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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗ
ΔΘΜΟ ΒΟΪΟΤ

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το αριθμ. 39/14-12-2011 πρακτικό ςυνεδριάςεωσ του Δημοτικοφ υμβουλίου Βοΐου.
Αριθμ. Απόφαςησ
355/2011
Περίληψη
Ζγκριςη Κανονιςμοφ Καθαριότητασ Δήμου Βοΐου.
το Δθμοτικό κατάςτθμα τθσ Δ.Ε. Αςκίου (Περιοχι Αγίασ Κυριακισ Καλονερίου), ςιμερα
ςτισ 14 Δεκεμβρίου 2011, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 17.30 το Δθμοτικό υμβοφλιο του
Διμου Βοΐου ςυγκεντρϊκθκε ςε τακτική ςυνεδρίαςθ, φςτερα από τθν υπϋ αρικ. πρωτ.
31440/9-12-2011 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου, θ οποία επιδόκθκε ςτον κακζνα
δθμοτικό ςφμβουλο και δθμοςιεφκθκε νόμιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία επειδι ςε ςφνολο 27 Δθμοτικϊν
υμβοφλων, βρζκθκαν παρόντεσ (21) και (16) Πρόεδροι και Εκπρόςωποι των Δθμοτικϊν και
Σοπικϊν Κοινοτιτων, οι οποίοι είχαν προςκλθκεί, ιτοι:
ΔΘΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
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Παρόντεσ
Μακρισ Χριςτοσ, Πρόεδροσ
Βλαχάβα Μαρία
Γαροφφοσ Παναγιϊτθσ
Γιϊτθσ Θεόκλθτοσ
Ζευκλισ Χριςτοσ
Κατςικάσ Ακανάςιοσ
Καραμπατηιάσ Μιχαιλ
Κιςκίνθ Καλλιόπθ
Κόλιασ Δθμιτριοσ
Κολίτςασ Αριςτείδθσ
Λαμπρόπουλοσ Δθμιτριοσ
Λιανόσ Ανδρζασ
Νιόπλιασ Γεϊργιοσ
Παπαδιϊτθ Γλυκερία
Παπαϊωάννου Βαςίλειοσ
Παπαςίμου υμεϊν
Περπερισ Παναγιϊτθσ
Πιττασ Θεόδωροσ
ταμπολοφσ Βαςίλειοσ
Σςαρτςαμπαλίδθσ Γεϊργιοσ
Ώττασ Βαςίλειοσ
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Απόντεσ
Δελθμάνθσ Κωνςταντίνοσ
Ζιμπιλίδθσ Αλζξανδροσ
Λυςςαρίδθσ Χριςτοσ
Παλαςόπουλοσ Δθμιτριοσ
ίμοσ Ηλίασ
τεργίου Χριςτοσ
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ (ΠΑΡΟΝΣΕ)
Καρακϊςτασ Ακανάςιοσ, ιάτιςτασ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ (ΠΑΡΟΝΣΕ)
Αςλανίδθσ Χριςτοσ, Σςοτυλίου
Σηάνασ Παφλοσ, Δαμαςκθνιάσ
αμαρά Αναςταςία Εράτυρασ
Παπαδοποφλου ιάνα, ιςανίου
Ζωίδθσ Δθμιτριοσ Πελεκάνου
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ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ (ΠΑΡΟΝΣΕ)
Ντάφα Ανκι, Αλιάκμονα
Μοςχοφλθσ Ανδρζασ, Πεπονιάσ
αμαράσ Κωνςταντίνοσ, Σραπεηίτςασ
Μαυρομάτθσ Δθμιτριοσ, Αγίασ ωτιρασ
Μαυρίδθσ Γαβριιλ, Ανκοφςασ
Σηιμτςοσ Χριςτοσ, Λοφβρθσ
Λιοτόπουλοσ Χριςτοσ, Λουκομίου
ιωμοφλθσ Κωνςταντίνοσ, Μόρφθσ
Λιάτοσ Κωνςταντίνοσ, Πολυκάςτανου
ιβίλογλου Αςθμάκθσ, ταυροδρομίου

1

Αποχωρήςεισ Δημοτικϊν υμβοφλων:
1
Ο Δ.. κ. Παπαϊωάννου Βαςίλειοσ αποχϊρθςε πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ του
5ου κζματοσ τθσ Η.Δ.
2
Ο Δ.. κ. Νιόπλιασ Γεϊργιοσ, αποχϊρθςε πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ του 12ου
κζματοσ τθσ Η.Δ.

Η Διμαρχοσ κ. Παναγιϊτα Ορφανίδου ιταν παροφςα. τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και
ο Ζθκόπουλοσ Φϊτιοσ υπάλλθλοσ του Διμου για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.
Υςτερα από πρόταςθ του προζδρου του Δ.. το Δθμοτικό υμβοφλιο ομόφωνα αποφάςιςε
και ζγινε απόςυρςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ (Η.Δ.) με α/α 12 και 13.
Ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ειςθγικθκε ωσ κατωτζρω τα
κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ:
ΘΕΜΑ: 3ο
Για το ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ο κ. Πρόεδροσ, ζδωςε το λόγο ςτον
Αντιδιμαρχο κ. Πιττα Θεόδωρο ο οποίοσ είπε τα εξισ:
Η επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ με τθν υπϋ αρικμ. 31/2011 απόφαςι τθσ ειςθγείται ςτο
Δθμοτικό υμβοφλιο το ςχζδιο του Κανονιςμοφ τθσ Τπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου
Βοΐου.
τθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκε το ςχζδιο του ανωτζρω κανονιςμοφ.

2

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ω97-Ξ6Σ

Ακολοφκθςε

διαλογικι

ςυηιτθςθ

όπωσ

περιζχεται

αναλυτικά

ςτα

επίςθμα

απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά.
Μετά το τζλοσ τθσ διαλογικισ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ κάλεςε το Δθμοτικό υμβοφλιο να
αποφαςίςει ςχετικά.
Ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Καραμπατηιάσ Μ. διλωςε ότι ψθφίηω με επιφφλαξθ τον
κανονιςμό κακαριότθτασ και υπό τον όρο ότι δεν κα προχωριςει ο Διμοσ ςε
ιδιωτικοποίθςθ και δεν κα δοκεί θ αποκομιδι και θ κακαριότθτασ ςε ιδιϊτεσ.
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, ζχοντασ
υπόψθ τα ανωτζρω και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 65 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Κανονιςμό Κακαριότθτασ Περιβάλλοντοσ ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ.
Η απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό 355/2011
Αφοφ αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
(Ακολουκοφν Τπογραφζσ)
Ακριβζσ αντίγραφο
ιάτιςτα 15/12/2011
Ο Πρόεδροσ
του Δθμοτικοφ υμβουλίου Βοΐου

Χριςτοσ Μακρισ
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ΓΖΜΟ ΒΟΨΟΤ
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1. ΓΔΝΗΚΑ
2. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ
Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ
Αξκνδηφηεηεο εθαξκνγήο
Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε απνξξηκκάησλ
3. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
Δμαίξεζε απφ ηνλ Καλνληζκφ
4. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΟΛΗΣΩΝ
Υψξνη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο δηαηάμεσλ
Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα κε νγθψδε απνξξίκκαηα
Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα νγθψδε απνξξίκκαηα
Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ Δηδηθψλ Απνξξηκκάησλ
Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ Δπηθίλδπλσλ Απνξξηκκάησλ
5. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ
Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε
6. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ
Τπνρξεψζεηο πεδψλ - νδεγψλ
Ρχπαλζε απφ δηαθεκίζεηο
Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
Καζαξηφηεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
επηρεηξήζεηο Καζαξηφηεηα νδψλ
Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ
Λατθέο Αγνξέο
7. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ
Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ
Καζαξηφηεηα νηθνπέδσλ
8. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
Καηάιεςε πεδνδξνκίσλ κε νηθνδνκηθά πιηθά
9. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄ ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
Δληφο νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζε Γεκνηηθνχο ρψξνπο
Δγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα
Πνηκληνζηάζηα – Οξληζψλεο – Κπλνζηάζηα
Νεθξνηαθεία
10. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄ ΠΡΟΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Πίλαθαο πξνζηίκσλ
Λνηπέο Παξαηεξήζεηο
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ΓΔΝΗΚΑ
Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο σο ζχλνιν αιιά θαη ν θαζέλαο καο
μερσξηζηά πξέπεη λα ζπκβάιιεη κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ γηα λα δηαηεξήζνπκε ηα
Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα θαη ηελ πφιε θαζαξή , γηα λα δψζνπκε ζην Γήκν θαη ηα
ρσξηά καο ηελ εηθφλα πνπ φινη ζέινπκε. Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε είλαη ε ηήξεζε νξηζκέλσλ εχθνισλ θαη απιψλ θαλφλσλ πνπ αξθνχλ
γηα λα θάλνπλ ηε δηαθνξά , αξθεί λα ππάξρεη νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ζέιεζε.
Ζ εηδηθή αμία ηνπ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα ην
πξνζηαηέςνπκε θαη λα ην δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά , εμαληιψληαο φιεο καο ηηο
πξνζπάζεηεο κε γλψκνλα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πνηφηεηα δσήο.
Σν θαζαξφ πεξηβάιινλ απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ πνπ επηηπγράλεηαη κε
ηε ζπλερψο νξγαλσκέλε θαη κεζνδηθή ζπλεξγαζία δεκνηψλ - επηζθεπηψλ θαη
ησλ Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. Ζ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη
ππεχζπλε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ κέζσλ , ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο , ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ. Κάζε
είδνπο ξχπαλζε απνηειεί παξάγνληα πνπ απεηιεί ηε δεκφζηα πγεία , ππνβαζκίδεη
ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ δεκνηψλ , ηε δηαηήξεζε ησλ κλεκείσλ θαη ηνπ θπζηθνχ
θάιινπο.
Ζ θαζεκεξηλή κάρε θαηά ηεο ξχπαλζεο, κε ζηφρν ηε δηαξθή βειηίσζε
ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πφιεο θαη ησλ ρσξηψλ, απαηηεί
ελίζρπζε ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, θαζψο θαη
εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ κέζσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο κε ηελ
εθαξκνγή ησλ Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη θάζε
θνξά ε θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ.
Ληγφηεξε ξχπαλζε ζεκαίλεη ιηγφηεξα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο,
εμνηθνλφκεζε θαη δπλαηφηεηα πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο άιισλ ηνκέσλ ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπλνιηθή εηθφλα
ηεο πφιεο.
ην πιαίζην απηφ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε ξχζκηζε ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο ζηελ πφιε κε ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ελφο λένπ Καλνληζκνχ
Καζαξηφηεηαο, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξν ην πιέγκα ησλ ζρεηηθψλ
ζρέζεσλ θαη δξάζεσλ.
Ο λένο Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο ηεο πφιεο, θαη ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ππεξεηεί αξρέο θαη
ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ,ηελ πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ,ηε δηαζθάιηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηελ ελ γέλεη
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Πφιεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
θαηνίθσλ θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (ζηεξεψλ
απνβιήησλ). Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ , βαζηθφ κέιεκα ηνπ λένπ Καλνληζκνχ
είλαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ζ ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ
Γεκνηψλ , ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππφςε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή
λνκνζεζία (άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006 Φ.Δ.Κ. 114/8-6-2006 η. Α' «Κψδηθαο
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») ν λένο Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ ,
ηζρχεη θσδηθνπνηεκέλνο , σο εμήο :

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ
ΑΡΘΡΟ 1 - Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνύ.
Ο παξψλ Καλνληζκφο έρεη ην εμήο αληηθείκελν:
α) Ρπζκίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ
Γήκνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο
δεκφζηαο πγείαο.
β) πκβάιιεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - ζηεξεψλ
απνβιήησλ (ζπζθεπαζία, ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε θ.α.).
γ) Απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε θαη ζπκκφξθσζε ηνπ θνηλνχ κε ηηο
ζρεηηθέο δεκνηηθέο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 2 - Αξκνδηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Καλνληζκνύ.
Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ αλήθεη ζηελ Γεκνηηθή Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηεί ηα αξκφδηα
φξγαλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο
(πξντζηάκελνπο, επφπηεο θαζαξηφηεηαο θ.ι.π.) γηα ηε δηαπίζησζε ησλ
παξαβάζεσλ, ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ή άιισλ
δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ ππνβνιή κελχζεσλ ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ.
ΑΡΘΡΟ 3 - Πξνζδηνξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ηωλ απνξξηκκάηωλ.
Απνξξίκκαηα - ζηεξεά απόβιεηα ζεσξνχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα,
πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο,
παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη
γεληθψο ρψξνπο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη απφ ηα νπνία ν θάηνρνο ηνπο
επηζπκεί ή ππνρξενχηαη λα απαιιαγεί.
ηεξεά απόβιεηα ζεσξνχληαη φζα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην
παξάξηεκα ΗΑ θαη ΗΒ΄ ηνπ άξζξνπ 24 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
69728/824 (ΦΔΚ Β 358/1996).
Οηθηαθά απόβιεηα ζεσξνχληαη φζα παξάγνληαη απφ ηηο ρξήζεηο ησλ
θαηνηθηψλ, ηνλ νδνθαζαξηζκφ ή άιια απφβιεηα, πνπ κπνξνχλ απφ ηε θχζε ή ηελ
ζχλζεζε ηνπο λα εμνκνησζνχλ κε ηα νηθηαθά.
Γεκνηηθά απόβιεηα είλαη φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα
ΗΒ΄ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο ίδηαο σο άλσ Κ.Τ.Α.2 κε νλνκαηνινγία αλαθνξάο 20.00.00.
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Δμαηξνχληαη φζα απφβιεηα ηεο ίδηαο νλνκαηνινγίαο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
θαηάινγν επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνπ έρεη πηνζεηεζεί κε ηελ απφθαζε 94/904
Δ.Κ.
3-1

Σα δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:

α) Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα πξνεξρφκελα απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα,
γξαθεία, βηνκεραληθνχο, βηνηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, λνζνθνκεία,
ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά απφ θάζε ρψξν φπνπ εθδειψλνληαη
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πιελ ησλ ακέζσο παξαθάησ πεξηπηψζεσλ κε
ζηνηρεία (β) θαη (γ).
β) Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο, ηα
νπνία ππάξρνπλ ζε νδνχο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θ.ι.π.
γ) Πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ, φπσο θιαξηά, θχιια, ρφξηα θ.ι.π.)
δ) Δπηθίλδπλα νηθηαθά απνξξίκκαηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο), φπσο
κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο θ.ι.π.
ε) Ογθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα, φπσο παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο
ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θ.ι.π.
3-2

Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:

α) Τπνιείκκαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο κνλάδσλ βηνκεραλίαο, βηνηερλίαο,
νηθνηερλίαο θαη θάζε άιιεο κνλάδαο παξαγσγήο ή θαηεξγαζίαο ηνπ
πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ή ηξηηνγελνχο ηνκέα (π.ρ. εξγνζηαζίσλ,
εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη εζηίαζεο, ιατθψλ
αγνξψλ, ηρζπαγνξψλ, ηρζπφζθαιαο θ.α.) θαη δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά
απνξξίκκαηα, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο
επεμεξγαζίαο (π.ρ. αληηθαηαζηαζέληα ειαζηηθά απηνθηλήησλ, κέηαιια, μχιν πξηνλίδη, ραξηί, πιαζηηθά, ρξεζηκνπνηεκέλα έιαηα, ιίπε, πθάζκαηα, ρξψκαηα,
θφιεο, ξεηίλεο, νξπθηέιαηα, ζάπηα θξνχηα θαη ππνιείκκαηα ηξνθψλ θ.α.)
β) Απφβιεηα λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ, πξνεξρφκελα
απφ
αίζνπζεο
ρεηξνπξγείσλ
θαη
ηνθεηψλ,
παζνινγναλαηνκηθψλ,
κηθξνβηνινγηθψλ, αηκαηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ, ηκεκάησλ ινηκσδψλ λφζσλ
θ.ι.π., εθηφο ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ, ηα νπνία νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά
γηα εμνπδεηέξσζε κε εηδηθά κεραλήκαηα απνζηείξσζεο.
γ) Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη
γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.
δ) Απφβιεηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο
κεζφδνπο θαη νρήκαηα.
ε) Άρξεζηα ή εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, ζθάθε θαη άιια νρήκαηα ή
κεραλήκαηα, θαζψο θαη εμαξηήκαηα ή κέξε ηνπο.
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3 - 3 Σα ηνμηθά - επηθίλδπλα απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απνξξίκκαηα
πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ
(γεσξγηθά θάξκαθα, ξαδηελεξγά, εθξεθηηθά, ηνμηθά πιηθά θ.ι.π.), φπσο απηά
νξίδνληαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 19396/1546/1977 κε ηνλ ηίηιν
«Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (ΦΔΚ Β΄604),
ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε ηξφπνπο,
κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηάθνξα απφ ηα ζπλήζε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 4 - Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ
Με βάζε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ν Γήκνο εθηειεί ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
4 - 1
Οξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο ζπιινγήο, απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη
δηάζεζεο ησλ νηθηαθψλ κε νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο απηά
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 πεξ. α θαη β ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ
απνθνκηδή γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο, βάζεη πξνγξάκκαηνο
πνπ θαηαξηίδεη ε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο. Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε
εηδηθά κέζα ηνπ Γήκνπ ζηνπο ζηαζκνχο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (.Μ.Α),
πνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε ζην Σζνηχιη θαη ηε ηάηηζηα.
4 – 2 Απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε νγθσδψλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ)
απνξξηκκάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 πεξ. γ θαη ε ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ, πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
εηδνπνίεζε πξνο ην θέληξν επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ (ηει. 24653/50200 ή 24653-50100
βάζεη άιινπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο, πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ
Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο. Ωο πξνυπφζεζε ηεο απνθνκηδήο απηήο νξίδεηαη φηη ν
φγθνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνξξηκκάησλ θάζε ηδηνθηεζίαο αλά εβδνκάδα λα κελ
είλαη κεγάινο Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα νξίζεη εηδηθφ
ηέινο απνθνκηδήο αλά κνλάδα απνθνκηδήο ή αλά θπβηθφ κέηξν, φηαλ πξφθεηηαη
γηα απνθνκηδή πνιιψλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ.
4 - 3 Απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο
απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2. Σελ απνθνκηδή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίαο απνξξηκκάησλ ππνρξενχληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ κε δηθά ηνπο κέζα
θαη δηθή ηνπο επζχλε νη ηδηψηεο ή νη θνξείο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ
πξνέξρνληαη ηα εηδηθά απνξξίκκαηα. Ο Γήκνο κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθνκηδήο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, εθ' φζνλ
έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ππνδνκή λα εθηειέζεη ζρεηηθφ πξφγξακκα. ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ πξηλ απφ ηελ απνθνκηδή λα
έρνπλ θαηαβάιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά ηφλν ή αλά θπβηθφ
κέηξν, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
4 - 4
Καζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε ηελ πεξηζπιινγή θαη
απνκάθξπλζε κηθξναπνξξηκκάησλ απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ή απφ
νδνχο, πιαηείεο, άιζε θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Ζ ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη
θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο
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θαη ηα δηαζέζηκα κέζα. Γηα λα δηαηεξνχληαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη θαζαξνί, ν
Γήκνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο εχρξεζηα δνρεία
απνξξηκκάησλ, ή άιινπο εηδηθνχο θάδνπο ππνδνρήο ππνινίπσλ θαηαλάισζεο,
κηθξναπνξξηκκάησλ θ.ι.π. ηα νπνία νθείιεη λα δηαηεξεί θαζαξά, απνθνκίδνληαο
ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
4 - 5 Δλεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ
νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη
δξνκνιφγηα ησλ ινηπψλ κέζσλ θαη ηηο ψξεο ζάξσζεο θαη πιχζεο ησλ θάδσλ
νδψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
4 - 6 Γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79
ηνπ Ν. 3463/2006 Φ.Δ.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ)1.
4 - 7 Λήςε εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, φηαλ απηφ
απαηηείηαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή εθηάθησλ
γεγνλφησλ.
4 - 8 Πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή ή άιιεο
θαηάιιειεο κεζφδνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν 2939/2001 γηα ηελ
«Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ».
4-9

Δπί πιένλ ν Γήκνο :

α) πκκεηέρεη ζε πξσηνβνπιίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ
β) Ηδξχεη θαη ρξεζηκνπνηεί δίθηπα ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο.
γ) Διέγρεη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
δ) Πξνκεζεχεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλν εμνπιηζκφ.
ε) Υξεζηκνπνηεί ηηο Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο, ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ Σερλνινγηθή Δθαξκνζηκφηεηα θαη ηελ Οηθνλνκηθή Βησζηκφηεηα.
ζη) πκβάιιεη ζηελ ζπλερή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε
πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
δ) Δληζρχεη ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή, κε έκθαζε ζηα παηδηά θαη ηνπο
λένπο θαη ζπλεξγάδεηαη κε εζεινληηθέο νκάδεο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ΑΡΘΡΟ 5 - Δηδηθέο δηαηάμεηο
5 - 1 Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 69728/824 κε ηνλ
ηίηιν «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ» (Φ.Δ.Κ. Β
358/1996) «ν Γήκνο κπνξεί λα κε δέρεηαη δεκνηηθά απφβιεηα, εθηφο απφ ηα
νηθηαθά, αλ - ιφγσ ηεο ζχλζεζεο ηεο πνηφηεηαο ή ηεο πνζφηεηαο ηνπο - δελ είλαη

10

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ω97-Ξ6Σ

δπλαηή ε απνθνκηδή, ε ζπιινγή θαη ε δηάζεζε ηνπο κε ηηο ππάξρνπζεο θάζε
θνξά δπλαηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο».
5 - 2 Ο Γήκνο δελ ππνρξενύηαη ζηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ
- απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 θαη φζσλ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλα ή
δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο φπσο: Ραδηελεξγά απφβιεηα, εθξεθηηθέο,
εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο, θαηαιχηεο απηνθηλήησλ, απφβιεηα
πξνεξρφκελα απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ,
απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ, γεσξγηθά απφβιεηα
πξνεξρφκελα απφ θαηάινηπα δσηθνχ θεθαιαίνπ ή απφ ρξήζε γεσξγηθψλ
θαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ, εληνκνθηφλσλ θ.α.
5 - 3
Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ απνθνκηδή νπνησλδήπνηε ζηεξεψλ
απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3, φηαλ απηά παξάγνληαη ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο, ψζηε λα
κελ είλαη ζε ζέζε κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
εξγαζίεο απνθνκηδήο ή δηάζεζε ή φηαλ απηά παξάγνληαη ζε ρψξνπο απξφζηηνπο
θαη απνκαθξπζκέλνπο , φπσο κεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ ή
κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
5 - 4 Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ
εθρχλνληαη ζε δίθηπα απνρεηεχζεσλ, ζην έδαθνο θαη ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο,
θαζψο θαη ηα αέξηα απφβιεηα πνπ εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα.
5 - 5 Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηνλ θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ
θαη πξαζηψλ, πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο.
5 - 6 Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνθνκίδεη ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ
ηδησηηθνί θνξείο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ εθδειψζεηο ή κηζζψλνπλ ρψξνπο, νη
νπνίνη αλήθνπλ ζε θνξείο απαιιαζζφκελνπο ηεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ
ηειψλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη εθ' φζνλ δηαπηζησζεί φηη νη θνξείο απηνί
παξέρνπλ πξνο ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ηα αθίλεηά ηνπο ζε ππφρξενπο θαηαβνιήο
ηειψλ ηδηψηεο, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα βεβαηψλεη αλάινγα αληαπνδνηηθά ηέιε ζε
βάξνο ησλ ελνηθηαζηψλ ή ρξεζηψλ ηνπ ρψξνπ.
5 - 7
Ζ θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ,
αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο, νη νπνίνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο
παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο θαζαξνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη
κεηά ην πέξαο απηψλ ηνπο απνδίδνπλ ζηελ θνηλή ρξήζε, ζηελ θαηάζηαζε πνπ
ηνπο παξέιαβαλ. Ο Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, κεηά
ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ, κφλνλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ησλ δηνξγαλσηψλ κε
ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ
ηέινπο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνξξίκκαηα, πξέπεη λα απνζεθεχνληαη
πξνζσξηλά ζε κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο ή νη ππεχζπλνη λα ηα ζπζθεπάδνπλ
θαηάιιεια θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε ζεκεία πνπ ππνδεηθλχεη ε αξκφδηα
Γηεχζπλζε.
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5 - 8
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ, γηα ιφγνπο
δεκφζηαο ηάμεο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαζκψλ Μεηαθφξησζεο (.Μ.Α.)
ή ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.), ν Γήκνο, κεηά απφ ζρεηηθή
ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ, δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί ή θαη δηαθφπηεη κεξηθά ή
ζπλνιηθά ηα πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο, κέρξηο φηνπ αξζνχλ ηα έθηαθηα κέηξα ή
επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη ρψξνη δηάζεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Γήκνο,
ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο
ησλ πνιηηψλ.
5 - 9 Ζ ηζηνξία θαη ε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πφιεο, ηα αγάικαηα, κλεκεία
θαη θάζε ρψξνο ή αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν, πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία γηα ην θπζηθφ θάινο ή ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη
θαζαξά. Ζ ξχπαλζε ή θαηαζηξνθή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κέζν ησλ
κλεκείσλ, αγαικάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ινηπψλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη
θηηξίσλ, απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη επηζχξεη ζε βάξνο
ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα
ηεο ξχπαλζεο , πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ελψ επίζεο
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε θαη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο
απνθαηάζηαζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απηνςία θαη ζχληαμε
ζρεηηθήο έθζεζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
5 - 10 Ο αζηηθφο εμνπιηζκφο (παγθάθηα, θάγθεια, θνιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ,
ζηέγαζηξα ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ, θάδνη, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θαη ινηπά κέζα
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, πηλαθίδεο θ.η.ι.) πξέπεη λα
δηαηεξείηαη θαζαξφο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ ηνπ θαη λα
κελ απνηειεί εζηία κφιπλζεο ή αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο ηεο πφιεο. Ζ ξχπαλζε
ή θαηαζηξνθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο πφιεο απνηειεί
παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε
ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο,
ελψ επίζεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε θαη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο
απνθαηάζηαζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απηνςία θαη ζχληαμε
ζρεηηθήο έθζεζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΟΛΗΣΧΝ
ΑΡΘΡΟ 6 - Οξηζκνί γηα ηνπο ρώξνπο παξαγωγήο απνξξηκκάηωλ θαη ηνπο ππεύζπλνπο
ηεο ηήξεζεο θαζαξηόηεηαο θαη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Καλνληζκνύ
6 - 1 Καηνηθίεο ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, θαζψο θαη ηα ζπγθξνηήκαηα
θαηνηθηψλ (πνιπθαηνηθίεο), φπνπ θαηνηθνχλ, κφληκα ή πξφζθαηξα, κεκνλσκέλα
άηνκα ή νηθνγέλεηεο. Τπεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηνηθηψλ, ελψ γηα
ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ
είλαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, ηφηε ππεχζπλνη είλαη
φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ.
6 - 2 Δπηρεηξήζεηο - Καηαζηήκαηα ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ
ιεηηνπξγνχλ θάζε θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο
εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο. Τπεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηά πεξίπησζε είλαη:

12

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ω97-Ξ6Σ

α) Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηεπζπληήο ηνπο.
β) Γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ν Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ ή
Δληεηαικέλνο χκβνπινο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο.
γ) Γηα Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο, θαζψο θαη γηα ηηο
Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ν δηαρεηξηζηήο.
δ) Γηα πλεηαηξηζκνχο, ν Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
ε) Γηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
6 - 3 Γξαθεία ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ αζθείηαη νπνηνδήπνηε
επάγγεικα, κφληκν ή πξφζθαηξν. Τπεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο,
λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γξαθείνπ.
6 - 4 Οηθφπεδα ζεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε, εληφο ή
εθηφο ζρεδίνπ. Τπεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ν θχξηνο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ νηθνπέδνπ.
6 - 5 Βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα ζεσξνχληαη νη
ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη ρψξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο ή
βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο γηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ππνζηεξηθηηθέο
δξάζεηο. ηηο κνλάδεο απηέο ν ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο δηεχζπλζεο
ηεο κνλάδαο, πνπ θνηλνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ζην Γήκν. ε πεξίπησζε πνπ δελ
έρεη νξηζηεί ηέηνην πξφζσπν, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν
δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο.
6 - 6 Τπεχζπλνη κεηαθνξάο θαη κεηαθφξησζεο ζεσξνχληαη φζνη εθηεινχλ ηηο
αληίζηνηρεο εξγαζίεο, θαζψο επίζεο θαη νη νδεγνί, νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη
γεληθά θάζε πξνζηεζείο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο επαγγεικαηίεο.
6 - 7 Γηα ηηο ππφ αλέγεξζε νηθνδνκέο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ
θ.ι.π. ππεχζπλνο είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα.
6 - 8 Γηα ηα θάζε είδνπο νρήκαηα, ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή ν
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί
ε αληίζηνηρε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. Γηα θάζε είδνπο νρήκαηα ηνπ
Γεκνζίνπ ππεχζπλνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηέηνηνο δελ ππάξρεη, ν Πξντζηάκελνο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο
ζηελ νπνία είλαη ρξεσκέλν ην φρεκα θαη απφ ηελ νπνία παίξλεη εληνιέο
θίλεζεο.
6 - 9 Οη ππεχζπλνη ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ κπνξνχλ λα νξίζνπλ κε έγγξαθφ ηνπο ζπγθεθξηκέλν
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πξφζσπν, πνπ ζπκβηψλεη ή ζπλεξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη απνδέρεηαη λα
αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Γηα λα ηζρχεη ε παξαπάλσ κεηαβίβαζε ηεο
επζχλεο, πξέπεη ηφζν εθείλνο πνπ αλαζέηεη, φζν θαη εθείλνο πνπ απνδέρεηαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεπζπλφηεηαο, λα ζπλππνγξάςνπλ ην ζρεηηθφ
έγγξαθν ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γεκνηηθνχ ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο
Καζαξηφηεηαο ή ελψπηνλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο θαη ηαπηφρξνλα λα βεβαησζεί
αξκνδίσο ε εκεξνρξνλνινγία θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ε
γλεζηφηεηα ησλ ππνγξαθψλ. Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ ζεσξεκέλνπ
εγγξάθνπ θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ
Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο.
6 - 10 Ηδηνθηήηεο νηθνπέδνπ, ν νπνίνο απνπζηάδεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο απφ ηνλ ηφπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη
ζε ηξίην πξφζσπν ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ.
6 - 11 Όινη αλεμαηξέησο νη θάηνηθνη ή νη δηεξρφκελνη απφ ηελ πφιε καο, θαζψο
θαη φινη
νη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, θαζψο θαη νη
Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.), είλαη ππνρξεσκέλνη λα
εθαξκφδνπλ ηνλ παξφληα Γεκνηηθφ Καλνληζκφ.
ΑΡΘΡΟ 7 - Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά κε νγθώδε δεκνηηθά (αζηηθά)
απνξξίκκαηα.
7 - 1
Οη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πνιίηεο
ππνρξενχληαη:
α) Να γλσξίδνπλ θαη λα ηεξνχλ ην θαζνξηζκέλν πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ
γηα ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ.
β) Να ηνπνζεηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζπζθεπαζκέλα ζε θαιά
θιεηζκέλνπο θαη αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο.
γ) Γηα ηελ αζθαιή απφξξηςε ησλ ππνιεηκκάησλ θαχζεο μχισλ
(ζηάρηεο), ζηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο ζπλίζηαηαη πξνεγνπκέλσο λα
έρνπλ παξέιζεη 1-2 εκέξεο απφ ηε ζπιινγή ηνπο. Σα ππνιείκκαηα, ζα
ζπγθεληξψλνληαη αξρηθά ζε κεηαιιηθφ δνρείν γηα λα θξπψλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα
ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο, νη νπνίεο ζα είλαη
θιεηζηέο θαη δεκέλεο θαιά, πξηλ ηνπνζεηεζνχλ ζηνπ θάδνπο κεραληθήο
απνθνκηδήο. Οη παξαβάηεο ζα ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν θαη ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη. ε πεξίπησζε δε φπνπ ν παξαβάηεο
πξνθαιέζεη θζνξά ζηνλ εμνπιηζκφ απφ ηελ ππνηξνπή ηνπ ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιεη ην αληίζηνηρν αληίηηκν γηα ηηο απαηηνχκελεο επηδηνξζψζεηο. Σέινο,
ππελζπκίδεηαη θαη πξνηξέπεηαη πξνο ηνπο Γεκφηεο πνπ έρνπλ θήπνπο, φηη ε
θαζαξή ζηάρηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εδαθνβειηησηηθφ.
δ) Να ελαπνζέηνπλ ηνπο παξαπάλσ ζάθνπο κέζα ζηνπο θάδνπο κεραληθήο
απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα δηέιεπζεο ηνπ
απνξξηκκαηνθφξνπ απφ ηελ πεξηνρή ηνπο θαη λα θιείλνπλ ηνπο θάδνπο.
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7 - 2
ηηο πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα κεραληθήο απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ, νη θάδνη , νη ζπκπηεζηέο θαη θάζε άιιν κέζν πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, ηνπνζεηνχληαη ζε θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζχκθσλα κε
ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία είλαη
θαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ κφληκσλ ή
πξνζσξηλψλ ζέζεσλ. Κάζε παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο, θαηαζθεπήο εζνρψλ,
ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ, κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ κεραληθήο
απνθνκηδήο θαη κηθξναπνξξηκκάησλ θαη απζαίξεηε αθαίξεζε πξνζηαηεπηηθψλ
«Π», θαζψο θαη εζθεκκέλε θζνξά ησλ παξαπάλσ κέζσλ, απνηειεί παξάβαζε θαη
επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν , πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε
θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7 - 3
Κάζε επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε
αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο απνηειεί παξάβαζε,
πνπ επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε
θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7 - 4
Γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ππεξάζπηζεο ηεο αηζζεηηθήο ηεο πφιεο απαγνξεχεηαη:
α) Ζ ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο κεραληθήο
απνθνκηδήο ή άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.
β) Ζ ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε θαηάιιειε
ζπζθεπαζία (ζαθνχια).
Γηα θάζε παξάβαζε απηήο ηεο δηάηαμεο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
7 - 5 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία ή
ην θξέκαζκα ηνπο ζε δέληξα, θνιψλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ, θαζψο θαη ε ξίςε
ηνπο ζην δξφκν ή ην πεδνδξφκην απφ νπνηνδήπνηε χςνο. Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ
δηαηάμεσλ απηψλ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7 - 6
Γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρνλδξεκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο, super market, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θ.α. πνπ παξάγνπλ κεγάιν
φγθν ζηεξεψλ απνβιήησλ, ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηή ε ζπκπίεζε, νη ππεχζπλνη
ππνρξενχληαη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη κε ζπκπίεζε ή άιιν
πξφζθνξν ηξφπν (πεξίδεζε θ.ι.π.) ηνλ φγθν ησλ θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη
ζπζθεπαζηψλ πνπ ελαπνζέηνπλ πξνο απνθνκηδή. Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά φισλ
ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο εηδηθνχο
θάδνπο Αλαθχθισζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα Αλαθχθισζε. Δάλ ν φγθνο ησλ
απνξξηκκάησλ ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέζσλ, νη ππεχζπλνη
ππνρξενχληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο λα
ελαπνζέηνπλ ηα ζηεξεά απφβιεηα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.
1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε βάξνο ησλ παξαβαηψλ ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο
επηβάιιεη αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη
ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
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7 - 7
Ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο, πνπ δηαηεξνχλ δηθά ηνπο κέζα πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ (θάδνπο, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θ.ι.π.), ηα νπνία
βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο αθάιππηνπο ρψξνπο, νθείινπλ λα ηα
δηαηεξνχλ θαζαξά θαη λα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο
ή δηαζπνξάο απνβιήησλ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο
επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν , πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε
θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7 - 8 Σα απνξξίκκαηα απφ ηελ θνπδίλα εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ, θαθελείσλ,
νπδεξί, ςεηνπσιείσλ, fast food ή θάζε άιιεο εθκεηάιιεπζεο ή θνξέα δεκνζίνπ
ή ηδησηηθνχ θνξέα αζθεί δξαζηεξηφηεηα εζηίαζεο θαη ζίηηζεο, πξηλ
ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο παξαπάλσ ζάθνπο, πξέπεη λα έρνπλ ζηξαγγηζηεί επηκειψο.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
7 - 9
Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε απνξξηκκάησλ, έζησ θαη κε ηε ζσζηή
ζπζθεπαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ ηδίνπ
άξζξνπ, κέζα ζε νηθφπεδα ή ζε αθάιππηνπο ρψξνπο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο
ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7 - 10 Ο Γήκνο Βνΐνπ πξνσζεί πξφγξακκα αλαθχθισζεο θαη δηαινγήο (ραξηί,
γπαιί, αινπκίλην, πιαζηηθά θ.α.). Δλεκεξψλεη , επαηζζεηνπνηεί θαη ελεξγνπνηεί
ηνπο πνιίηεο φηη φινη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ζπκβάιινπκε ζηελ θαιχηεξε
πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ.
7 - 11 Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξέπεη λα είλαη
πνιχ θαιά ζπζθεπαζκέλα ρσξηζηά θαηά πιηθφ, ζπκπηεζκέλα θαη δεκέλα, ψζηε λα
θαηαιακβάλνπλ ηνλ ειάρηζην δπλαηφ φγθν εληφο ηνπ θάδνπ Αλαθχθισζεο, λα
πξνθαινχλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή αηζζεηηθή φριεζε θαη λα κε δηαζθνξπίδνληαη.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
7 - 12 Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ [Υαξηνθηβψηηα] πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη ζπκπηεζκέλα ή δεκαηηαζκέλα εληφο ηνπ εηδηθνχ θάδνπ
Αλαθχθισζεο, αλ ππάξρεη, δηαθνξεηηθά ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ κεραληθψλ
θάδσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά σο πξνο ηελ ζπζθεπαζία.
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο γίλεηαη εληφο ησλ εηδηθψλ θάδσλ . Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
φγθνπ είλαη ππνρξεσηηθή δηα ηεο ζπκπίεζεο ή άιινπ ηξφπνπ [πεξίδεζεο] ε
πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
7 - 13. αθνχιεο απνξξηκκάησλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο
αλαθχθισζεο κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζην θαπάθη ηνπ θάδνπ λα μαλαθιείλεη
νκαιά κεηά ηε ρξήζε. Όηαλ θάπνηνο θάδνο κεραληθήο απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ γεκίζεη θαη δελ κπνξεί λα δερζεί άιιεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ,
ηφηε νη ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ ρσξνχλ πιένλ ζ΄ απηφλ δελ πξέπεη
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λα εγθαηαιείπνληαη ζην πεδνδξφκην ή ην νδφζηξσκα, δίπια ή έμσ απφ ηνλ θάδν,
αιιά λα κεηαθέξνληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, φπνπ δελ
δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο θαη δελ είλαη δπλαηή ε
πξφζβαζε ζε θαηνηθίδηα δψα (π.ρ. βεξάληεο, απιέο, ππφγεηα, εηδηθνχο
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο).
ΑΡΘΡΟ 8 απνξξίκκαηα

Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά νγθώδε αζηηθά

8 - 1
Σα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε αιιά
παξαιακβάλνληαη απφ ην Γήκν θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο -εηδνπνίεζεο
ζηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ (ηει. 24653-50200 ή 24653-50100 ).
ηελ πεξίπησζε απηή νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη :
Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Γήκνπ εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο πνπ
θαζνξίδνπλ νη εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Οη ππεχζπλνη λα κε βγάδνπλ ηα νγθψδε απνξξίκκαηα ζην πεδνδξφκην
απφ πξηλ αιιά κφλν θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία
Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε ζεκείν πνπ δελ
εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε
ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ ρψξν θαη ζα εθαξκφδεηαη ε
θαηαβνιή ζρεηηθνχ ηέινπο.
8 - 2 Γηα ηα θαηαζηήκαηα, γξαθεία θιπ. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηα πάζεο
θχζεσο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο πνπ ηνπνζεηνχλ ζηελ απνθνκηδή
(ραξηνθηβψηηα μπινθηβψηηα θιπ) λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ
φγθν ηεο δηα πηέζεσο, πεξηδέζεσο θιπ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηελ
δηάηαμε απηή ν Γήκνο ζα επηβάιιεη πξφζηηκν.
8-3

Γηα ηα πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ :
Φχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ θιπ.
πζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο φπσο ηα νηθηαθά
απνξξίκκαηα. ε πεξίπησζε απνξξηκκάησλ πνπ δελ είλαη ηνπνζεηεκέλα
ζε ζάθνπο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ αζπζθεχαζηα (ρχκα) επηβάιιεηαη ζηνλ
ππεχζπλν πξφζηηκν.
Τπφινηπα θνπήο δέληξσλ, ζάκλσλ, θιαδηά θιπ ζπζθεπάδνληαη ζε
ειαθξά δεκάηηα, δεκέλα κε αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξκα, γηα ηελ εχθνιε
θφξησζή ηνπο. Γελ βγαίλνπλ απφ πξηλ ζην πεδνδξφκην θαη ηζρχνπλ ηα φζα
αλαθέξνληαη ζηηο παξ.1.1 θαη 1.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Τπφινηπα ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο απνκαθξχλνληαη
ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο ππεχζπλνπο κε δηθά ηνπο κέζα.
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ΑΡΘΡΟ 9 - Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εηδηθώλ απνξξηκκάηωλ
9 - 1 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Γήκνο δηαζέηεη ηελ ππνδνκή θαη έρεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο πεξηζπιινγήο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ απφ βηνκεραληθή,
βηνηερληθή θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2.1. ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ πεξηζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα απηά βάζεη εηδηθνχ
πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθνηλψλεη ηηο ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη ππνρξενχληαη :
Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Γήκνπ εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο φζν
θαζνξίδνπλ νη εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Να γλσξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππεχζπλσλ γηα ηα εζσηεξηθά
νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα έηζη ηηο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7.
9 - 2 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα απνθνκηδήο,
κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
άξζξν 3 παξ.2.1. νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνπο ππεχζπλνπο.
Μεηά ηελ έγγξαθε απηή εηδνπνίεζε θαη κφλν νη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ,
βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θιπ. ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα
απνξξίκκαηα κε δηθά ηνπο κέζα. Δπίζεο ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηηο
απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
λα κελ ηα βάδνπλ ζην πεδνδξφκην. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 1.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
9 - 3 Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθψο (κε
εμαίξεζε φζσλ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ.2)νη ππεχζπλνη είλαη
ππνρξεσκέλνη:
γηα ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπφζεζε ηεο ζε εηδηθνχο θάδνπο
γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «απνξξίκκαηα λνζνθνκεηαθά, κε
επηθίλδπλα, κε ηνμηθά», εκθαλψο, κε απηνθφιιεηε εηηθέηα, ζθξαγίδα ή
θαξηέια, πάλσ ζηνπο θάδνπο, ζηνπο ζάθνπο θαη ζηηο απηνπηεδφκελεο
πξέζεο.
Άξζξν 10 - Τπόινηπα νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ.
Μπάδα πνπ πξνέξρνληαη απφ κηθξνεπηζθεπέο κεηαθέξνληαη κε επζχλε θαη
δαπάλε ηνπ ηδηνθηήηε, λνκέα ή θαηφρνπ ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη.
Σα ελ ιφγσ απνξξίκκαηα θαη κπάδα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη
ζπζθεπαζκέλα κέζα ζε εηδηθέο ζαθνχιεο ή ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε
container, ην νπνίν λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ.
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε container ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη γηα θαηάιεςε
πεδνδξνκίνπ, κε έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο θαη ηελ θαηαβνιή αλάινγνπ ηέινπο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ απνξξίκκαηα θαη κπάδα παξακείλνπλ επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ ρσξίο ν ηδηνθηήηεο
πνπ θάλεη ηηο κηθξνεπηζθεπέο λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο
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ζεσξνχληαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ θνηλφρξεζην ρψξν θαη νη ππεχζπλνη
ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο θαη ζρεηηθνχ πξνζηίκνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ απηά επηξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο ζε
νηθφπεδα, ρείκαξξνπο, ξέκαηα, πάξθα, άιζε, δάζε εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ
γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξχπαλζεο θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην
πεξηβάιινλ. Γη΄ απηφ ηέηνηεο ελέξγεηεο απαγνξεχνληαη απζηεξά. ηνπο
παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο εθηφο απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119
ηνπ Ν. 1892/90 θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν
αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ επηξξηπηφκελσλ αδξαλψλ θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο
ξχπαλζεο.
ΑΡΘΡΟ 11 - Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εηδηθώλ θαη ηνμηθώλ απνξξηκκάηωλ πνπ δελ
κεηαθέξνληαη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 παξ.1 & 2 ζπιιέγνληαη,
απνθνκίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο φπσο απηνί
πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Οη ππεχζπλνη
ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα
πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα ηνπνζεηνχλ ζην πεδνδξφκην. ηνπο
παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 8
παξ.1.2. ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ'

- ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ

ΑΡΘΡΟ 12 - Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθιωζε.
12 - 1 Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ, πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο θαη άιισλ πξντφλησλ ζηνρεχεη:
Α) ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ
φγθνπ ηνπο
πξηλ απφ ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε.
Β) ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ζπζηεκάησλ
αλαθχθισζεο - αμηνπνίεζεο.
Γ) ηελ αλάιεςε επζπλψλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (δεκφζηνπο θαη
ηδησηηθνχο).
Γ) ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ σο βαζηθψλ
παξαγφλησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ.
12 - 2 Ο Γήκνο ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ππνρξενχηαη
απηνηειψο ή
θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, λα θαηαξηίδεη θαη λα
πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη δηαινγήο
ζηελ πεγή θαη αλαθχθισζεο.
12 - 3 Δθ' φζνλ ζην Γήκν ιεηηνπξγεί πξφγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή γηα ηελ
αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε πξψησλ πιψλ νη ππεχζπλνη θαη γεληθά φινη νη
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θάηνηθνη νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη
ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απφξξηςεο ησλ πξνο αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ.
Δηδηθφηεξα, νθείινπλ λα ΜΖΝ αλακεηγλχνπλ κε ηα ζπλήζε απνξξίκκαηα φζα
πξντφληα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ γπαιί, ραξηί, αινπκίλην θαη πιαζηηθέο
ζπζθεπαζίεο, αιιά λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Γήκν ζχκθσλα
κε ην πξφγξακκα πεξηζπιινγήο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηνπο.
12 - 4 Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ, πνπ παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο
αλαθπθινχκελσλ απνξξηκκάησλ, νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ ρσξηζηά απφ ηα
άιια απνξξίκκαηα, λα ηα ζπκπηέδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Γήκν ζχκθσλα κε
ην ηζρχνλ πξφγξακκα πεξηζπιινγήο.
12 - 5 Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ νη πνιίηεο κπνξνχλ ηνπνζεηνχλ
ηα άρξεζηα ραξηηθά ζηνπο κπιε θάδνπο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε δηάθνξα
ζεκεία ηεο πφιεο.
12 - 6 ε πεξίπησζε χπαξμεο κεγάισλ πνζνηήησλ ραξηηνχ ή ραξηνθηβσηίσλ νη
πνιίηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ην Γήκν ζηνλ αξηζκφ θιήζεο
24653-50200 ή 24653-50100.
12 - 7 Ζ Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Βνΐνπ πξνσζεί πξφγξακκα
αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ
Ύζηεξα απφ
ηειεθσληθή ζπλελλφεζε δέρεηαη γηα αλαθχθισζε θαη παιαηνχο ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, θσηνηππηθά, κεραλήκαηα θαμ θαζψο θαη ειεθηξηθφ
πιηθφ θ.ι.π.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ
ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΑΡΘΡΟ 13 - Τπνρξεώζεηο πεδώλ - νδεγώλ θαη ηδηνθηεηώλ ή ζπλνδώλ θαηνηθίδηωλ
δώωλ.
13 - 1 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή άιισλ εηδψλ
ζπζθεπαζίαο, κηθξναληηθεηκέλσλ, εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο ή θαη πηπέισλ ζε
δξφκνπο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε
απφξξηςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο
(πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α.). Σα παξαπάλσ
αληηθείκελα ή πξντφληα πξέπεη λα θπιάγνληαη θαη λα ξίρλνληαη κέζα ζην
πιεζηέζηεξν δηαζέζηκν θαιάζη κηθξναπνξξηκκάησλ ή θάδν κεραληθήο
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. Ζ ξχπαλζε ηεο πφιεο κε θαζέλα απφ ηνπο
παξαπάλσ ηξφπνπο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
13 - 2 Ζ απφξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ, εχθιεθησλ πιηθψλ, ρεκηθψλ ή άιισλ
αληηθεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηα θαιάζηα
κηθξναπνξξηκκάησλ, απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, θαζψο
επίζεο θαη θαηαινγηζκφ ηνπ θφζηνπο απνθαηάζηαζεο .
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13- 3 Ζ ξχπαλζε νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ ή άιισλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
κε κεραλέιαηα θάζε είδνπο νρεκάησλ απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα θξνληίδνπλ δηαξθψο γηα
ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο λα
κεξηκλνχλ ακέζσο γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. ε έθηαθηεο
πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. δηαξξνή κεηά απφ αηθλίδηα βιάβε ή ηξνραίν αηχρεκα, νη
ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ Γηεχζπλζε
Καζαξηφηεηαο. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
13 - 4 Οη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ
γηα ηνλ άκεζν θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ
ηνπο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη θάζε θνξά ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, θαζψο επίζεο θαη
αλ ε παξάβαζε γίλεη ζε παηδηθή ραξά ή ζε θάζε άιιν θνηλφρξεζην ρψξν
θηινμελίαο παηδηψλ, ζε απιέο ή εηζφδνπο ζρνιείσλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ,
πξναχιηα εθθιεζηψλ, δεκφζηα ή δεκνηηθά θηίξηα θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.
ΑΡΘΡΟ 14 - Ρύπαλζε από δηαθεκίζεηο.
14 - 1 Οη πάζεο θχζεσο δηαθεκίζεηο ππφθεηληαη ζηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ
Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρνξεγεί ηελ
ζρεηηθή άδεηα ή λα αθαηξεί ηελ πηλαθίδα πνπ ηνπνζέηεζαλ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ.
14 - 2 Α)Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε αθηζψλ, αεξνπαλφ θαη δηαθεκηζηηθψλ
εληχπσλ πάλσ ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.
Β).Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζε ηδησηηθνχο ή
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
Γ} Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε ξίςε θέηγ - βνιάλ θαη δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ.
14 - 3 Απαγνξεχεηαη ε εκπνξηθή δηαθήκηζε εθηφο ησλ εηδηθψλ πιαηζίσλ θαη
θαζνξηζκέλσλ ζέζεσλ. Ζ ξχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θέηγ-βνιάλ, θπιιάδηα,
ελαέξηεο επηγξαθέο θαη ζπλζήκαηα θαη άιια δηαθεκηζηηθά κέζα επηζχξεη ζε
βάξνο ησλ παξαβαηψλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
14 - 4 Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ππνιεηκκάησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ
θαη γηγαληναθηζψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη ε αληίζεηε κε ηελ
αηζζεηηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πφιεο ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ
ηακπιφ. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ
έθηαζε ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
14- 5 Όζα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα θαη θαηαρσξήζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε
δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα
ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2946/2001 «πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο», ζεσξνχληαη ξχπνη θαη
απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ηνλ Γήκν. ε βάξνο ησλ δηαθεκηζηψλ πνπ
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ηνπνζέηεζαλ ηα παξαπάλσ πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο, θαζψο θαη ησλ
δηαθεκηδνκέλσλ, επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζεο ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
14- 6 Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε επηθφιιεζε δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ζηηο
θνιψλεο ηεο Γ.Δ.Ζ, Ο.Σ,Δ , ζηνπο ηνίρνπο δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ
θ.ι.π.. Όια ηα παξαπάλσ ππνρξενχληαη νη ππεχζπλνη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζηα
εηδηθά πιαίζηα ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ απφ ην Γήκν. Ζ παξνχζα δηάηαμε
ηίζεηαη ζε ηζρχ κεηά ηελ ηνπνζέηεζεο ησλ εηδηθψλ πιαηζίσλ απφ ην Γήκν.
ΑΡΘΡΟ 15 - Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο.
15 - 1 Οη ππεχζπλνη θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,
φπνπ παξαηεξείηαη κεγάιε παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ
νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ θ.ι.π.), νθείινπλ λα ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθνχο θαη θαιά
θιεηζηνχο ζάθνπο ηα εππαζή θαη δχζνζκα απφβιεηα (ππνιείκκαηα ηξνθψλ,
θφθαια θ.ι.π) θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ κέζα ζηα κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο ην
πνιχ κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή. ηνπο παξαβάηεο
επηβάιιεηαη γηα θάζε αληηθείκελν, ζάθν ή ζπζθεπαζία ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
15 - 2 Οη ππεχζπλνη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πεξηπηέξσλ,
ηαρπκαγεηξίσλ, θπιηθείσλ θ.α. φπνπ παξάγνληαη θάζε κνξθήο απνξξίκκαηα απφ
ηελ επηηφπηα θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ (θαθέ, αλαςπθηηθά,
πξφρεηξν θαγεηφ θ.ι.π.) νθείινπλ λα ηνπνζεηνχλ επαξθή δνρεία απνξξηκκάησλ,
λα θξνληίδνπλ λα ηα αδεηάδνπλ ηαθηηθά, λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε θαζαξά θαη λα
δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Ζ ηνπνζέηεζε κηθξψλ
θαιαίζζεησλ θάδσλ θαη θαιαζηψλ γηα κηθξναπνξξίκκαηα ζε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο, επηηξέπεηαη ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, νη
νπνίνη κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη
εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνο απνθπγή δηαζθνξπηζκνχ ησλ απνξξηκκάησλ
ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο. Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία, επηθνηλσλψληαο κε ηε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο. ηνπο
παξαβάηεο απηήο ηεο δηάηαμεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
15 - 3 Δάλ ζηελ πεξηνρή εθαξκφδεηαη πξφγξακκα αλαθχθισζεο ή δηαινγήο ζηελ
πεγή, νη ππεχζπλνη ησλ παξαπάλσ θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ
μερσξηζηά κέζα γηα θάζε είδνο.
15 - 4 Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάιεηςε ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαηαζηεκάησλ ή ηδησηηθψλ
ρψξσλ. Γηα ηελ ξήςε ή εγθαηάιεηςε ζην πεδνδξφκην, ην δξφκν ή άιιν
θνηλφρξεζην ρψξν δηαθφξσλ απνξξηκκάησλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ
πξνέξρνληαη απφ θαζαξηζκφ θαηαζηήκαηνο ή ηδησηηθνχ ρψξνπ, επηβάιιεηαη
ζηνπο παξαβάηεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
15 - 5 ηνπο ππεχζπλνπο ησλ θαηαζηεκάησλ κε κεγάιεο πνζφηεηεο
απνξξηκκάησλ, πξνηξέπεηαη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θάδνπο απνξξηκκάησλ
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(κηθξνχ κεγέζνπο) κε κεραληζκφ αλχςσζεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλχςσζε
απφ ηνλ κεραληζκφ ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ
θαηαζηήκαηνο. Οη θάδνη θπιάζζνληαη κε επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ζε ηδησηηθφ
ρψξν θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηα απνξξηκκαηνθφξν ηελ ψξα ηεο απνθνκηδήο
έμσ απφ ην θαηάζηεκα. Μεηά ηελ απνθνκηδή θπιάζζνληαη θαη πάιη κε επζχλε
ησλ ηδηνθηεηψλ ζηνλ ρψξν ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 16 - Καζαξηόηεηα θνηλόρξεζηωλ (δεκνηηθώλ ή δεκνζίωλ) ρώξωλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη από επηρεηξήζεηο.
16 - 1 Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ, φπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία,
ςεηνπσιεία, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηφπηλ
ζρεηηθήο άδεηαο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ,
νθείινπλ:
α) Να δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο κε δηθά ηνπο κέζα,
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν θαζαξηζκνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ.
β) Να δηαζέηνπλ θαηάιιειν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν ηεο επηρείξεζεο ηνπο θαη λα κεξηκλνχλ γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ.
γ) Να δηαζέηνπλ κηθξά θαιαίζζεηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
κηθξναπνξξηκκάησλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη δηαηεζεί.
16 - 2 Ζ ακέιεηα θαζαξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ή ειεχζεξσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ
επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ρψξνη αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ρψξνη ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ, αχιηνη ρψξνη ζπλεξγείσλ, απνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ, ζηαζκψλ
αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ θ.α.) πνπ γεηηληάδνπλ κε θαηνηθίεο, ζρνιεία,
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη
επηζχξεη ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε
θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
16- 3 Οη ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο απαγνξεχεηαη
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα ηνπνζεηνχλ ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα ή ζε
πιαηεία πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην θαηάζηεκά ηνπο, νπνηαδήπνηε
αληηθείκελα ή πιηθά αθφκε θαη ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα,
φπσο π.ρ. ςπγεία, πάγθνπο, πξνζήθεο, ζηέγαζηξα, δαξληηληέξεο, θαθάζηα
θξνχησλ, θηβψηηα πνηψλ, παιηά ζίδεξα, κηθξνπξντφληα, επηζθεπαδφκελεο
κεραλέο, ζπζθεπέο ή θαη απηνθίλεηα, ραξηνθηβψηηα θ.ι.π., εθηφο αλ έρεη ιεθζεί
ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο,
γηα θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ, νδνζηξψκαηνο ή θαη θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε
πξνζδηνξηζκέλν απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή ρψξν θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ
έθηαζε ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο. Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο γηα
ηξίηε θνξά κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ν Γήκνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα
ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
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16 - 4 Ο ρψξνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα θαηάιεςε θαη γηα ηνλ νπνίν ζα
ρνξεγείηαη ε άδεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ρξήζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν
θαηαζηεκαηάξρε, ζα ζθνππίδεηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε φιε ηελ
έθηαζε θαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ
ππφρξενπ απηνχ. Δπίζεο ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά
κέηξα γηα λα απνηξέπεηαη θάζε θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνχ ησλ απνξξηκκάησλ
απηψλ. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν
αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο. Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο γηα ηξίηε θνξά
κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ν Γήκνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ρξήζεο
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
16 - 5 Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ ή
ζπλεξγείσλ (π.ρ. ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ, ζπλεξγεία
ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ, ζπλαξκνιφγεζεο επίπισλ ή άιισλ εηδψλ θ.ι.π.) ζηα
πεδνδξφκηα ή θαηαζηξψκαηα δξφκσλ. Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο
παξαπάλσ δηάηαμεο, ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
16 - 6 Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε άρξεζησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο έμσ απφ ην
ρψξν ησλ πεξηπηέξσλ. Οη ππεχζπλνη πεξηπηέξνπ ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ
ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ πεξίπηεξνπ θαζαξφ ζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
16 - 7 Απαγνξεχεηαη λα δηνρεηεχνληαη ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζηα δίθηπα
απνξξνήο κεραλέιαηα απφ ζπλεξγεία νρεκάησλ, πγξά κπαηαξηψλ θαη γεληθά
θάζε είδνπο πγξά απφβιεηα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επηβάξπλζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο
παξαπάλσ δηάηαμεο, ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε αλάινγα κε ηελ
έθηαζε ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 17 - Καζαξηόηεηα νδώλ.
17 - 1 Οη ππεχζπλνη ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκνζίαο ρξήζεο ππνρξενχληαη
λα απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ηελ εκέξα θαη γηα ηηο ψξεο πνπ ζα ηνπο
ελεκεξψζεη ζρεηηθά ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη
νη πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο νδνζηξψκαηνο
(πιχζηκν, ζάξσζε θ.ι.π.). Ζ παξαπάλσ ελεκέξσζε ζα γίλεηαη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη
κε ηνπο εμήο δχν ηξφπνπο:
α) Με ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ζηα παξκπξίδ ησλ
απηνθηλήησλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα θαη κε αλαθνίλσζε απφ ηα ηνπηθά
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ή
β) Με ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθήο ηακπέιαο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο
νδνχ πνπ πξφθεηηαη λα θαζαξηζηεί.
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17 - 2 Όζα απηνθίλεηα θαηά ηελ εκέξα ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ βξεζνχλ
ζηαζκεπκέλα ζηνπο αληίζηνηρνπο δξφκνπο παξά ηε ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε, ζα
απνκαθξχλνληαη κε γεξαλνθφξν φρεκα θαη φια ηα ζρεηηθά έμνδα ζα
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 18 - Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξηωζε αληηθεηκέλωλ.
18 -1 Σν θνξηίν φισλ ησλ θνξηεγψλ απηνθίλεησλ θαη γεληθά ησλ κεηαθνξηθψλ
κέζσλ μεξνχ ή πγξνχ θνξηίνπ πξέπεη λα είλαη απφιπηα πξνζηαηεπκέλν απφ
θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο. Σα αλνηθηά θνξηεγά πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην
θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά ή άιιν θαηάιιειν κέζν πξνζηαζίαο.
ε βάξνο θάζε ππεπζχλνπ (ηδηνθηήηε απηνθηλήηνπ, νδεγνχ, κεηαθνξέα θ.ι.π.)
πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Γήκνο
επηβάιιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
18 - 2 Απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ
θνξηνεθθφξησζε θάζε είδνπο εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη
ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο κε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα θαη ηνπ
ππεχζπλνπ ηεο εμππεξεηνχκελεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε ακέιεηαο ε
θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα ζρεηηθά έμνδα
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, νη νπνίνη επηπξνζζέησο επηβαξχλνληαη
θαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
18 -3 Φνξηεγά Η.Υ. ή Γ.Υ. πνπ ζπιιακβάλνληαη λα αδεηάδνπλ άρξεζηα
αληηθείκελα ζε δξφκνπο , πιαηείεο , νηθφπεδα εθηφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρψξνπ
(κπαδφηνπν), πνπ ιεηηνπξγεί ζην Γήκν Βνΐνπ , επηβαξχλνληαη κε κεγάιν
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο αθαίξεζε ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο γηα έλα κήλα.
ΑΡΘΡΟ 19 - Λαϊθέο αγνξέο
19 - 1 Ο Γήκνο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηε δεκφζηα πγεία θαη λα δηαηεξεί
θαζαξνχο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιατθέο αγνξέο,
αλαιακβάλνληαο ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο ακέζσο κεηά ην πέξαο σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
19 - 2 Γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ησλ
ιατθψλ αγνξψλ ππεχζπλνη είλαη νη θαηά ρψξν αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγεικαηίεο
θαη παξαγσγνί, θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο), αλεμάξηεηα αλ
είλαη απηναπαζρνινχκελνη ή απαζρνινχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ηξίηα πξφζσπα.
19 - 3

Οη αδεηνχρνη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ εηδηθφηεξα νθείινπλ:

α) Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ
θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.
β) Να κε θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο θαζ΄
ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο.
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γ) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο
θιεηζηνχο θάδνπο ή θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ
θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο.
δ) Να κε ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ κε ηε ξίςε θάζε είδνπο
απνξξηκκάησλ θαη ηδίσο εππαζψλ ή εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (π.ρ. ιέπηα
ςαξηψλ, εληφζζηα, θχιια ιαραληθψλ θ.η.ι.), θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο
(ραξηφθνπηα, ηειάξα, πιαζηηθά θ.α.).
ε) Να κελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείκκαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο
ρψξνπο γχξσ απφ ηνπο πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο,
εθηφο θάδσλ ή ζάθσλ.
ζη) Να κε παξαθσιχνπλ, αιιά λα δηεπθνιχλνπλ ηηο Τπεξεζίεο
Καζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ
ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ
νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ.
δ) Να απνκαθξχλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ
εηδψλ ηνπο θαη ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί, ηεξψληαο ην
πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο.
ε) Ζ παξακνλή ησλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ ή ησλ βνεζψλ,
εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ηνπο κεηά ην πέξαο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ ζεσξείηαη
απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο
θπξψζεηο.
η) Όιεο νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηά
ηηο νπνίεο νη αδεηνχρνη πσιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ
αγνξψλ αλαπιεξψλνληαη ή βνεζνχληαη ζηηο εξγαζίεο ηνπο απφ ζπλεξγάηεο ή
ππαιιήινπο.
19 - 4 Ζ ξχπαλζε ρψξσλ ιατθψλ αγνξψλ ή ρψξσλ άζθεζεο ππαηζξίνπ
εκπνξίνπ κε ξίςε ή εγθαηάιεηςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαηά παξάβαζε
ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ επηζχξεη θαηά ησλ ππεπζχλσλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ
έθηαζε ηεο ξχπαλζεο, ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
19 - 5 Ζ θαηάιεςε ηνπ λφκηκνπ ρψξνπ απφ θάζε πσιεηή πξέπεη λα γίλεηαη ην
λσξίηεξν (1) κία ψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ ηεο ιατθήο αγνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, ζε βάξνο
ηνπ παξαβάηε επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
19 - 6 Μεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νη πσιεηέο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ
επηκειψο ην ρψξν ηνπο θαη λα απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα
θαζίζηαηαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο ηεο έθηαζεο ηεο ιατθήο αγνξάο απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ
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έθηαζε ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
19 - 7 ε πεξίπησζε πνπ ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ
δηαπηζησζνχλ (3) ηξεηο παξαβάζεηο ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηελ αλάθιεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κήλα. Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαη
(4ε) ηέηαξηε παξάβαζε κέζα ζην ίδην έηνο, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο αλαθαιείηαη
νξηζηηθά.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ - ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ.
ΑΡΘΡΟ 20 - Καζαξηόηεηα ηδηωηηθώλ ρώξωλ (ζηεγαζκέλωλ ή κε).
20 - 1 Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη
θαζαξέο κε επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη
ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
20 - 2 Ζ πιεκκειήο θξνληίδα θαζαξηφηεηαο ζε νξηζκέλνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο
ελδέρεηαη λα ηνπο κεηαηξέςεη ζε εζηίεο ξχπαλζεο, δπζνζκίαο θαη κφιπλζεο ηεο
γχξσ πεξηνρήο κε απηνλφεηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ αθηλήηνπ
λα πξνρσξήζνπλ εληφο πξνζεζκίαο (10) δέθα εκεξψλ ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο
ηδηνθηεζίαο ηνπο κε δηθά ηνπο έμνδα θαη κέζα.
20 -3 Δάλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξψηε εηδνπνίεζε νη ππεχζπλνη αδηαθνξνχλ ή
αξλνχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ, ν Γήκνο θνηλνπνηεί θαη δεχηεξε εηδνπνίεζε κε
επαλάιεςε ηεο πξφζθιεζεο θαη λέα 5/ήκεξε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Μεηά
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο δεχηεξεο θαη ηειεπηαίαο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο, ,
πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ αθαζάξησλ ηδησηηθψλ αθηλήησλ θαη θαηαινγίδεη φιεο
ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
20 - 4 Οη ζηεγαζκέλνη ή κε θνηλφρξεζηνη ρψξνη νηθηψλ, πνιπθαηνηθηψλ,
εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, πξαζηέο, απιέο θ.ι.π.) πξέπεη λα είλαη
θαιαίζζεηνη θαη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαη κε
θάζε πξφζθνξν κέζν, αθφκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Ο
Γήκνο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάηαμεο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ηνπ
ηδίνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ
αθαζάξησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη λα θαηαινγίδεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο
θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, πεξίθξαμεο θαη αζθάιηζεο ηνπ ρψξνπ θ.ι.π. ζε
βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 21 - Καζαξηόηεηα νηθνπέδωλ.
21 - 1 Οη ππεχζπλνη (ηδηνθηήηεο ή λνκείο ή θάηνρνη) νηθνπέδσλ νθείινπλ λα
δηαηεξνχλ ηα αθίλεηά ηνπο πάληνηε θαζαξά, αθφκε θαη φηαλ ηξίηνη παξαλφκσο
ελαπνζέηνπλ εληφο απηψλ απνξξίκκαηα.
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21 - 2 Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηα πεξηθξάδνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ηζρχνληνο Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ηαθηηθή
θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε.
21 -3 Ο Γήκνο, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξνχζαο δηάηαμεο,
εθαξκφδεη αλαινγηθά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξναλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 2, 3, θαη 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη
απνθαζηζηά ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νηθνπέδνπ, θαηαινγίδνληαο
φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, πεξίθξαμεο θαη αζθάιηζεο
ηνπ ρψξνπ θ.ι.π. ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Ε΄
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ
ΔΡΓΑΗΔ
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΜΔ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ

ΚΑΗ

ΚΑΣΑΛΖΦΖ

ΑΡΘΡΟ 22
22 - 1 ε θάζε εθηεινχκελε νηθνδνκηθή εξγαζία, κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ
αθηλήηνπ, ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ θαη ηνπ αξκφδηνπ εξγνιάβνπ ζην ρψξν
ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ:
α) Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο άδεηαο.
β) Πηλαθίδα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν κε ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο θαη
ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο.
γ) Άδεηα απφ ην Γήκν γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ ή
νδνζηξψκαηνο, εθ' φζνλ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ελαπφζεζε πιηθψλ θ.ι.π.
22 - 2 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα εγθξηκέλα
απφ ηελ Πνιενδνκία ζρέδηα, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ ακέζσο λα ηα
παξνπζηάδνπλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ησλ εθηεινχκελσλ
θαηαζθεπψλ.
22 - 3 Ζ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ζπλεπάγεηαη, πέξα απφ ηελ επηβνιή απφ ην Γήκν ησλ ζρεηηθψλ
πξνζηίκσλ ζε βάξνο ησλ παξαπάλσ ππεπζχλσλ θαη ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο
δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ.
22 - 4 Οη παξαπάλσ ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηνλ ρψξν νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ αζθαιηζκέλν κε πεξίθξαμε θαη πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πνπ λα
απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία, ελψ ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο
πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ.
22 - 5 ε πεξίπησζε λφκηκεο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη
νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ
αδξαλψλ πιηθψλ (π.ρ. νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κε
καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο, ιακαξίλεο θ.α.), ψζηε λα απνηξέπεηαη ε δηαζθφξπηζή
ηνπο απφ λεξά ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Σα ειαθξά πιηθά, πνπ
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παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα θ.α.), πξέπεη λα
θαηαβξέρνληαη ζπρλά, ψζηε λα κε παξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν.
22 - 6 Καηά ηε δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ νη παξαπάλσ ππεχζπλνη
νθείινπλ επίζεο λα ηεξνχλ φια ηα παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη λα
επηθνηλσλνχλ κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο γηα ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ
νξηνζεηεκέλνπ κπαδφηνπνπ γηα ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε απνθνκηδή ησλ
αδξαλψλ απηψλ πιηθψλ.
22 - 7 ε πεξίπησζε πνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εγθαηαιείπνληαη νηθνδνκηθά
πιηθά ή πιηθά θαηεδαθίζεσλ (κπάδα) πιένλ ηνπ 3/εκέξνπ, ν Γήκνο ηα
απνκαθξχλεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαινγίδεη ζε βάξνο ησλ
παξαπάλσ ππεπζχλσλ φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.
22 - 8 Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα είλαη θαηά ηξφπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ
πξφιεςε αηπρήκαηνο, ελψ ηα πεξηθξάγκαηα γηα ηνλ ίδην ιφγν πξέπεη λα είλαη
πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο
(πιαζηηθέο) πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε αζπξνθφθθηλεο ηαηλίαο, ελψ φηαλ
θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξψκαηνο ε ζήκαλζε θαηά ηε λχρηα πξέπεη λα είλαη
θσζθνξίδνπζα.
22 - 9 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.
1828/89, κε ηε δηαπίζησζε θάζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαπάλσ
παξαγξάθσλ απφ αξηζκφ 2 έσο θαη 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν,
22 - 10 Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε νηθνδνκηθά πιηθά πξν
αλεγεηξνκέλσλ νηθνδνκψλ ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην
γξαθείν έθδνζεο αδεηψλ, γηα πξψηε θνξά κε δηάξθεηα κέρξη θαη (1) κήλα. Μεηά
ηελ παξέιεπζε ηνπ παξαπάλσ δηαζηήκαηνο νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλέγεξζε ηεο
νηθνδνκήο ππνρξενχληαη λα ελαπνζέηνπλ ηα θάζε είδνπο νηθνδνκηθά πιηθά εληφο
ηνπ ηζνγείνπ ηεο νηθνδνκήο ή ζηελ ππισηή απηήο θαη λα απνδεζκεχζνπλ ηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή γηα ηερληθνχο ιφγνπο
ε παξαπάλσ ιχζε, ν Γήκνο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ άδεηα απηή γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ελφο αθφκα κήλα ή θαη πεξηζζφηεξν εθφζνλ ππάξρεη δηαπηζησκέλε
αλάγθε. Σν ηέινο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο απηφ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν ηνπ δηπιαζίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ κήλα.
22 - 11 Ζ απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα
ηνπ Γήκνπ ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 8 ηνπ Ν.
1080/80.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄ - ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
ΑΡΘΡΟ 23 - Δηδηθέο δηαηάμεηο
Δληόο ηωλ νξίωλ ηνπ Γήκνπ θαη ζε Γεκόζηνπο ρώξνπο απαγνξεύεηαη :
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23 - 1 Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ελαπφζεζεο, έθζεζεο,
δηάιπζεο, θαη αγνξαπσιεζίαο αρξήζησλ θαη εγθαηαιεηκκέλσλ : νρεκάησλ
κεραλεκάησλ ή άιισλ κεηαιιηθψλ ή κε αληηθεηκέλσλ, ή ζπζθεπψλ νηθηαθήο
ρξήζεο.
23 - 2 Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ πνπ εθπέκπνπλ, παξάγνπλ ή
εγθαηαιείπνπλ πξντφληα θαη απφβιεηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά θαη
επηθίλδπλα απφ ειιεληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο θαη λφκνπο.
23 - 3 Οη εξγαζίεο θάζε θχζεο πνπ εθηεινχληαη απφ δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή
εξγνιάβνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Γήκνπ.
23 - 4

Ζ δηακφξθσζε ρψξσλ θαη ρσκαηεξψλ νηαζδήπνηε κνξθήο.

23 - 5
Ζ θαχζε απνξξηκκάησλ νηαζδήπνηε κνξθήο θαη ζχζηαζεο ζε
αλνηθηνχο, έζησ θαη ηδηφθηεηνπο ρψξνπο.
23 - 6 Ζ ελαπφζεζε νπνηνπδήπνηε απνξξίκκαηνο ζηεξενχ ή ξεπζηνχ , ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζε ξέκαηα ξπάθηα, ζηηο φρζεο ησλ πνηακψλ, ζηνπο
ζπιιέθηεο φκβξησλ πδάησλ θ.ι.π.
ΑΡΘΡΟ 24 - Δγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα - κεραλήκαηα
24 – 1 Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε ζε απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε,
ηξνρφζπηηα, κεραλήκαηα γεληθψο, πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα ζην ίδην ζεκείν.
24 -2 Δγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, κεραλήκαηα θ.ι.π. κεηαθέξνληαη απφ
ηνπο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο ζε εηδηθνχο ρψξνπο γηα δηάιπζε, ζε αληίζεηε
πεξίπησζε ε ζηάζκεπζε ηνπο (καθξνρξφληα ή κε) ζεσξείηαη θαηάιεςε
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/1980.
ε αλάινγεο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ζα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία
απνκάθξπλζεο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε 1002901/67 &
Δ.Φ./02{ΦΔΚ Β΄57/24.01.2002
24 - 3 Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάιεςε ησλ πεδνδξνκίσλ απφ απηνθίλεηα ή
κεραλέο, θαηαζηξέθνληαο ηα πεδνδξφκηα θαη εκπνδίδνληαο ηελ θπθινθνξία.
ΑΡΘΡΟ 25 - Πνηκληνζηάζηα - Οξληζώλεο - Κπλνζηάζηα
25 – 1 Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ν ζηαπιηζκφο κεγάισλ ή κηθξψλ
δψσλ κέζα ζηνπο νηθηζκνχο ζχκθσλα κε ηηο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο
δηαηάμεηο.
25 – 2 Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία θαηνηθίδησλ δψσλ ζηνπο δξφκνπο,
πιαηείεο θαη γεληθά θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ρσξίο ηε ζπλνδεία θαη επηηήξεζε ηνπ
θαηφρνπ ηνπ δψνπ. Οη ζπλνδνί ζθχισλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίδνπλ ψζηε
ηα δψα ηνπο λα κελ ξππαίλνπλ ηνπο δεκφζηνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Να
κελ εηζέξρνληαη ζε πιαηείεο, πεδφδξνκνπο, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθνχο θαη
ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.

30
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ΑΡΘΡΟ 26 - Νεθξνηαθεία
26 - 1 Σα γξαθεία θεδεηψλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο ηάθσλ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα αθήλνπλ ην ρψξν θαζαξφ.
26 - 2 Μεηά απφ θεδείεο, ηα ζηεθάληα θαη άιια πιηθά πνπ είλαη επζχλε ησλ
γξαθείσλ θεδεηψλ, ππνρξενχληαη λα ηα απνκαθξχλνπλ κε δηθή ηνπο επζχλε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄
ΑΡΘΡΟ 27 - ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΗΜΧΝ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΠΑΡΑΒΑΖ
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΟ
ΠΡΟΣΗΜΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ
Ζ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ θεπεπηηθψλ
εξγαζηψλ, ππνινίπσλ θνπήο δέλδξσλ,
αζπζθεχαζησλ, αδεκάηηαζησλ , επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ.
Ζ κε απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο
θαη ππνινίπσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαζψο
θαη νπνηνλδήπνηε ππνινίπσλ νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ.
Ζ κε απνκάθξπλζε ρσκάησλ,
θνπξνρσκάησλ θ.ι.π.
Ρχπαλζε κλεκείσλ , αγαικάησλ ,
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ινηπψλ δεκνζίσλ
θηηξίσλ
Ρχπαλζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (παγθάθηα ,
θάδνη θ.ι.π.)

Παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο θάδσλ ,
πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ , κεηαθίλεζε θάδσλ
θαη απζαίξεηε αθαίξεζε πξνζηαηεπηηθψλ
«Π» , θζνξά ησλ παξαπάλσ κέζσλ

Δπηθφιιεζε απηνθφιιεησλ ή γξάςηκν
ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο ή άιια κέζα
απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ.
Απφζεζε ζάθσλ απνξξηκκάησλ ή
απνξξηκκάησλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ κέζα
ζηα θαιαζάθηα κηθξναπνξξηκκάησλ,
δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε απηψλ είλαη
απνθιεηζηηθά γηα ηνπνζέηεζε
κηθξναπνξξίκκαησλ.
Οη θάδνη απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα
θαιχπηνληαη κε ην θαπάθη ηνπο θαη λα
παξακέλνπλ θιεηζηνί κεηαμχ ηεο πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο
απνθνκηδήο απηψλ απφ ηα ζπλεξγεία
θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα
απνθιείεηαη ε είζνδνο ζ’ απηά εληφκσλ θαη

32

50,00 € - 300,00€

50,00 € - 1.500,00€
50,00 € - 300,00€
200,00 € - 3.000,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 € - 500,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
150,00 € - 300,00
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
30,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή

30,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ω97-Ξ6Σ

Α/Α

ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΟ
ΠΡΟΣΗΜΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ
πνληηθψλ θαζψο θαη ε παξαβίαζε ηνπο απφ
ηα αλαδεηνχληα γηα ηξνθή δψα (ζθχινη,
γάηεο)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Σνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ θάδνπο
ή ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ρσξίο ηελ
θαηάιιειε ζπζθεπαζία
Σνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ μέλε
ηδηνθηεζία , θξέκαζκα απνξξηκκάησλ ζε
δέληξα ή ξήςε ηνπο ζην δξφκν θαη ζην
πεδνδξφκην.
Με ειαρηζηνπνίεζε ηνπ φγθνπ πάζεο
θχζεσο απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,
ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, super market ,
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θ.α.
Βξψκηθνη θάδνη , ζπκπηεζηέο , θαιάζηα
ηδησηψλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
αθάιππηνπο ρψξνπο.
Απνξξίκκαηα απφ θνπδίλα εζηηαηνξίσλ,
καγεηξείσλ θαθελείσλ, νπδεξί , fast food θ.α.
πνπ δελ έρνπλ ζηξαγγηζηεί επηκειψο.
Δλαπφζεζε ησλ αλσηέξσ απνξξηκκάησλ ζε
νηθφπεδα ή ζε αθάιππηνπο ρψξνπο.
Αλάκημε νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ κε
αλαθπθιψζηκα πιηθά
Δλαπφζεζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
εκπνξεπκάησλ ή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζε
θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ.
Αλάκεημε νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ κε
επηθίλδπλα - ηνμηθά ή κνιπζκαηηθά
απνξξίκκαηα Ννζνθνκείσλ ή άιισλ
επηρεηξήζεσλ ηδησηψλ
Απφξξηςε ραξηηψλ , παθέησλ ,
κηθξναληηθεηκέλσλ ζε πεδνδξφκηα ,
θνηλφρξεζηνπο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο
(πιαηείεο , πάξθα , παηδηθέο ραξέο θ.ι.π.)
Απφξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ , εχθιεθησλ
ή ρεκηθψλ πιηθψλ ζηα θαιαζάθηα
απνξξηκκάησλ.
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100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
150,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 € - 200,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
200,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
50 €
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
300,00 € - 3.000,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ω97-Ξ6Σ

Α/Α

21.

22.

23.

24.

25.

ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΟ
ΠΡΟΣΗΜΟ
ππνηξνπή

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ

Ρχπαλζε νδνζηξσκάησλ πεδνδξνκίσλ ή
άιισλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε κεραλέιαηα
νρεκάησλ.
Ρχπαλζε απφ πεξηηηψκαηα θαηνηθίδησλ
δψσλ .
Ρχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο , θέηγ-βνιάλ ,
θπιιάδηα , ελαέξηεο επηγξαθέο.
Δγθαηάιεηςε ππνιεηκκάησλ δηαθεκηζηηθψλ
πηλαθίδσλ θαη γηγαληναθηζψλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
Ρχπαλζε απφ δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ή
απζαίξεηεο δηαθεκίζεηο ζε δεκνηηθνχο ή
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο

26.

Δλαπφζεζε απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο ππνιεηκκάησλ ηξνθψλ έμσ
απφ θάδνπο.

27.

Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
πνπ δελ ηεξνχλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ
15 - 5

28.

29.

30.

ηνπο παξαβάηεο ηνπ άξζξνπ 23 ν Γήκνο
επηβάιιεη πξφζηηκν αλάινγα κε ηε
ζνβαξφηεηα.
Ρχπαλζε απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο , πεξηπηέξσλ , θπιηθείσλ θ.α.
απφ επηηφπηα θαηαλάισζε πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ (θαθέ, αλαςπθηηθά , πξφρεηξν θαγεηφ
θ.ι.π.)
Ρχπαλζε νδψλ , πεδνδξνκίσλ θαη
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ πξντφληα
θαζαξηζκνχ θαηαζηεκάησλ ή ηδησηηθψλ
34

Κφζηνο απνθαηάζηαζεο
150,00 €
200,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
200,00 € - 1.000,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
300,00 € - 500,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
200,00 € - 1.000,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
ε ππνηξνπή αθαίξεζε
ηεο άδεηαο
ηξαπεδνθαζηζκάησλ
100,00 €
ε ππνηξνπή αθαίξεζε
ηεο άδεηαο
ηξαπεδνθαζηζκάησλ
200,00 - 2.000,00 €
100,00 €
ε ππνηξνπή αθαίξεζε
ηεο άδεηαο
ηξαπεδνθαζηζκάησλ
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ω97-Ξ6Σ

Α/Α

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ
ρψξσλ.
Ακέιεηα θαζαξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ή
ηδησηηθψλ ρψξσλ (ρψξνη
ηξαπεδνθαζηζκάησλ - απνζήθεο - πάξθηλγθ
θ.α.) δίπια ζε ζρνιεία , θαηνηθίεο θ.α.
Καηαζηήκαηα αλνηθηά εθηφο σξαξίνπ πνπ
δελ ηεξνχλ πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο , δελ
θάλνπλ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο
κε δηθά ηνπο κέζα θαη δελ ηα θπιάζζνπλ ζε
ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ή εηδηθνχο ρψξνπο.
Δλαπφζεζε ζε πεδνδξφκην, νδφζηξσκα ή
πιαηεία νπνηνπδήπνηε αληηθείκελνπ ή πιηθνχ
(ςπγεία , πάγθνη, πξνζήθεο, ζηέγαζηξα,
δαξληηληέξεο , θηβψηηα πνηψλ θ.α.)
Γηαζθνξπηζκφο απνξξηκκάησλ απφ
θαηαζηήκαηα.
Γηεμαγσγή εξγαζηψλ ζε πεδνδξφκηα ή
θαηαζηξψκαηα δξφκσλ θάζε είδνπο
θαηαζηεκάησλ ή ζπλεξγείσλ.
Δλαπφζεζε άρξεζησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
έμσ απφ ηνλ ρψξν ησλ πεξηπηέξσλ.
Απφξξηςε ζε ππφλνκνπο ή δίθηπα απνξξνήο
κεραλέιαησλ απφ ζπλεξγεία νρεκάησλ ή
καγεηξηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ απφ
θαηαζηήκαηα εζηίαζεο.
Γηαζπνξά θνξηίνπ απφ θνξηεγά.

Ρχπαλζε απφ απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη
απφ θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ.
Ρχπαλζε ρψξσλ ιατθψλ αγνξψλ ή ρψξσλ
άζθεζεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ.
Με θαζαξηζκνχ ρψξνπ ιατθήο αγνξάο θαη
κε απνκάθξπλζε θάζε θηλεηήο θαηαζθεπήο.

35

ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΟ
ΠΡΟΣΗΜΟ
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 € - 500,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 € - 500,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 € - 300,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
200,00 € - 1.000,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
100,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
50,00 € - 250,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή
50,00 € - 500,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε
ππνηξνπή

ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ω97-Ξ6Σ

Α/Α

42.

43.

44.

45.

46.

47.

ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΟ
ΠΡΟΣΗΜΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ

Καηάιεςε ησλ πεδνδξνκίσλ απφ
απηνθίλεηα ή κεραλέο, θαηαζηξέθνληαο ηα
πεδνδξφκηα θαη εκπνδίδνληαο ηελ
θπθινθνξία.

Γηα ηα απηνθίλεηα 40,00 €
θαη γηα ηηο κεραλέο 20,00 €
.

Κπθινθνξία θαηνηθίδησλ δψσλ ζηνπο
δξφκνπο, πιαηείεο θαη γεληθά θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο ρσξίο ηε ζπλνδεία θαη επηηήξεζε
ηνπ θαηφρνπ ηνπ δψνπ. Οη ζπλνδνί ζθχισλ
100,00 €
είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίδνπλ ψζηε ηα
δψα ηνπο λα κελ ξππαίλνπλ ηνπο δεκφζηνπο
θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη λα κελ ηα
επηηξέπνπλ λα εηζέξρνληαη ζε πιαηείεο,
πεδφδξνκνπο, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθνχο
θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
Σα γξαθεία θεδεηψλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο
ηάθσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ
300,00 €
πξέπεη λα αθήλνπλ ην ρψξν θαζαξφ. Ζ
εγθαηάιεηςε νηθνδνκηθψλ ή άιισλ πιηθψλ
ηηκσξείηαη.
Μεηά απφ θεδείεο, ηα ζηεθάληα θαη άιια
πιηθά πνπ είλαη επζχλε ησλ γξαθείσλ
200,00 €
θεδεηψλ, ππνρξενχληαη λα ηα απνκαθξχλνπλ
κε δηθή ηνπο επζχλε.
Απνξξίκκαηα θαη κπάδα πνπ παξακέλνπλ επί
ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν
ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ ρσξίο ν ηδηνθηήηεο
πνπ θάλεη ηηο κηθξνεπηζθεπέο λα ελεκεξψζεη
1.500€
ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ζεσξνχληαη
φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ θνηλφρξεζην
ρψξν θαη νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηελ
θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο θαη ζρεηηθνχ
πξνζηίκνπ.
ηνπο παξαβάηεο φπνπ επηξξίπηνπλ
απνξξίκκαηα θαη κπάδα ζε αθάιππηνπο
ρψξνπο ζε νηθφπεδα, ρείκαξξνπο, ξέκαηα,
50,00 - 300,00 €
πάξθα, άιζε, δάζε εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ,
φπνπ δεκηνπξγνχληαη ζνβαξέο εζηίεο
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο
ξχπαλζεο θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε
επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζην
ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ, εθηφο απφ ηηο
δεθαπιάζην ηνπ
πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Ν.
επηβιεζέληνο.
1892/90, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν
αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ επηξξηπηφκελσλ
αδξαλψλ θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο.
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48.

ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΟ
ΠΡΟΣΗΜΟ
200,00 € - 1.000,00 €

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ
Φνξηεγά Η.Υ. θαη Γ.Υ. πνπ αδεηάδνπλ
απνξξίκκαηα ζε δξφκνπο - νηθφπεδα πιαηείεο .

ε ππνηξνπή αθαηξείηαη ε
άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα
κήλα.

Σα Γηνηθεηηθά πξόζηηκα θαηαβάιινληαη ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ θαη θαηά ην ήκηζπ
εληόο δέθα 10 εξγαζίκωλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε εκέξα βεβαίωζεο ηεο
παξάβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 28
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ ζα αλαπξνζαξκφδεη ην χςνο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ θαλνληζκφ απηφ πξνζηίκσλ θαη επηβαιινκέλσλ
Γεκνηηθψλ ηειψλ. Ζ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ απηψλ δελ κπνξεί λα γίλεηαη ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα ιηγφηεξν ηνπ έηνπο. Ο Γήκαξρνο ή ν Αληηδήκαξρνο
Καζαξηφηεηαο είλαη αξκφδηνο ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.
1828/89 θαζψο θαη άιισλ λφκσλ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ λνκίκσλ
πξνζηίκσλ.
ΑΡΘΡΟ 29
Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπ απφ ηελ
Πεξηθέξεηα. Δπηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε, ηξνπνπνίεζε, ή θαηάξγεζε ηνπ
θαλνληζκνχ απηνχ.
ιάτιςτα 15/12/2011
Ο Πρόεδροσ
του Δθμοτικοφ υμβουλίου Βοΐου

Χριςτοσ Μακρισ
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