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«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού
Η καθαριότητα της περιοχής του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης καθώς και η
προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται µε τη
συνεχή συνεργασία των δηµοτών-κατοίκων και του ∆ήµου και διέπονται από
διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα.
Με την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται:
 Η ρύθµιση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων των δηµοτών και του
∆ήµου, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας.
 Η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
 Η ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων – στερεών αποβλήτων
(συσκευασία, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ. α)
 Η γνωστοποίηση των σχετικών δηµοτικών διατάξεων και η συµµόρφωση του
κοινού σύµφωνα µε αυτές.
Άρθρο 2: Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού
Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού ανήκει στις
αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισµό εσωτερικής
υπηρεσίας του ∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχος 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 και οι κάτοικοι της πόλης οφείλουν να συνδράµουν τις πιο πάνω
υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη
πραγµατοποίηση της αποστολής τους.
Άρθρο 3: Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων
Ως απορρίµµατα – στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα, που
προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε
χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας γενικώς χώρους αστικού
περιβάλλοντος και τα οποία ο κάτοχος τους απορρίπτει ή επιθυµεί/υποχρεούται να
απορρίψει.
Τα στερεά απόβλητα περιλαµβάνονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΑ και ΙΒ του
άρθρου 24 της ΚΥΑ 69728/824 (ΦΕΚ.Β 358/96)
Ως οικιακά απόβλητα νοούνται όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών, τον
οδοκαθαρισµό ή άλλα απόβλητα που µπορούν από τη φύση ή την σύνθεση τους να
εξοµοιωθούν µε τα οικιακά.
∆ηµοτικά απόβλητα είναι όσα περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΒ’ του
άρθρου 21 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ µε ονοµατολογία αναφοράς 20.00.00. Από αυτά
εξαιρούνται τα απόβλητα που περιέχονται στην ίδια ονοµατολογία και τα οποία
περιλαµβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί µε την
απόφαση 94/904 Ε. Κ.
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισµού τα απόβλητα ταξινοµούνται σε
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• ∆ΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ)
• ΕΙ∆ΙΚΑ
• ΤΟΞΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ και
• ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
3.1 Τα δηµοτικά (αστικά) απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
Α) 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 παρακάτω περιπτώσεων µε στοιχεία (Β) και
(Γ).
Β) Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία
κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ.
Γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα κτλ.
∆) Επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα (σε µικρές ποσότητες) όπως µπαταρίες,
φάρµακα, σύριγγες κτλ.
Ε) Ογκώδη αστικά απορρίµµατα όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές
συσκευές, στρώµατα κτλ.
3.2 Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν:
Α) 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) και
δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά απορρίµµατα, λόγω όγκου, ποσότητας,
δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας.
Β) Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά
οικοδοµικές εργασίες.
Γ) Απόβλητα τα οποία δεν µπορούν να µεταφερθούν µε τις συνήθεις µεθόδους
αποκοµιδής και οχήµατα.
∆) 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 ΚΥΑ Η. Π 13588/725/2006(ΦΕΚ 383 τ.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 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΛ 47/01)
Άρθρο 4: Ορισµός και ταξινόµηση χώρων παραγωγής απορριµµάτων και υπεύθυνοι
τήρησης των διατάξεων:
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, οι χρησιµοποιούµενοι
όροι έχουν τις εξής έννοιες
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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
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.
Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:
α . Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο Ιδιοκτήτης ή ο ∆ιευθυντής τους.
β. Για Ανώνυµες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος, ή ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος ή ο Γενικός ∆ιευθυντής.
γ. Για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ο ∆ιαχειριστής τους.
δ. Για Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες, ο ∆ιαχειριστής.
ε. Για Συνεταιρισµούς, ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού.
στ. Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
ζ. Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις
αποτελούν.
η. Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι
των νοµικών προσώπων που τις αποτελούν.
θ. Για τα νοσοκοµεία, ιδρύµατα κτλ υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή εν ελλείψει, ο αντίστοιχος ∆ιευθυντής.
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.∆.∆.
οργανισµών κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Ι.∆. 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 ∆ιευθυντής ∆ιοικητικού ή ο Προϊστάµενος ∆ιοικητικού, εκεί όπου
δεν υπάρχει ∆ιευθυντής.
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 υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριµένο πρόσωπο,
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οριζόµενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της µονάδας. 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
προστιθέντες από τους εκτελούντες τις εργασίες αυτές.
4.7. «Υπεύθυνοι για τις υπό ανέγερση οικοδοµές κατοικιών, γραφείων,
καταστηµάτων κτλ»: είναι το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου ή ο υπεύθυνος της
εταιρείας στο όνοµα της οποίας έχει εκδοθεί η οικοδοµική άδεια.
4.8. «Υπεύθυνος για τα κάθε είδους οχήµατα»: είναι το πρόσωπο στο όνοµα του
οποίου ή ο υπεύθυνος της εταιρείας στο όνοµα της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια
κυκλοφορίας του αντίστοιχου οχήµατος. Προκειµένου για οχήµατα κτλ του ∆ηµοσίου,
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 ∆ήµος.
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.
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. ∆ιάθεση 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ
Άρθρο 6: Καθορισµός Υποχρεώσεων ∆ήµου
Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης είναι υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση των
στερεών αποβλήτων εντός των διοικητικών του ορίων. Αναλυτικότερα µε βάση τον
παρόντα κανονισµό οι υποχρεώσεις του ∆ήµου καθορίζονται ως εξής:
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α) 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 περίπτωση Α και Β του παρόντος Κανονισµού. Η
αποκοµιδή γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που
καταρτίζει η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων -τουλάχιστον τρείς (3) φορές την
εβδοµάδα-. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά αυτοκίνητα στο Σταθµό
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) και από εκεί στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής
(ΧΥΤΑ), σε εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης ή και όπου αλλού ορίσει η ∆ηµοτική
Αρχή.
β) Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών δηµοτικών (αστικών)
απορριµµάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.1 περίπτωση Γ και Ε του
παρόντος Κανονισµού (παλιά έπιπλα, στρώµατα, κλαδιά, φύλλα κτλ)
πραγµατοποιείται µέσα σε 5 ηµέρες από την ηµέρα που θα ειδοποιηθεί η Υπηρεσία
Καθαριότητας του ∆ήµου ή βάσει άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής που
καταρτίζεται από την Υπηρεσία. Βασική προϋπόθεση της αποκοµιδής αυτής ορίζεται
ότι το βάρος των συγκεκριµένων απορριµµάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδοµάδα να
µην είναι µεγαλύτερος 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). 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 που υποδεικνύονται από την υπηρεσία µε µέσα και έξοδα του εκάστοτε
υπόχρεου. Σε περίπτωση αδυναµίας του παραγωγού των ανωτέρω απορριµµάτων
να µεταφέρει µε ίδια µέσα τα εν λόγω απορρίµµατα, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να
ενηµερώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας και πριν από την αποκοµιδή των ογκωδών
δηµοτικών απορριµµάτων, να προκαταβάλλει το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής
καθώς και το τέλος διάθεσης ανά ογκώδες αντικείµενο (ανάλογα µε το βάρος του,
κτλ) όπως αυτό θα καθορισθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η τοποθέτηση µεγάλων όγκων κλαδεµάτων στα πεζοδρόµια απαγορεύεται για
λόγους προστασίας από πυρκαγιές αλλά και για αισθητικούς λόγους, δεδοµένης της
αδυναµίας του ∆ήµου να αποµακρύνει σύντοµα µεγάλους όγκους κλαδεµάτων.
Τονίζεται ότι για να είναι δυνατή η αποκοµιδή θα πρέπει τα απορρίµµατα αυτά να
τοποθετούνται σε µέρη όπου δεν υπάρχουν σταθµευµένα οχήµατα ή άλλα εµπόδια
και αφού προηγηθεί συνεννόηση µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να
παραµείνουν το µικρότερο δυνατό χρονικό διάστηµα στο πεζοδρόµιο, όχι µόνο για να
µην σχηµατίζονται εστίες µολύνσεων και να αποφεύγονται κίνδυνοι πυρκαγιάς αλλά
και για αισθητικούς λόγους.
γ) Η αποκοµιδή των ειδικών απορριµµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3.2
περίπτωση Α και Γ του παρόντος κανονισµού (υπόλοιπα προερχόµενα από την
κύρια παραγωγική δραστηριότητα βιοµηχανιών, µπάζα κτλ) υποχρεούται 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 ∆ήµος µπορεί
κατά περίπτωση να αναλαµβάνει την υποχρέωση αποκοµιδής των ειδικών
απορριµµάτων εφόσον έχει τη δυνατότητα και την υποδοµή να εκτελέσει σχετικό
πρόγραµµα. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν πριν από την
αποκοµιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά τόνο ή –
ανά κυβικό µέτρο καθώς επίσης και το τέλος διάθεσης, όπως αυτά καθορίζονται κάθε
φορά µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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δ) 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 ∆ήµο, σύµφωνα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα. Για να
διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο ∆ήµος ανάλογα µε τις δυνατότητες του
υποχρεούται να τοποθετεί (επισκευάζει και αντικαθιστά) σε κατάλληλες αποστάσεις
εύχρηστα δοχεία µικροαπορριµµάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής
απορριµµάτων και µικροαπορριµµάτων τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά,
αποκοµίζοντας το περιεχόµενο τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
ε) Η προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή ή άλλες
κατάλληλες µεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόµο 2939/2001 για την
«εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
στ) Η ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια οχηµάτων
αποκοµιδής απορριµµάτων, (ηµέρες διέλευσης απορριµµατοφόρων), για τα οχήµατα
συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράµµατα και
δροµολόγια των µηχανικών σαρώθρων, τις ηµέρες πλύσης των οδών και
κοινόχρηστων χώρων. Τα παραπάνω προγράµµατα µπορούν να µη τηρούνται, µόνο
σε περιπτώσεις υπηρεσιακών δυσχερειών ή ανωτέρας βίας.
ζ) Ο ∆ήµος οφείλει να διατηρεί τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή
κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιµο, απολύµανση και συντήρηση τους.
η) Η λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται
λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων έκτακτων και
απρόβλεπτων καταστάσεων.
θ) Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισµού όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν.
3463/06 (ΦΕΚ Ά 114/2006) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα.
ι) Επί πλέον ο ∆ήµος φροντίζει:
 Να συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών
αποβλήτων
 Να προµηθεύεται και να χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό
 Να συµβάλει στην συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών ως αναγκαία προϋπόθεση για την
αποτελεσµατική εφαρµογή του κανονισµού
 Να συµβάλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων.
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 ∆ήµος 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>
Ο ∆ήµος 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. απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση
µεταλλευτικών πόρων
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∆. γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων,
εντοµοκτόνων κτλ
Ε. απόβλητα εκµετάλλευσης λατοµείων
2. Στην 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. Στην συντήρηση και τον καθαρισµό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου
οµβρίων.
5. Στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε
ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς.
6. Στον καθαρισµό σταθµών και γραµµών που βρίσκονται σε στεγασµένους ή
περιφραγµένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή σε
φορείς µέσων µαζικής µεταφοράς (Υπεραστικά και Αστικά λεωφορεία, ΟΣΕ, κτλ)
7. Στην αποκοµιδή απορριµµάτων που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι
πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν χώρους από φορείς οι οποίοι
απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο ∆ήµος 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.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων για λόγους δηµόσιας τάξης
ή διακοπής των χώρων διάθεσης απορριµµάτων (Χ. Υ. Τ. Α., χώροι απόθεσης
µπαζών κτλ) ο ∆ήµος, µετά από ενηµέρωση των δηµοτών µε δηµοσίευση στον τύπο,
µπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράµµατα
αποκοµιδής µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι
διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο ∆ήµος 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 πχ
έντονα καιρικά φαινόµενα, βλάβες µηχανολογικού εξοπλισµού ο ∆ήµος θα
ενηµερώνει σχετικά τους δηµότες µε ανακοίνωση από τα ΜΜΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Άρθρο 8: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη δηµοτικά (αστικά)
απορρίµµατα
8.1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά, υποχρεούνται να γνωρίζουν το εκάστοτε
πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων που ο ∆ήµος έχει καταρτίσει για την περιοχή
τους. Τις µέρες και ώρες διέλευσης των απορριµµατοφόρων, οφείλουν να έχουν
συσκευασµένα τα απορρίµµατα τους σε γερούς και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους,
οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από αδιαπότιστο και αδιαφανές (κατά προτίµηση
µαύρου χρώµατος) υλικό, µε τρόπο που θα εγγυάται την στεγανότητα του σάκου,
ενδεικτικών διαστάσεων 50 χ 100 εκατοστών. Απαγορεύεται η χρήση άλλων εκτός
των προηγούµενων σάκων π.χ πολύχρωµες σακούλες πολυκαταστηµάτων,
χαρτοκιβώτια, ακάλυπτα ή ρυπαρά δοχεία κ.λ.π., για εξωτερική τελική συσκευασία
των απορριµµάτων για προσωρινή αποθήκευση τους. Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων
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Μενεµένης δικαιούται, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη, να
αποµακρύνει και να καταστρέψει δοχεία ή παρεµφερή υλικά που δεν είναι σύµφωνα
µε όσα περιγράφηκαν στην παρούσα παράγραφο. Οι σάκοι αυτοί θα κλείνονται καλά
και µόνιµα στο επάνω µέρος τους, ώστε να αποφεύγεται διασπορά ή διαρροή του
περιεχοµένου τους και η εκποµπή δυσοσµίας
8.2 Στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν κάδοι Μηχανικής Αποκοµιδής Απορριµµάτων
(Μ.Α.Α.) οι υπεύθυνοι υποχρεούνται ή να τα µεταφέρουν 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 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.
8.3 Οι υπεύθυνοι τοποθετούν τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα σε κάδο µηχανικής
αποκοµιδής ή συµπιεστή (press-container) ή άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης
που διαθέτει ο ∆ήµος, που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελµατική
στέγη τους, ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (κατά προτίµηση βραδινές ώρες µετά τις 22:00) και όχι
ηµέρες που δεν πραγµατοποιείται (µε βάση το πρόγραµµα) αποκοµιδή, ή ακόµα
χειρότερα, αµέσως µετά την διέλευση του απορριµµατοφόρου. 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 τους έχει υποδειχθεί από την διεύθυνση.
8.4 Σε περίπτωση που εφαρµόζεται σε κάποιες περιοχές π.χ. εµπορικό κέντρο, η
νυχτερινή αποκοµιδή απορριµµάτων, τα απορρίµµατα σε αυτές δεν θα εκτίθενται για
αποκοµιδή νωρίτερα από το επίσηµο βραδινό κλείσιµο της αγοράς.
8.5 Τα εν λόγω εσωτερικά µη ογκώδη απορρίµµατα (πλην εκείνων για τα οποία
εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης) µε την συσκευασία που περιγράψαµε
προηγουµένως (παράγραφος 8.1) θα πρέπει να τα τοποθετούν αποκλειστικά µέσα
σε κάδο µηχανικής αποκοµιδής ή συµπιεστή (press-container) ή άλλο µέσο
προσωρινής αποθήκευσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία τους ή την
επαγγελµατική τους στέγη, τον οποίο οφείλουν να ξανακλείνουν καλά, υπό την
προϋπόθεση βέβαια, ότι ο κάδος µπορεί να χωρέσει τα απορρίµµατα και συγχρόνως
να κλείσει οµαλά το καπάκι του. Στην περίπτωση που ο κάδος αυτός δεν µπορεί να
χωρέσει άλλο σάκο και συγχρόνως να κλείσει οµαλά, τα απορρίµµατα αυτά
µεταφέρονται στον πλησιέστερο κάδο που µπορεί να τα δεχτεί.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους το πρόστιµο διπλασιάζεται
8.6 Οι κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει να καλύπτονται µε το καπάκι τους και να
παραµένουν κλειστοί µεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων και
της αποκοµιδής αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας του ∆ήµου, ώστε να
αποκλείεται η είσοδος σ’ αυτά εντόµων και ποντικών καθώς και η παραβίαση τους
από τα αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες).
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8.7 Απαγορεύεται η απόθεση σάκων απορριµµάτων ή απορριµµάτων µεγάλων
διαστάσεων µέσα στα καλαθάκια µικροαπορριµµάτων, δεδοµένου ότι η χρήση αυτών
είναι αποκλειστικά για τοποθέτηση µικροαπορρίµµατων.
8.8 Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 7, (απεργίες κ.α.) οι υπεύθυνοι
υποχρεούνται να φυλάσσουν τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα καλά συσκευασµένα
σε κατάλληλους χώρους που δεν δηµιουργούν προβλήµατα σε γειτονικές κατοικίες
και είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα (πχ βεράντες, αυλές, υπόγεια των αντιστοίχων
ιδιοκτησιών τους).
8.9 Τα µεγάλα καταστήµατα του ∆ήµου, Υπεραγορές Τροφίµων (Super Market) ή
όσα καταστήµατα εκ της φύσεώς τους παράγουν πολλά απορρίµµατα, υποχρεούνται
να προµηθευτούν συµπιεστές απορριµµάτων – χαρτιών και άλλων αντικειµένων που
συµπιέζονται. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του υπόχρεου, επιβάλλεται το
ανάλογο πρόστιµο και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, ανακαλείται η άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας τους (αφορά τα ΚΥΕ). Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας νέων καταστηµάτων Υπεραγορών Τροφίµων
(Super Market),
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συµπιεστή.
Άρθρο 9:Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη δηµοτικά (αστικά)
απορρίµµατα
9.1 Τα απορρίµµατα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαµβάνονται
από τον ∆ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης µε τις επιφυλάξεις του άρθρου 6 παρ. β
(δηλ. εφ’ όσον αυτά δεν είναι σε µεγάλες ποσότητες) κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας των υπευθύνων µε την Υπηρεσία Καθαριότητας.
9.2 Στην περίπτωση αυτή οι εκάστοτε υπεύθυνοι υποχρεούνται:
Α. 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 κλπ
υποχρεούνται τα πάσης φύσης απορρίµµατα συσκευασίας (χαρτοκιβώτια κλπ) να τα
τοποθετούν στους κάδους ανακύκλωσης αφού έχουν προηγουµένως
ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους µε πίεση, περίδεση κλπ.
Β. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή εγκατάλειψη αντικειµένων σε δηµόσιους
χώρους, εκτός των χώρων εκείνων που καθορίζονται από την αρµόδια αρχή.
Άρθρο 10: Προϊόντα κηπευτικών εργασιών
10.1 Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κλπ., 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
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τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφεροµένων µε την αρµόδια Υπηρεσία
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9.

και

10.2 Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριά κλπ 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.
10.3 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.
Άρθρο 11: Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριµµάτων
11.1 Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης δεν υποχρεούται στη συλλογή των ειδικών
απορριµµάτων της παραγράφου 3.2. (δηλ. απορρίµµατα που προέρχονται από την
κύρια παραγωγική δραστηριότητα βιοτεχνιών κλπ). Για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι
υποχρεούνται (µε την εξαίρεση της παρ.6 γ.) να αποµακρύνουν τα παραγόµενα
ειδικά αυτά απορρίµµατα µε δικά τους µέσα και να τα διαθέσουν 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.
11.2 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 που επίσηµα έχουν χαρακτηριστεί
ως χώροι υποδοχής µπαζών µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Αυτά απαγορεύεται:
Α. Να αποτίθενται, έστω και προσωρινά, στο πεζοδρόµιο αλλά να αποµακρύνονται
άµεσα
Β. Να εκτίθενται ή εγκαταλείπονται σε δηµόσιους χώρους, σε ακάλυπτους χώρους
εντός ή εκτός σχεδίου, όπως παρυφές οδών, οικόπεδα, πάρκα, άλση, δάση,
χείµαρρους, ρέµατα, κλπ 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.
11.3 Τα απορρίµµατα που περιγράφονται στην παρ.3.3 (δηλ γεωργικά φάρµακα,
εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π), φυλάσσονται αποκοµίζονται και διατίθενται µε
αποκλειστική ευθύνη των υπόχρεων.
Άρθρο 12: Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.)
12.1 Κάθε κάτοχος Ι.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ. ΗΠ 37591/2031/2003
Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων ΈργωνΕργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Υγείας και Πρόνοιας-Γεωργίας περί
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<<Μέτρων και Όρων για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές
µονάδες>> υποχρεούται:
Α. Να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση,
επεξεργασία ή διάθεση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανώτερου απόφασης ή
Β. 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 ανωτέρου απόφασης.
12.2.Κάθε Υγειονοµική Μονάδα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της ανωτέρω
απόφασης έχει την υποχρέωση να καταρτίζει <<Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιαχείρισης
Ε.Ι.Α.>> που θα εγκρίνεται από το αρµόδιο Περιφερειακό Σύστηµα Υγείας (ΠΕΣΥ).
12.3.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 ∆ήµος Μενεµένης συλλέγει τα:
Α. Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) που προσοµοιάζουν µε τα οικιακά
απόβλητα (όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα 1 του Παραρτήµατος 1 της σχετικής
ΚΥΑ). Η διάθεση τους γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του παρόντος
Η διάθεση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων αµιγώς Μολυσµατικού Χαρακτήρα
(Ε.Ι.Α.-Μ.Χ.) που έχουν υποστεί επιτυχή και πλήρη αποστείρωση, ώστε να
προσοµοιάζουν µε τα οικιακά απόβλητα όσον αφορά το µικροβιακό τους φορτίο και
εφόσον τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της
σχετικής απόφασης για την εφαρµογή της µεθόδου, γίνεται σε συνεννόηση µε το
φορέα λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων.
12.4 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.
12.5 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.
Άρθρο 13: Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά µε την Ανακύκλωση
13.1 Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης ο οποίος εφαρµόζει προγράµµατα
ανακύκλωσης, υποχρεούται στην:
1. γνωστοποίηση στους κατοίκους µε ειδικά φυλλάδια, τακτές ανακοινώσεις και
διαφηµιστικά µηνύµατα για την ύπαρξη του προγράµµατος ανακύκλωσης.
2. ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέµατα σχετικά µε την
ανακύκλωση
3. ενίσχυση και συνεργασία µε εθελοντικές οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς
προστασίας του περιβάλλοντος.
Εξαίρεση από τον παρόντα Κανονισµό:
Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης δεν υποχρεούται στην
Α. 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
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τριάντα ηµερών. Σε διαφορετική περίπτωση, κι αν ο υπεύθυνος επιθυµεί, µπορεί να
τα µεταφέρει µόνος του για διάθεση στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων.
Β. 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.
13.2 Υποχρεώσεις υπευθύνων-πολιτών σχετικά µε την ανακύκλωση
Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης προωθεί προγράµµατα ανακύκλωσης και
διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και την ανάκτηση πρώτων υλών,
ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών. Οι υπεύθυνοι
καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν
την υποχρέωση να συµβάλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραµµάτων
αυτών.
Οι υπεύθυνοι, µετά την ενηµέρωση τους και την έναρξη των προγραµµάτων στη
περιοχή τους, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και να
ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των προς
ανακύκλωση απορριµµάτων.
13.3 Κάθε νέο πρόγραµµα θα περιλαµβάνει ολιγόµηνη δοκιµαστική λειτουργία, µε
παράλληλη ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή οδηγιών στους πολίτες που
κρίνονται απαραίτητες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράµµατος. Μετά
την παρέλευση της δοκιµαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρµόζεται το
πρόγραµµα, οι υπεύθυνοι καθαριότητας όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 και
γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελµατίες και επισκέπτες, υποχρεούνται να
συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος του κανονισµού και τις οδηγίες των
υπηρεσιών. Σε όσους δε συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις διαλογής και συλλογής
των υλικών και προκειµένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήµατος
εναλλακτικής διαχείρισης ο ∆ήµος θα επιβάλει τις αντίστοιχες κυρώσεις.
13.4 Ειδικότερα για την ανακύκλωση χαρτοκιβωτίου που εφαρµόζεται στο ∆ήµο
Αµπελοκήπων Μενεµένης:
13.4.1 Στις επιχειρήσεις, όπου οι παραγόµενες ποσότητες είναι σχετικά µεγάλες (άνω
των 300 κιλών ανά εβδοµάδα), οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά
από τα άλλα απορρίµµατα και να τα µεταφέρουν στο σηµείο συλλογής που έχει
ορίσει ο ∆ήµος.
13.4.2. Σε διαφορετική περίπτωση, τα χαρτοκιβώτια και παρεµφερή υλικά
συσκευασίας εµπορευµάτων, θα πρέπει να σπάζονται και να συσκευάζονται σε
στερεά δεµένα πακέτα έτσι ώστε να καταλαµβάνουν το µικρότερο δυνατό όγκο και να
προκαλούν τη µικρότερη δυνατή αισθητική ενόχληση όταν εκτεθούν προς αποκοµιδή.
Να είναι απαλλαγµένα από σκουπίδια, νάιλον, φελιζόλ ή άλλα υλικά. Να φυλάσσονται
σε κατάλληλους (µη δηµιουργούντες προβλήµατα σε γειτονικές κατοικίεςκαταστήµατα) µη κοινόχρηστους χώρους (υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι, κτλ).
Το ίδιο πρέπει να γίνεται σε περίπτωση που απεργούν οι εργαζόµενοι ή όταν δεν
πραγµατοποιείται προγραµµατισµένη αποκοµιδή.
Να βγαίνουν προς αποκοµιδή µόνο µετά το επίσηµο µεσηµεριανό κλείσιµο της
αγοράς και να τοποθετούνται δίπλα στον πλησιέστερο κάδο µηχανικής αποκοµιδής ή
συµπιεστή (press-container) ή άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης που διαθέτει ο
∆ήµος. Σε περίπτωση που το κατάστηµα βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν
πραγµατοποιείται καθηµερινή αποκοµιδή, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ενηµερώνουν
τηλεφωνικά το Τµήµα Ανακύκλωσης και κατόπιν συνεννοήσεως να γίνεται η απόθεση
των χαρτοκιβωτίων τους.
13.5 Σχετικά µε τους κάδους ανακύκλωσης:
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Οι υπεύθυνοι εκθέτουν τα προς συλλογή ανακυκλώσιµα υλικά σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 8.3 του παρόντος. Απαγορεύεται η ρίψη µέσα στους κάδους
ανακύκλωσης διαφορετικού υλικού από αυτό που αναγράφεται εξωτερικά µε ειδικό
αυτοκόλλητο καθώς και η ρίψη αστικών απορριµµάτων που προέρχονται από τη
δραστηριότητα οικιών, καταστηµάτων κ.τ.λ.. Επίσης απαγορεύεται η ρίψη
ανακυκλώσιµων υλικών µέσα στους κάδους απορριµµάτων.
13.6 Στάτορες (µεταλλική κατασκευή)
Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης εφαρµόζοντας πρόγραµµα ανακύκλωσης στο
σπίτι, στο γραφείο και στο χώρο εργασίας, τοποθετεί στάτορες συλλογής χαρτιού
(µεταλλική κατασκευή εσωτερικού χώρου).
Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, περίπτωση 1,2,3 του παρόντος
εάν επιθυµούν την τοποθέτηση στάτορα οφείλουν να συµπληρώσουν µια αίτηση,
δηλώνοντας κάποια προσωπικά στοιχεία τους (επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο
επικοινωνίας) στην αρµόδια υπηρεσία. Μετά την έγκριση της αίτησης ο στάτορας θα
πρέπει να τοποθετηθεί σε:
- σηµείο ισόγειο (ή σε όροφο όπου είναι εύκολη η αποκοµιδή του από τα συνεργεία
ανακύκλωσης π.χ. ύπαρξη ανελκυστήρα), κοινόχρηστο χώρο της οικοδοµής και µε
βασικό κριτήριο τη δηµιουργία της µικρότερης δυνατής συνολικής ενόχλησης
(είσοδοι, πυλωτές κ.α)
- χώρο στεγασµένο έτσι ώστε να προστατεύεται από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες
βροχή, χιόνι
Στη σακούλα του στάτορα συλλέγονται εφηµερίδες, περιοδικά, διαφηµιστικά
φυλλάδια, παλιά βιβλία και τετράδια. Τα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σπασµένα
δίπλα στον στάτορα.
Απαγορεύεται να ρίχνονται µέσα στον στάτορα αστικά απορρίµµατα προερχόµενα
από οικίες, γραφεία κτλ. καθώς και η ρίψη ουσιών που µπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά (πχ αναµµένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερµαστών ή
ψησταριών κλπ εστίες φωτιάς)
Σε περίπτωση καταστροφής οι υπεύθυνοι επιβαρύνονται µε το κόστος
αποκατάστασης ή αγοράς νέου στάτορα.
13.7 Ο ∆ήµος προκειµένου να ενισχύσει προγράµµατα ανακύκλωσης, µπορεί µε
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε
όσους συµβάλλουν µε οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραµµάτων
(σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κλπ)
13.8 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 ανακύκλωση τους, όπως
αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις εις εφαρµογή του νόµου 2939/2001.
13.8.1 Ειδικά για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ισχύουν
τα ακόλουθα:
Κάθε κάτοχος άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών όπως αυτά
περιγράφονται στο Π.∆. 117/2004, Παράρτηµα ΙΑ και ΙΒ, οφείλει να συνδράµει στην
ανακύκλωσή τους. Αυτοί µπορούν είτε να τα µεταφέρουν οι ίδιοι για απόρριψη στα
∆ηµοτικά Σηµεία Συλλογής είτε να ενηµερώσουν τηλεφωνικά (2310724617) την
Υπηρεσία Καθαριότητας. Η αποµάκρυνση των υλικών αυτών θα γίνει σε διάστηµα
όχι µεγαλύτερο των 30 ηµερών. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να
εκθέτουν τα ΑΗΗΕ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 9 του παρόντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 14: Αστικός Εξοπλισµός - ∆ηµόσια Κτίρια – Αγάλµατα - Μνηµεία και λοιπές
διατάξεις σχετικά µε την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων
14.1 Σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του ∆ήµου (οδοί, ρείθρα, πλατείες,
πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) 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.
Απαγορεύεται επίσης το φτύσιµο καταγής καθώς και η ούρηση σε δηµόσιους
χώρους.
14.2 Απαγορεύεται η ρίψη αναµµένων τσιγάρων στα καλαθάκια µικροαπορριµµάτων
και αποβλήτων όπως π.χ εύφλεκτα υλικά, χηµικά, µπάζα, κλπ που µπορούν να τα
καταστρέψουν.
14.3 Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών κλπ ουσιών που δηµιουργούν αφρό
κατά την πλύση αυλών, βεραντών, οχηµάτων, κλπ όταν τα απόνερα της πλύσης
χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους.
14.4 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.
14.5 Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλµατα, µνηµεία και κάθε
χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για
το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά.
Απαγορεύεται η ρύπανση µε την αναγραφή λέξεων ή φράσεων, απεικόνιση
παραστάσεων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο των µνηµείων, αγαλµάτων,
αρχαιολογικών χώρων και κάθε επιφανείας σε δηµόσιο χώρο καθώς και κάθε χώρου
ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για το
φυσικό κάλος (π.χ. χώροι πρασίνου) ή την ιστορική του αξία.
Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες
αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.
14.6 Ο Αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, στάσεις
λεωφορείων, κάδοι, συµπιεστές, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης
απορριµµάτων, πινακίδες, σιντριβάνια, παρτέρια λουλουδιών, δενδροστοιχίες, κλπ)
πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς τον σκοπό του, που
είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή
αισθητικής υποβάθµισης της πόλης. Απαγορεύεται η πρόκληση καταστροφών σε
κοινόχρηστη ∆ηµοτική περιουσία.
Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης
ή αγοράς, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.
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14.7 Απαγορεύεται να ρίχνονται µέσα στους κάδους απορριµµάτων και στους
συµπιεστές (press-container) 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, κλπ εστίες φωτιάς) ή
τέλος υλικά ή ουσίες που µπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του γεµάτου
κάδου (π.χ µπάζα, χώµα, λάσπες κλπ) 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
14.8 Οι θέσεις των κάδων έχουν επιλεγεί µε βάση την σχετική εµπειρία της
Υπηρεσίας και µε βασικό κριτήριο τη δηµιουργία της µικρότερης δυνατής συνολικής
ενόχλησης, αλλά και µε σκοπό να εξυπηρετούν όλο το σύστηµα µηχανικής
αποκοµιδής απορριµµάτων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απαγορεύεται η – µε
οποιονδήποτε τρόπο µετακίνηση από τις προκαθορισµένες θέσεις των κάδων
απορριµµάτων από αναρµόδια άτοµα καθώς και η ακινητοποίηση τους µε διάφορους
τρόπους (π.χ κλειδαριές, πρόσδεση σε κινητά και ακίνητα µέσα όπως τρέιλερ,
φράχτες κλπ) για εξυπηρέτηση προσωπικών συµφερόντων. Οι µόνοι αρµόδιοι για
την µετακίνηση τους είναι οι αρµόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
14.8.1.
Απαγορεύεται η παρεµπόδιση τοποθέτησης κάδων µηχανικής
αποκοµιδής, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών <<Π>>
14.9. Απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών και η
αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους απορριµµάτων ή συµπιεστές (press-container).
Άρθρο 15: Χώροι Εκδηλώσεων
15.1 Η Καθαριότητα των δηµοσίων και δηµοτικών χώρων, που χρησιµοποιούνται
από διάφορους φορείς και επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων,
εγκαινίων κτλ, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους
χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους
αποδίδουν στην κοινή χρήση, µετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που
τους παρέλαβαν.
Άρθρο 16: Υπαίθρια ∆ιαφήµιση
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
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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.
∆. Σε κτίρια ναών 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 δηµόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήµανσης και
στους φωτεινούς σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας.
16.2 Απαγορεύεται επίσης:
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 χωρίς άδεια της υπηρεσίας.
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 ∆ήµος.
Άρθρο 17: Εγκαταλελειµµένα οχήµατα
Όλα τα αντικείµενα που αναφέρονται στο άρθρο 3.2 περίπτωση Ε του παρόντος
µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Οχηµάτων
Τέλους Κύκλους Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.). Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που
προβλέπονται από το Π.∆ 116/04 (ΦΕΚ 81 Ά /5-3-04) θεωρούνται εγκαταλελειµµένα,
επικολλάται ειδικό αυτοκόλλητο από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και
µεταφέρονται στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλους Ζωής.
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 κλπ). 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.
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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 κλπ) 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, µικροαπορρίµατα κλπ που προκύπτουν από το σκούπισµα
των καταστήµατος τους, αλλά και των χώρων που βρίσκονται στο µπροστά απ’ αυτό
πεζοδρόµιο, οι 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.
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
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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 ∆ήµου.
19.5 Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
πρέπει µε συχνότητα τουλάχιστον κάθε τρεις (3) ώρες µέσα στο ωράριο της
καθηµερινής λειτουργίας των καταστηµάτων τους, να φροντίζουν για την καθαριότητα
του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται µπροστά από αυτά και είναι ευρύτερου
περιγράµµατος που θα απέχει τουλάχιστον 10 µέτρα από το περίγραµµα του χώρου
που έχουν νοικιάσει για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. Οµοίως δε και των χώρων
που µπορεί να βρίσκονται έξω από τα παραπάνω όρια αλλά είναι κοντά σ’ αυτούς
και έχουν συσσώρευση απορριµµάτων που προέρχονται προφανώς από την
δραστηριότητά τους.
19.6 Επίσης οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστηµάτων υποχρεούνται πάνω σ’
όλα τα χαρτιά περιτυλίγµατος, τις σακουλές κλπ υλικά συσκευασίας των
πωλούµενων προϊόντων, να αναγράφουν σε διάφορα σηµεία ευανάγνωστο µήνυµα
προς τον καταναλωτή που θα τον προτρέπουν να διατηρεί την πόλη καθαρή και να
του υποδεικνύουν όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν µετά την κατανάλωση
των
συγκεκριµένων
προϊόντων
να
πεταχτούν
µόνο
στα
καλαθάκια
µικροαπορριµάτων (ή να ανακυκλωθούν, αν ανακυκλώνονται και εφόσον
εφαρµόζεται η ανακύκλωση)
Άρθρο 20: Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών
20.1 Οι αδειούχοι πωλητές και έµποροι στις αγορές που λειτουργούν στον ∆ήµο
(στεγασµένες ή µη, λαϊκές κλπ) οφείλουν 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 δραστηριότητας 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 8, παρ. 1 και 2, 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 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.
20.2 Απαγορεύεται σε όλους τους παραπάνω να κάνουν χρήση των χώρων των
λαϊκών αγορών (συµπεριλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση τελάρων κλπ) σε µέρες και
ώρες που δεν επιτρέπεται (βάσει σχετικής απόφασης της ∆.Α) η λειτουργίας τους. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης, πέρα από το κάτωθι πρόστιµο, εφόσον η παράβαση
αυτή εµφανιστεί δεύτερη φορά µέσα σε έναν χρόνο, ο ∆.Κ θα προβαίνει σε αίτηση
προς τη Νοµαρχία 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
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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 σε ειδική δεξαµενή ή δοχείο, ικανού όγκου, που
προορίζονται για το συγκεκριµένο σκοπό και να αποµακρύνονται από το χώρο της
λαϊκής µε ευθύνη του πωλητή. Επίσης, ο πωλητής θα πρέπει να φροντίζει ώστε τα
υπόλοιπα καθαρισµού των ψαριών να µην πέφτουν στο οδόστρωµα.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους το πρόστιµο διπλασιάζεται
Άρθρο 21: Καθαριότητα ιδιωτικών οικοπέδων και χώρων
21.1 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.∆ της12-4-1929 «∆ιατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»).
21.2 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 κτλ)
21.3 Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές,
πρασιές, αύλιοι 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 ∆ήµος µπορεί να παρέµβει
καθαρίζοντας τους ανωτέρω χώρους ύστερα όµως από σχετική προειδοποίηση της
∆/νσης Υγιεινής της Νοµαρχίας και εντολή Εισαγγελέα και να καταλογίσει τα έξοδα
καθαρισµού του χώρου.
Tα πρόστιµα σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επιβάλλονται ανάλογα του ποσοστού
ιδιοκτησίας
Άρθρο 22: Υπαίθριο και στάσιµο εµπόριο
22.1 Μικροπωλητές – Καντίνες - Περίπτερα: Οι µικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και
εκµεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις
δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του ∆ήµου, 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,
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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.
∆. Να µην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείµµατα προϊόντων,
άδειες συσκευασίες και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισµό, την
κίνηση των πολιτών και των µέσων καθαριότητας. Τα απορρίµµατα και οι άδειες
συσκευασίες θα οδηγούνται µε ιδία ευθύνη στο πλησιέστερα µέσο προσωρινής
αποθήκευσης του ∆ήµου
Άρθρο 23: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων
23.1.1 Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα που µεταφέρουν
χώµα, άµµο, ασβέστη, σκυρόδεµα, ή γενικά υγρό ή ξηρό φορτίο, πρέπει να έχουν το
φορτίο τους πλήρως καλυµµένο µε µουσαµά ή άλλο κατάλληλο µέσο προστασίας
ώστε να αποκλείονται κίνδυνοι διαρροής ή διασποράς αυτού και να µεριµνούν ώστε
να µην υπάρχει υπερφόρτωση τους που θα µπορούσε να οδηγήσει σε υπερχείλιση
και ρύπανση της πόλης.
23.1.2 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.
23.2 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 ∆ήµου και τα έξοδα καθαρισµού, όπως αυτά θα
προκύπτουν κάθε φορά θα καταλογίζονται στους υπευθύνους
Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους το πρόστιµο διπλασιάζεται
Άρθρο 24: ∆ιέλευση αγροτικών οχηµάτων
24.1 Οι υπεύθυνοι αγροτικών οχηµάτων που κινούνται εκτός δακτυλίου πόλης ή στα
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, 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.
Άρθρο 25: Φθορά φυτών
25.1 Απαγορεύεται η κοπή και η κλάδευση δένδρων που βρίσκονται στις
δενδροστοιχίες, σε πάρκα και παρτέρια ή άλλους κοινόχρηστους χώρους
χωρίς να υπάρχει έγγραφη άδεια και καταλογισµός των δαπανών
αποκατάστασης από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.
Ειδικότερα:
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α) απαγορεύεται η κοπή δένδρων από ιδιώτες για την εκτέλεση οικοδοµικών
εργασιών. Εάν υπάρχει ανάγκη κοπής, επειδή αποτελεί µη αναστρέψιµη
βλάβη κατά του ∆ηµοσίου συµφέροντος, πρέπει αυτή να εντοπίζεται και να
δηλώνεται εγγράφως νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών ώστε να
υπάρξει χρόνος για να εκδοθεί άδεια και να καταλογιστούν οι δαπάνες
αποκατάστασης.
β) όταν γίνονται εργασίες από Κοινωφελείς Οργανισµούς και τους αναδόχους
τους ή από ιδιώτες και απαιτείται να καταστραφούν µερικώς ή ολικώς χώροι
πρασίνου ή δενδροστοιχίες οφείλουν να ενηµερώσουν το Τµήµα Πρασίνου
πριν την έναρξη των εργασιών και να τους αποκαταστήσουν µε δική τους
ευθύνη και δαπάνες κατόπιν συνεννοήσεως µε το Τµήµα Πρασίνου, αµέσως
µετά το πέρας των εργασιών.
Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα
αναφερόµενα στο Άρθρο 14.6
γ) σε περίπτωση φθοράς δένδρων από ατυχήµατα µε οχήµατα, ιδιωτικής ή
δηµόσιας χρήσης, θα γίνεται καταλογισµός δαπανών σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Άρθρο 14.6
25.2 Τα πρόστιµα για τις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 25.1
καθορίζονται µε κριτήρια που αφορούν στα είδη, τις ιδιαιτερότητες και τις
απαιτήσεις συντήρησης των ειδών, ως ζωντανοί οργανισµοί και ισχύουν ανά
τεµάχιο.
Τα πρόστιµα θα προσαυξάνονται κατά 30% στην περίπτωση κωνοφόρων ειδών
Άρθρο 26: Ζώα συντροφιάς και λοιπά οικόσιτα
26.1 Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωµένοι να καθαρίζουν
άµεσα τα περιττώµατα και τις ακαθαρσίες των ζώων τους όταν από αυτά ρυπαίνονται
κοινόχρηστοι χώροι και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδική χαρά ή άλλο
κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, αυλές ή εισόδους σχολείων,
βρεφονηπιακών σταθµών, προαύλια εκκλησιών ή δηµόσια κτίρια και αρχαιολογικούς
χώρους.
Άρθρο 27: Βοσκή Ζώων
Απαγορεύεται η βοσκή ζωών εντός κατοικηµένων περιοχών της πόλης και των
Τοπικών ∆ιαµερισµάτων όπως σε οικόπεδα, άλση και γενικά σε χώρους όπου ζει
ανθρώπινος πληθυσµός.
Άρθρο 28: ∆ιαχείριση και τελική διάθεση αµιάντου
28.1 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση µπαζών και υλικών που προέρχονται από
τις εργασίες αφαίρεσης, κατεδάφισης, επισκευών και συντήρησης αµιαντούχων
υλικών .
Πέραν του ανώτερου προστίµου ο παραβάτης υποχρεούται στην αποµάκρυνση και
ασφαλή µεταφορά και διάθεση των αµιαντούχων υλικών µέσω εταιρειών που
κατέχουν σχετική άδεια µεταφοράς προς νοµίµους λειτουργούντος χώρους απόθεσης
αµιάντου ή επικίνδυνων αποβλήτων.
28.2 Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδότες
οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο εργασίας, να λαµβάνουν όλα τα µέτρα υγιεινής και
ασφαλείας σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆ 212/2006 ( ΦΕΚ 212/Α/9-10-2006)
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και της οδηγίας 2003/18/ΕΚ. Τα αµιαντούχα υλικά θα πρέπει να αφαιρούνται από
κτίρια και εγκαταστάσεις υπό ελεγχόµενες συνθήκες και στη συνέχεια να
συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα
(Κ.Υ.Α 8668/2007 <<Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ)>> (ΦΕΚ 287Β/2/3/07)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Άρθρο 29: Καθαριότητα κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών και εργασιών
κοινωφελών οργανισµών
29.1 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 ∆ήµου.
29.2 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.
29.3.1 Πριν από την έναρξη οικοδοµικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές
ή οι υπόχρεοι ανάλογα, πρέπει να εφοδιάζονται από το ∆ήµο µε άδεια κατάληψης
πεζοδροµίου-οδοστρώµατος εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.
Στην περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη πεζοδροµίου, θα πρέπει να
υποβάλλεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.
29.3.2 Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες θα πρέπει να είναι
περιφραγµένος. Σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος
πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία των πεζών και των
οχηµάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου πρέπει να
εγκιβωτίζονται µε µέσα προστασίας (µαδέρια, τσιµεντόλιθους, σάκους κλπ) για
την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Α. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη,
µπάζα κλπ) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να µην παρασύρονται,
το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.
Β. Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των
οικοδοµικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα για
την πρόληψη ατυχήµατος, τα δε περιφράγµατα για τον ίδιο λόγο πρέπει να
είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε
σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας
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όταν καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος η δε σήµανση κατά την νύχτα
πρέπει να είναι φωτεινή.
29.4 Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από οργανισµούς κοινής ωφέλειας (Ο.Τ.Ε,
∆.Ε.Η, ∆.Ε.Υ.Α.Κ κλπ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών,
επιβάλλεται τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόµους «περί
εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων» (σηµάνσεις κλπ) καθώς και τις διατάξεις του Γενικού
Οικοδ.Κανονισµού και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
29.5 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. σκούπισµα, πλύσιµο
κλπ) 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) στην υπόλοιπη πόλη.
Τέλος για την αποφυγή διασκορπισµού υλικών ευρισκοµένων εντός της περίφραξης
θα τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 29.3.2 του ιδίου
άρθρου
29.6 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.

Περί των προστίµων, η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:

Παραβάσεις
1. Ρίψη ανοιχτής σακούλας σε κάδο.
2. Έλλειψη συµπιεστών απορριµµάτων και λοιπών
αντικειµένων στα µεγάλα καταστήµατα.
3. Σακούλες εκτός κάδων.
4. Χύµα σκουπίδια εκτός κάδων.
5. Απόρριψη µικροαπορριµµάτων εκτός καλαθιών του
δήµου.
6. Απορρίµµατα µεγάλων διαστάσεων σε καλαθάκια
απορριµµάτων.
7. Ανοιχτοί κάδοι.
8. Αυθαίρετη µετακίνηση κάδων.
9. Ρίψη σε κάδους ανακύκλωσης διαφορετικών από τα
αναγραφόµενα υλικά.
10. Εγκατάλειψη ογκωδών απορριµµάτων (παλιά έπιπλα,
οικιακές συσκευές, στρώµατα, κ.τ.λ.) χωρίς συνεννόηση µε
τον ∆ήµο.
11. Εγκατάλειψη κιβωτίων-ξυλοκιβωτίων κ.τ.λ. από γραφείακαταστήµατα.
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πρόστιµα
30€
150€-600€
50€
50-150€
10€
20€
20€
80€
50€
60€-600€

60€-600€

12. Ασυσκεύαστα υπόλοιπα καθαρισµού κήπων και
εναπόθεση τους σε κοινόχρηστους ή ακάλυπτους χώρους
χωρίς συνεννόηση µε τον ∆ήµο.
13. Εγκατάλειψη υπολοίπων χώµατος και κοπροχώµατος.
14. Εγκατάλειψη βιοτεχνικών-βιοµηχανικών απορριµµάτων.
15. Εγκατάλειψη µπαζών-αχρήστων υλικών από
κατεδαφίσεις, εκσκαφές κ.τ.λ. και ρύπανση πεζοδροµίων και
δρόµων µε χώµατα-λάδια.
16. Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων
υλικών από οργανισµούς κοινής ωφελείας.
17. Εγκατάλειψη τοξικών-επικίνδυνων απορριµµάτων.
18. Ασυσκεύαστα απορρίµµατα νοσοκοµείων και ιατρικά
απόβλητα.
19. Εγκατάλειψη τοξικών απορριµµάτων-λυµάτων που δεν
µεταφέρονται από τις υπηρεσίες του δήµου.
20. Ρίψη µπαζών και άλλων ογκωδών αντικειµένων στους
κάδους απορριµµάτων.
21. Ρίψη σε κάδο υγρών αποβλήτων, εύφλεκτων ουσιών ή
ουσιών που µπορεί να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος
γεµάτου κάδου.
22. Ρύπανση από µεταφορά ξηρού φορτίου.
23. Ρύπανση από µεταφορά υγρών καυσίµων.
24. Ρύπανση µε λάδι οχήµατος στο οδόστρωµα ή
κοινόχρηστο χώρο.
25. Ρύπανση µνηµείων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών,
πρασίνου.

26. Ρίψη σε υπόνοµο υγρών αποβλήτων.
27. Απόνερα από την κλίση σε κοινόχρηστους χώρους ή
ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα, λασπόνερα).
28. Χαρτοκιβώτια µη δεµένα σε πακέτα.
29. Φθορά αστικού εξοπλισµού του δήµου.
30. Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, ταµπλό,
σπρέι, αεροπανώ.
31. Ρύπανση από εταιρείες διαφήµισης γιγαντοαφισών µε
κόλλες, σχισµένες αφίσες κ.τ.λ.
32. Εγκαταλελειµµένα οχήµατα, αυτοκίνητα, τρέιλορ, σκάφη
κ.τ.λ. σε δρόµους και κοινόχρηστους χώρους.
33. Παρκάρισµα σε δρόµο που θα καθαριστεί µετά από
προειδοποίηση.
34. Στάθµευση δίπλα σε κάδους µε τρόπο ώστε να µην είναι
δυνατή η µετακίνηση τους για την αποκοµιδή των
απορριµµάτων.
35. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριµµάτων
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που
χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους.
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80€

100€-150€
60€-600€
150€-1500€

150€-500€
500€-2000€
300€-1500€
600€-6000€
30€-100€
150€

30€-150€
150€-1500€
200€
150€-1500€
και δαπάνη
αποκατάστασης,
όπως και
τριπλασιασµός του
προστίµου αν
συντελείται η
καταστροφή των
χώρων αυτών
150€
30€
150€
150€-600€
150€-6000€
στον διαφηµιζόµενο
και στον διαφηµιστή
1000€-6000€
150€
100€
150€

150€-300€ σε
περίπτωση
υποτροπής ανάκληση
άδειας

36. Εγκατάλειψη απορριµµάτων στις λαϊκές αγορές ή λοιπές
αγορές ή χώρους άσκησης υπαίθριου εµπορίου και
παραβίαση ωραρίου.
37. Ακαθάριστα οικόπεδα.
38. Μη καθαρισµός ελεύθερων-ιδιωτικών κοινοχρήστων
χώρων (πάρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες, κ.τ.λ.).
39. Παράλειψη σήµανσης κατά την εκτέλεση οικοδοµικών
εργασιών και ελλιπής µέριµνα για την αποφυγή διασποράς
στο περιβάλλον δοµικών και αδρανών υλικών.
40. Μη συµµόρφωση ιδιοκτητών στις υποχρεώσεις τους για
τα κατοικίδια ζώα και ρύπανση των πάρκων, οδών και
άλλων χώρων µε περιττώµατα κατοικίδιων ζώων.
Εγκατάλειψη ή ρίψη σε κάδους νεκρών ζώων.
41. Αυθαίρετη τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, γλαστρών
και άλλων υλικών στο δρόµο ή το πεζοδρόµιο µπροστά από
κατάστηµα ή κατοικίες.

150€-300€

200€
100€-300€
150€-300€

50€-150€

50€-150€

Η παρούσα απόφαση θα ισχύει απεριόριστα µέχρι αντικατάστασης της από νεώτερη.
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