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995). 

3. Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του 

παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόμενων από των Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2717/1999 η προσφυγή ασκείται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της 
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πράξης ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση αυτής. Μετά την παρέλευση της 

ανωτέρω προθεσμίας, καμία προσφυγή δεν γίνεται δεκτή. 

 

Άρθρο 34 

Διάφορα 

 

1. Κάθε δημότης έχει υποχρέωση να είναι ενεργό  άτομο, να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους τους συνδημότες του, που τις 

παραβιάζουν, αφού οι ίδιοι  με τα ανταποδοτικά τέλη στηρίζουν οικονομικά το  τμήμα 

καθαριότητας . 

2. Κάθε δημότης επίσης, οφείλει να έχει κατά νου ότι η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων, να 

γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου τις παραβάσεις που υποπίπτουν στην 

αντίληψή του, αλλά και τις παραβάσεις ή παραλείψεις της υπηρεσίας καθαριότητας, ώστε να 

λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για το δημόσιο καλό. 

Οι δήμοι, ως βασικοί συντελεστές οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας, οφείλουν να εισάγουν μια νέα 

κουλτούρα ανάπτυξης, πλήρως εναρμονισμένης με τις αρχές πρόληψης και προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός είναι εφικτός μόνο με την αρωγή των πολιτών που ως ενεργά άτομα 

θα συντελέσουν στην βελτίωση της καθαριότητας της περιοχής μας, την πρόληψη και την προστασία 

του περιβάλλοντος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 35 

Ισχύς κανονισμού – Τελικές διατάξεις 

 

1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ παρατίθεται το βασικό θεσμικό πλαίσιο. 

Με βάση αυτό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταρτίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας. Οι 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις 

της σχετικής νομοθεσίας, τις υγειονομικές διατάξεις, τις αστυνομικές και άλλες διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

2. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, που ακολουθεί τη σχετική απόφαση έγκρισής του 
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από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έπεται μεταβατική περίοδος, στη διάρκεια της οποίας θα γίνει 

ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσον. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου οι 

παραβάσεις θα αντιμετωπίζονται με τη μορφή προφορικής ή έγγραφης σύστασης και όχι 

προστίμου. 

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται ο Κανονισμός το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την έγκρισή του από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 

Ο Κανονισμός δημοσιεύεται κατά το πλήρες κείμενό του, όπως ορίζει το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 

3463/2006 και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 284 του ιδίου Νόμου, με 

τοιχοκόλληση με αποδεικτικό δημοσίευσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος στον οποίο και παραμένει. 

Από της ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προγενέστερων 

κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

3. Με τον πιο πάνω Κανονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον 

προϋπολογισμό του Δήμου. 

4. Κάθε τι που δεν έχει προβλεφθεί από τον παρόντα Κανονισμό επιλύεται με απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄ : ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Άρθρο 36 

Αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμου – τηλέφωνα επικοινωνίας 

 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού ανήκει στο Τμήμα Καθαριότητας 

και Αποκομιδής Απορριμμάτων, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στο Αυτοτελές Τμήμα 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 

Τμήμα Καθαριότητας & Αποκομιδής Απορριμμάτων 

Τηλ.  2382083227 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τηλ. 2382350831 

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

Τηλ. 2382350867 

 

Τα πρόστιμα, τα τέλη  και οι λοιπές ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό  επιβάλλονται  

ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας  και με 

Απόφαση Δημάρχου και εισπράττονται με βάση τις διατάξεις του Κ. Ε. Δ. Ε. (Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων). 

Η κλιμάκωση των προστίμων από το κατώτερο και το ανώτατο όριο σχετίζεται με τον όγκο των  

απορριμμάτων, το βαθμό, την έκταση, την επικινδυνότητα και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. 

Ο παραβάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου 

Πέλλας ( οδός Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου γωνία) εντός δέκα (10) ημερών. 

Ο παραβάτης μπορεί, αν επιθυμεί, να εμφανιστεί σε τρεις (3) ημέρες από την σύνταξη της έκθεσης 

βεβαίωσης της παράβασης στους  α) Διευθυντή της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 

Καθαριότητας, β) προϊστάμενο του Τμήματος Καθαριότητας & Αποκομιδής Απορριμμάτων και γ) 

στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Πέλλας.   

Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν εμφανιστεί εντός της τριήμερης προθεσμίας από την βεβαίωση 

της παράβασης, είτε εμφανιστεί και οι αντιρρήσεις του κριθούν αβάσιμες, επιβάλλεται το διοικητικό 

πρόστιμο για την παράβαση που έκανε. 

 Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας αποτελούν τα παρακάτω 

παραρτήματα: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (€) 

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους μηχανικής αποκομιδής ή 

ημιυπόγειους, είτε σε σακούλες, είτε «χύμα»  

25,00  

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων 

σε δέντρα, κολόνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους από μπαλκόνια 

ή η εναπόθεσή τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο 

25,00  

Βρώμικοι κάδοι, καλάθια ιδιωτών ή επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 

ακάλυπτους χώρους 

25,00  

Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, fast food 

κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιμελώς 

25,00  

Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των ανακυκλώσιμων, που προέρχονται από καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market, 

εμπορικά καταστήματα κ.α. 

50,00   

Απόρριψη κάθε είδους σκουπιδιών μη ανακυκλώσιμων στους κάδους 

ανακύκλωσης 

50,00  

Για τις περιοχές με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου υφίστανται 

ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ, απόρριψη υλικών από γυαλί σε οποιουσδήποτε κάδους 

απορριμμάτων ή ανακύλωσης 

50,00  

Εναπόθεση ογκωδών αστικών απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς 

προηγούμενη επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και του 

προσδιορισμού χρόνου και χώρου παράδοσης 

50,00  

Εναπόθεση απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους που δεν είναι 

άμεσα ορατοί ή προσβάσιμοι από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας 

50,00  

Εναπόθεση στο πεζοδρόμιο υπολειμμάτων καθαρισμού κήπου (φύλλα, γκαζόν κ. 

λ. π..) υπολοίπων κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιών που είναι ασυσκεύαστα 

50,00  

Εναπόθεση απορριμμάτων προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά 

οικοδομικές εργασίες (μπάζα κλπ.) ή άλλων ογκωδών αντικειμένων στους 

50,00 
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κάδους απορριμμάτων 

Εγκατάλειψη κιβωτίων, ξυλοκιβωτίων κλπ. από γραφεία, καταστήματα, οικίες 

κλπ. 

50,00  

Απόρριψη πάσης φύσεως απορριμμάτων σε δρόμους, πεζοδρόμια κα λοιπούς 

κοινόχρηστους χώρους 

50,00 

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που 

δημιουργούν αφρό 

50,00  

Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων, προστατευτικών μέσων, αυθαίρετη 

μετακίνηση κάδων και αφαίρεση προστατευτικών «Π», φθορά των παραπάνω 

μέσων 

50,00   

Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπολειμμάτων 

τροφών έξω από κάδους 

50,00 

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων   από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

περιπτέρων, κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση προσφερόμενων ειδών 

(καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό) ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων και σε 

περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας 

50,00 

Ρύπανση χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου, μη καθαρισμός χώρων άσκησης 

υπαίθριου εμπορίου και μη απομάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής 

50,00  

και σε περίπτωση 

υποτροπής, 

ανάκληση της 

άδειας 

Στάθμευση οχημάτων πλησίον κάδων, που παρεμποδίζει τη μετακίνησή τους για 

την αποκομιδή, καθώς και την πρόσβαση του κοινού για την τοποθέτηση 

απορριμμάτων εντός των κάδων ή σε σημείο του δρόμου που παρεμποδίζει τη 

διέλευση του απορριμματοφόρου 

50,00 

Ρύπανση, φθορά  ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι κτλ) 100,00 

Εναπόθεση στο πεζοδρόμιο υπολοίπων χώματος, κοπροχώματος, λαδιών 100,00  

Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων (κατοικίες, χώροι 

τραπεζοκαθισμάτων – αποθήκες – πάρκινγκ κ.α.) δίπλα σε σχολεία, κατοικίες 

κ.α. 

100,00 

Καύση απορριμμάτων κάθε μορφής και σύστασης σε ανοικτούς δημόσιους ή 

ιδιωτικούς χώρους 

100,00 
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Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές αγορές ή παραβίαση ωραρίου  100,00  

και σε περίπτωση 

υποτροπής, 

ανάκληση της 

άδειας 

Αμέλεια καθαρισμού Δημοτικών χώρων ή αύλειων χώρων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων (δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων) που χρησιμοποιήθηκαν 

από επιχειρήσεις, συλλόγους και ιδιωτικούς φορείς για πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων 

100,00 

Διασπορά ξηρού φορτίου από φορτηγά 100,00  

Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση 

εμπορευμάτων 

100,00  

Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών – κοινόχρηστων χώρων (πάρκιγκ, πρασιές, 

παλαιές οικίες κλπ.) 

100,00  

Στάθμευση σε χώρο όπου ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί 100,00  

Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 100,00  

Ρύπανση από περιττώματα δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς 100,00 

Ρίψη σε υπονόμους ή δίκτυα απορροής όμβριων υδάτων, μηχανέλαιων, υγρών 

μπαταριών από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικών ελαίων και λιπών από 

καταστήματα εστίασης και γενικά υγρών αποβλήτων που μπορεί να 

προκαλέσουν τοξική επιβάρυνση των αποχετευμένων λυμάτων 

150,00 

Απόρριψη σκουπιδιών από φορτηγά Ι. Χ. και Δ. Χ. σε δρόμους, οικόπεδα, 

πλατείες 

200,00  

Ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με 

ορυκτέλαια οχημάτων 

200,00  

Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χημικών υλικών ή υπολειμμάτων 

στάχτης  στα καλαθάκια απορριμμάτων, στους κάδους μηχανικής αποκομιδής ή 

στους ημιυπόγειους κάδους 

200,00 

 και κόστος 

αποκατάστασης 

Φθορά του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων και γενικά των κοινόχρηστων 

χώρων από εργασίες ιδιωτών 

200,00  

Εναπόθεση απορριμμάτων προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά 

οικοδομικές εργασίες (μπάζα κλπ.) ή άλλων ογκωδών αντικειμένων  

200,00  



 - 55 - 

σε ακάλυπτους χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς, ρέματα, δάση κ. λ. π. 

Εγκαταλελειμμένα οχήματα, τροχόσπιτα, μηχανές (ολόκληρες ή τμήματα) σε 

δρόμους και κοινόχρηστους χώρους 

250,00  

Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ βολάν, φυλλάδια, επιγραφές. Εγκατάλειψη 

υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους 

χώρους. Τοποθέτηση πλαισίων και διαφημίσεων σε κοινόχρηστους χώρους, που 

δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 

300,00 

Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών άχρηστων υλικών από 

οργανισμούς κοινής ωφέλειας 

300,00  

Επικίνδυνα - τοξικά απορρίμματα που δεν είναι συσκευασμένα – προστατευμένα 

σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους 

500,00 

Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα – τοξικά και μολυσματικά 

απορρίμματα Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών 

500,00 

Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, 

αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων, οι οποίες θα 

διπλασιάζονται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης θα καταλογίζονται σε 

βάρος του παραβάτη όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές 

προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου 

500,00  

 

Σε περίπτωση υποτροπής, τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 56 - 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                                     ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ………/……… 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &  

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: 1
ο
 χλμ. Π. Ο. Γιαννιτσών Αξού 

Τ. Κ. 581 00 

Τηλ. 2382083227 

Φαξ: 2382022294 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………………… 

Όνομα Πατρός:……………………………………..Όνομα Μητρός:…………………………………………… 

Έτος Γέννησης:………………………………. Τόπος Γέννησης:………………………………………………. 

Δ/νση Κατοικίας:…………………………………………………… Πόλη:……………………………………. 

Ταχ. Κώδικας:…………………………………….. Τηλ. ………………………………………………………. 

Αριθμός Α. Δ. Τ. ή Διαβατηρίου:…………………………..Εκδ. Αρχή:………………………………………... 

Α. Φ. Μ. ………………………………………….. Δ. Ο. Υ.:…………………………………………………… 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

Α. Τόπος και χρόνος τέλεσης παράβασης 

Ημ/νία:………………………….. Ώρα:………………… Διεύθυνση: …………………………………………. 

Περιοχή ………………………………………………… Δήμου Πέλλας 

 

Β. Είδος παράβασης (συνοπτική περιγραφή και αναγραφή του σχετικού άρθρου Κανονισμού) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Γ. Επιβαλλόμενο Χρηματικό Πρόστιμο …………………… € (καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου) 

 

Απόψεις ελεγχόμενου: …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία ……/……./……. 

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ                                                                            Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

(Υπογραφή – Ονομ/μο) 

                                                                                         

□ Άρνηση υπογραφής                                                    ……………………………………………. 

 

Αντί αυτού επιδόθηκε στ….                                            

………………………………………….                      Θυροκολλήθηκε στην ως άνω δ/νση κατοικίας/ 

                                                                                       επαγγελματικής στέγης, παρουσία και του/της 

                                                                                        …………………………………. ως μάρτυρα 

                                                                                                            Ο/Η μάρτυρας 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

- Κατά της πράξης αυτής χωρεί προσφυγή η οποία ασκείται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ή της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πέλλας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση ή κοινοποίησή της στον 

υπόχρεο. 

Η απόφαση επί της προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
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