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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.24/6-12-17
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο
Αξηζκόο απόθαζεο

426/2017
Πεξίιεςε:
Έγθξηζε ή κε, θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο

ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 6ε ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ2017
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 17:30, ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.28567/1-12-2017 πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ, ζε νξζή επαλάιεςε, πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη
ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα 25 κέιε θαη νλνκαζηηθά:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
Γεκνηηθνί ύκβνπινη
Γεκνηηθνί ύκβνπινη
1.
Παξζελφπνπινο Ησάλλεο, Πξφεδξνο
1. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο
2.
Παζρνχια Υξπζνχια
2. Μπίιεο Πξνθφπηνο
3.
Γάγγαο ηέιιηνο
3. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο
4.
Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα
4. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο
5.
Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο
5. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα)
6.
Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο
6. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο
7.
Βαιζακίδεο ηαχξνο
8.
Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο)
νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ
9.
Μάκαιεο Υξήζηνο
αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ
10. Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο
11. Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά
12. Απνζηφινπ Απφζηνινο
13. Σάθε-Σδέπνπ Διπίδα
14. Αξακπαηδή ηεξγηαλλή (ηέιια)
15. Μάληζηνο Γεκήηξηνο
16. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο)
17. Σνξνξή Μαξία
18. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο
19. Αδακίδεο Παχινο
20. Σζαγθαιίδνπ-Σζερειίδνπ Παξζέλα
21. Γηαλλλνχιεο Ησάλλεο
22. Γθαξλέηαο Ησάλλεο
23. Βαδφιαο Δκκαλνπήι
24. Ρίδνο Γεκήηξηνο
25. Γεκεζθήο Γεκήηξηνο
26. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο
27. Λαθελάλνο Αγγειάθεο
Ο θ. Σδνπβάξαο πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζεο.
Ζ θ.Σνξνξή πξνζήιζε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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ΠΑΡΟΝΣΔ: Πξόεδξνη Γεκνηηθώλ / Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ
1. Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο
Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ
2. ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο
Σ.Κ. ΥΑΡΗΔΑ
ΑΠΟΝΣΔ: Πξόεδξνη Γεκνηηθώλ / Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ
1. Καιπαμίδνπ νθία
Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ
2. παζφπνπινο Δπζχκηνο
Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ
3. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο
Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ
4. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο
Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ
5. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο
Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ
6. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα
Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ
7. ηνγηάλλεο Υξήζηνο
Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ
8. Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα
Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ
9. Βίιηζα σηεξία
Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ
10. Μίιεο Κσλζηαληίλνο
Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ
11. Πξφτνο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ
12. Αικαηδήο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο, πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Οιπκπία Αδακίδνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν θ.Σδνπβάξαο.
Ζ θ. Σνξνξή πξνζήιζε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο θ.Γηαλλνχιεο απνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη πξηλ ηελ ςήθηζή ηνπ θαη δελ επαλήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Ζ θ.Σνξνξή απνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο θαη πξηλ ηελ ςήθηζή ηνπ θαη δελ επαλήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο θ.Απνζηφινπ απνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη πξηλ ηελ ςήθηζή ηνπ θαη δελ επαλήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Ζ θ.Παζρνχια απνρψξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ ςήθηζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δελ επαλήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο θ.Αδακίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο ςήθηζεο ησλ ζεκάησλ 1-8 ήηαλ
εθηφο ηεο αίζνπζαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ζ θ.Αξακπαηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο ςήθηζεο ησλ ζεκάησλ 1-8 ήηαλ
εθηφο ηεο αίζνπζαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο θ.Λαθελάλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο ςήθηζεο ησλ ζεκάησλ 12-13
ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ιφγν έδσζε ζηνλ
Αληηδήκαξρν Πεξηβάιινληνο θ.Θεφδσξν Καξαλάηζην, ηελ ππ΄αξ. 25/2017 Απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πεξί έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη ηελ
ππ΄αξ. 283/2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθή Δπηηξνπήο, πεξί έγθξηζεο ησλ ζρεηηθψλ
πξνζηίκσλ ηνπ επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θαλνληζκνχ θαη δήηεζε απφ ην ζψκα ηελ έγθξηζή ηνπο.
Σν ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο είρε απνζηαιεί ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο
καδί κε ηελ πξφζθιεζε.
Ο Πξφεδξνο έζεζε ζην ζψκα πξνο ςήθηζε ηελ πξφηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ.
Καηά ηελ ςεθνθνξία
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ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη δχν (22) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Παξζελφπνπινο, Γάγγαο,
Καξαλάηζηνο, Βαιζακίδεο, Σάθε-Σδέπνπ, Παζρνχια, Λαδαξίδνπ, Παληδαξηδίδεο,
Σδνπβάξαο, Οξδνπιίδεο, Μάκαιεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, Απνζηφινπ, Μάληζηνο,
Σνξνξή, Καξακπαηδφο, Σζαγθαιίδνπ,Γθαξλέηαο, Βαδφιαο, Ρίδνο, Γεκεζθήο.
OXI ςήθηζαλ δχν (2) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Καξηζηνχλεο, Λαθελάλνο, δειψλνληαο
φηη ζπκθσλνχλ κε ην λα ππάξρεη θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο, σζηφζν ππνζηεξίδνπλ φηη ε
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ θξαηηθφ θνξέα.
Οη θ. θ. Γηαλλνχιεο, Αδακίδεο, Αξακπαηδή, απνπζίαδαλ απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε
απφθαζεο ηνπ παξφληνο ζέκαηνο.
Σν Γ.. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ
πξφηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72,73 ηνπ Ν.3852/2010, ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2006, ηελ ππ΄αξ. 25/2017 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο
Εσήο, θαη ηελ ππ΄αξ. 283/2017 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθή Δπηηξνπήο,

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Δγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο ζην Γήκν Ζξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο σο εμήο:
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ΝΑΟΤΑ
Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ
Αξρέο
ηφρνη
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ
Άξζξν 1.Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ
Άξζξν 2.Αξκνδηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ
Άξζξν 3.Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ
Άξζξν 4: Οξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ρψξσλ παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο
ησλ δηαηάμεσλ
Άξζξν 5: Οξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
Άξζξν 6.Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ
Άξζξν 7.Δμαίξεζε απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΟΛΗΣΧΝ
Άξζξν 8.Καζαξηφηεηα δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηδησηηθέο
εθδειψζεηο
Άξζξν 9. Δηδηθή κέξηκλα γηα ηελ θαζαξηφηεηα κεγάισλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ
γεγνλφησλ
Άξζξν 10.Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε δεκνηηθά (αζηηθά)
απνξξίκκαηα
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Άξζξν 11.Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε δεκνηηθά (αζηηθά)
απνξξίκκαηα
Άξζξν 12.Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ
Άξζξν 13.Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ θαη Ηαηξηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ
δελ κεηαθέξνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Άξζξν 14. Πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ
Άξζξν 15.Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε
Άξζξν 16.Γηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε ακηάληνπ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ’
ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ
ΥΧΡΧΝ
Άξζξν 17. Αγάικαηα - Μλεκεία – Γεκφζηα Κηήξηα – Αζηηθφο Δμνπιηζκφο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ.
Άξζξν 18.Τπνρξεψζεηο πεδψλ - νδεγψλ
Άξζξν 19. Ηδηνθηεηψλ ή ζπλνδψλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ινηπψλ θαηνηθίδησλ δψσλ
Άξζξν 20.Ρχπαλζε απφ ππαίζξηα δηαθεκίζεηο θαη επηθφιιεζε εληχπσλ ζε ζηχινπο γηα
εληαθηαζκνχο θαη κλεκφζπλεο ηειεηέο.
Άξζξν 21. Υψξνη Δθδειψζεσλ.
Άξζξν 22. Δγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα.
Άξζξν 23. Τπνρξεψζεηο θαηφρσλ νρεκάησλ.
Άξζξν 24.Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
Άξζξν 25.Καζαξηφηεηα θνηλφρξεζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ ρψξσλ)
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηρεηξήζεηο
Άξζξν 26 Καζαξηφηεηα αγνξψλ θαη Λατθψλ αγνξψλ.
Άξζξν 27. Τπαίζξην θαη ζηάζηκν εκπφξην
Άξζξν 28.Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ
Άξζξν 29.Γηέιεπζε αγξνηηθψλ νρεκάησλ.
Άξζξν 30.Φζνξά θπηψλ.
Άξζξν 31.Βνζθή δψσλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ’
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
Άξζξν 32. Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε)
Άξζξν 33. Καζαξηφηεηα νηθνπέδσλ
Άξζξν 34. Παξαρψξεζε θάδσλ ζε ηδηψηεο γηα ρξήζε απηψλ ζε ηδηφθηεηνπο ρψξνπο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε’
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΗΓΗΧΣΧΝ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΦΔΛΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ
Άξζξν 35.Καζαξίνηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ηδησηψλ θαη θνηλσθειψλ
νξγαληζκψλ.
4

ΑΔΑ: 7ΞΣ3ΩΚ0-Φ5Υ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ’
ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
Άξζξν 36.Ρχπαλζε πεξηβάιινληνο απφ πγξά απφβιεηα.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
Άξζξν 37.Όξγαλν επίιπζεο δηαθνξψλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η΄
Πξφζηηκα θαη πνηλέο γηα ηνπο παξαβάηεο.
ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ
Ζ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ θαη ησλ θνηλνηήησλ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ.
Πξνθαιείηε ξχπαλζε, θαηαζπαηάιεζε πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη θαηαζηξνθή ηνπ
θπζηθνχ θάινπο, κέζν ηεο αιφγηζηεο θαη αλεμέιεγθηεο ρξήζεο πξντφλησλ πνπ ξππαίλνπλ ή
θαη θαηαζηξέθνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
χκθσλα κε ην χληαγκα ηεο ρψξαο ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Μέζσ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα θαζαξηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο επηδηψθεη :
 Σελ θαζαξηφηεηα ηνπ δήκνπ.
 Σελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
 Σε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.
 Σελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δήκνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
θαηνίθσλ.
 Σελ αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο, αξραηνινγηθνχ θαη
ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
 Σελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ πεξηνρψλ.
 Σελ ελίζρπζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ κε κεζφδνπο
πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ.
 Σε δηαηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα.
 Σελ ελίζρπζε λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ .
 Σε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
 Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ.
ΑΡΥΔ
Ζ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηνπο δεκφηεο
θαη ηνπο ελ γέλεη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, δηέπεηαη απφ ηηο εμήο βαζηθέο αξρέο:
 Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη κέγηζην αγαζφ, πνπ ρξήδεη ζπλερνχο
θξνληίδαο θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ.
 Ζ πνηφηεηα δσήο, ε δεκφζηα πγεία, ε αζθαιήο δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, ε
πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ζπλέπεηεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, απνηεινχλ
δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ θαη ππνρξέσζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο .

5

ΑΔΑ: 7ΞΣ3ΩΚ0-Φ5Υ



















Ζ θάζε είδνπο ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο απνηειεί παξάγνληα πνπ απεηιεί ηε
δεκφζηα πγεία, ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ, ηε δηαηήξεζε ησλ
κλεκείσλ θαη ηνπ θπζηθνχ θάινπο.
Ζ παξαγσγή απνβιήησλ απνηειεί κνξθή ξχπαλζεο θαη ηαπηφρξνλα πξαγκαηηθή ή ελ
δπλάκεη ζπαηάιε θπζηθψλ πφξσλ, πνπ πξέπεη κε θάζε κέζν λα πεξηνξίδεηαη ζην
ειάρηζην δπλαηφ.
Ζ πξφιεςε θαη ε κείσζε παξαγσγήο απνβιήησλ (πνζνηηθή κείσζε). Καζψο θαη ε
κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο (πνηνηηθή βειηίσζε), κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
δεκφζηαο πγηεηλήο.
Ζ αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ απφ ηα απφβιεηα, πεξηνξίδεη ηελ ζπαηάιε ελεξγεηαθψλ
πφξσλ. Ζ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο βνεζά ζηελ αλάθηεζε πξντφλησλ θαη πξψησλ
πιψλ θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζηελ αλάθηεζεο ελέξγεηαο ή εδαθνβειηησηηθνχ.
Οη Δλαιιαθηηθέο θαη Πεξηβαιινληηθά Οξζνινγηθέο κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ
απνξξηκκάησλ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Οη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο είλαη αληαπνδνηηθέο
Οη πνιίηεο θαη νη θάζε είδνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ζπκκεηέρνπλ, κε αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο, ζηε δηακφξθσζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο Καζαξηφηεηαο.
Οη παξαγσγνί ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη νη βηνκεραλίεο, νη βηνηερλίεο θαη νη έκπνξνη,
πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή, ρξήζε
θαη δηάζεζε ζπζθεπαζηψλ πξνζθνξψλ γηα αλάθηεζε ή επαλαρξεζηκνπνίεζε .
Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ, θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ ηεο πφιεο ζηα
πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη εζεινληηζκνχ θαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ο ξππαίλσλ ηηκσξείηαη κε δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο.
ΣΟΥΟΗ

ηφρνη θαη επηδίσμε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη:




H κεγηζηνπνίεζε ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ψζηε λα
κεησζεί θαηά ην δπλαηφλ ε ζπαηάιε θπζηθψλ πφξσλ, λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ
θφζηνπο δηαρείξηζεο θαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο
ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απηψλ.
Ζ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο
δεκφηεο, θαηνίθνπο, επηζθέπηεο ηεο πφιεο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γήκνπ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ
εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.

Δηδηθφηεξα:
Με ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ αλαλέσζε ησλ θάζε είδνπο κέζσλ θαη ηελ
ελίζρπζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ θαζηέξσζε ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ
πνιηηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επηδηψθεηαη:


H δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ.
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Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε απνηξνπή θηλδχλσλ θαη αξλεηηθψλ
επηπηψζεσλ απφ ηελ θάζε είδνπο ξχπαλζε
Ζ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαζψο θαη ε
δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο πνιηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ απφ ηελ αλάκεημε νηθηαθψλ
απνξξηκκάησλ κε επηθίλδπλα απφβιεηα, απφ ηελ έθζεζε απνξξηκκάησλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηε δηαζπνξά θαη δηάρπζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ.
Ο πεξηνξηζκφο ηεο ζπαηάιεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ , πνπ
κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ.
Ζ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ πνιηηψλ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
δαπαλψλ απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, εηδηθψλ απνξξηκκάησλ θαη άιισλ
θαηεγνξηψλ απνβιήησλ, ηα νπνία δελ εληάζζνληαη ζηα «νηθηαθά» απνξξίκκαηα θαη
δελ εκπίπηνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ.
Ζ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ, ηελ
ελεκέξσζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
Ζ παξνρή ζηνηρείσλ ζηελ Γηνίθεζε, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε νξζνινγηθή
θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.

Γηα ηελ θαιιίηεξε επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαη ηελ ακεζφηεξε επηθνηλσλία
δεκνηψλ θαη ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ν Γήκνο ζεζπίδεη αλνηρηή γξακκή επηθνηλσλίαο
θαζηεξψλνληαο



Σειεθσληθή γξακκή επηθνηλσλίαο ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί θαη’ ειάρηζην ψξεο
γξαθείνπ.
Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ε νπνία ζα πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ
Άξζξν 1.

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.
Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ δήκνπ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά αγαζά
πνπ επηηπγράλνληαη θαη πξνζηαηεχνληαη κε ηελ ζπλερή ζπλεξγαζία δεκνηψλ – θαηνίθσλ θαη
ηνπ Γήκνπ θαη δηέπνληαη απφ δηαηάμεηο, πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά
ηνπο.
Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν :
 Σελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.
 Σε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ – ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία,
ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε θ.α.).
 Σε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο.
 Σε γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε απηέο.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δελ ζίγνπλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο. Με βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
ππεξηζρχνπλ φηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο
7

ΑΔΑ: 7ΞΣ3ΩΚ0-Φ5Υ

Άξζξν 2.
Αξκνδηόηεηεο εθαξκνγήο θαλνληζκνύ.
Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλήθεη
ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα νξγαληζκφ εζσηεξηθήο
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
Ο Γήκαξρνο κπνξεί, κε απνθάζεηο ηνπ, λα αλαζέηεη ζε αληηδεκάξρνπο, πξνέδξνπο
Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή
ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηε βεβαίσζε ησλ ζρεηηθψλ
παξαβάζεσλ, ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ
κέηξσλ θαη ηελ ππνβνιή κελχζεσλ ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ .
Οη επηηξνπέο θαζαξηφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δηακεξηζκάησλ, νη θνξείο
θαη νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ, πγεηνλνκηθά θξαηηθά θαη αζηπλνκηθά φξγαλα, νθείινπλ λα
ζπλδξάκνπλ ηηο πην πάλσ ππεξεζίεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε φζν ην δπλαηφλ
απνηειεζκαηηθφηεξε πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο
Άξζξν 3.
Πξνζδηνξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ησλ απνξξηκκάησλ.
Ωο απνξξίκκαηα – ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, πνπ πξνέξρνληαη
απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο, παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο,
εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο γεληθψο ρψξνπο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα νπνία ν
θάηνρνο ηνπο απνξξίπηεη ή πξνηίζεηαη ή ππνρξενχηαη λα απνξξίςεη.
Σα ζηεξεά απφβιεηα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαξηήκαηα ηνπ άξζξνπ 17 ηεο
50910/2727/16-12-2003 Κ.Τ.Α θαη ηηο πξφζθαηεο Αζηηθέο δηαηάμεηο , ηαμηλνκνχληαη δε ζε
ΑΣΗΚΑ, ΔΗΓΗΚΑ θαη ΣΟΞΗΚΑ ΒΛΑΒΔΡΑ. Γεληθά ε ηαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ φπσο
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 50910/2727/16-12-2003 Κ.Τ.Α
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηα απφβιεηα ηαμηλνκνχληαη ζε
 ΑΣΗΚΑ
 ΔΗΓΗΚΑ
 ΣΟΞΗΚΑ – ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ
 ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
 ΑΝΑΚΤΚΛΩΗΜΑ
3.1 Τα αζηικά αποππίμμαηα πεπιλαμβάνοςν:
Α. Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα πξνεξρφκελα απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνχο,
βηνηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, θέληξα πγείαο, 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 θείληαη ζε νδνχο,
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θηι.
Γ. Πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ, φπσο θιαδηά, θχιια, ρφξηα θηι.
Γ. Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο) φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο θηι.
Δ. Ογθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα φπσο παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο,
ζηξψκαηα θηι.
3.2 Τα ειδικά αποππίμμαηα πεπιλαμβάνοςν:
Α. Τπφινηπα πξνεξρφκελα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ,
ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο ή θαηεξγαζίαο ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο
ή ηξηηνγελνχο ηνκέα (π.ρ. εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ
θαη εζηίαζεο, ιατθψλ αγνξψλ, ηρζπαγνξψλ, εξγαζηεξίσλ παξαγσγήο ηζίπνπξνπ, νηλνπνηείσλ,
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δηαινγεηπξείσλ) θαη δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο,
δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. (π.ρ. αληηθαηαζηαζέληα ειαζηηθά
απηνθηλήησλ, κέηαιια, μχιν-πξηνλίδη, ρξεζηκνπνηεκέλα έιαηα, ιίπε, νξπθηέιαηα, ρξψκαηα ,
θφιεο, ξεηίλεο θ.α.)
Β. Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο.
Γ. Απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ λεθξνηαθεηαθψλ ρψξσλ
Γ. Απφβιεηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο απνθνκηδήο
θαη νρήκαηα.
Δ. Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθψο θαζψο θαη κέξε ηνπο άρξεζηα ή
εγθαηαιειεηκκέλα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
3.3 Τα ηοξικά – επικίνδςνα αποππίμμαηα πεπιλαμβάνοςν:
Όια ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία, ηελ
αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, ξαδηελεξγά, εθξεθηηθά, ηνμηθά θηι.) ηα
νπνία πεξηέρνληαη ζηελ ΚΤΑ 13588/725/2006(ΦΔΚ 383 η.β /28-3-06): «Μέηξα φξνη θαη
πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» θαη ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή,
απνθνκηδή θαη ηειηθή δηάζεζε γίλεηαη κε ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα
δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπλεζηζκέλα θαη κφλν φπσο ε θείκελε λνκνζεζία νξίδεη.
3.4 Τα Ιαηπικά Απόβληηα πεπιλαμβάνοςν:
Απφβιεηα λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθψο, εθηφο εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκηθά –κηθξνβηνινγηθάαηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θιπ., ηα νπνία νδεγνχληαη
ππνρξεσηηθά πξνο θαχζε ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο θαη ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη απφ
ηελ ΚΤΑ 37591/2031 (ΦΔΚ 1419/01-10-2003) «κέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ
απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο»
3.5 Ανακςκλώζιμα
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ όια ηα πξνο απόξξηςε πιηθά ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε
επεμεξγαζία παξέρνπλ εθ λένπ πξώηεο ύιεο. π.ρ.:
α. Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο απφ: λεξφ, αιθννινχρα πνηά, ρπκνχο, αλαςπθηηθά, βαδάθηα
ηξνθίκσλ θ.ιπ.
β. Υάξηηλεο ζπζθεπαζίεο θάζε είδνπο
γ. Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο απφ αλαςπθηηθά, πνηά, ηξφθηκα θ.ιπ.
δ. πζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) πάζεο θχζεσο
ε. Μεγάιεο θαη κηθξέο ειεθηξηθέο-ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο
ζη. Λάδηα πάζεο θχζεσο (ηεγαλέιαηα, νξπθηέιαηα θ.ιπ.)
Άξζξν 4.
Οξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ρώξσλ παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεύζπλνη ηήξεζεο ησλ
δηαηάμεσλ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη
έρνπλ ηηο εμήο έλλνηεο:
4.1. «καηοικία»:
Θεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο κφληκεο ή πξφζθαηξεο δηαβίσζεο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή
νηθνγελεηψλ, δειαδή ε κνλνθαηνηθία, ην δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία, ή άιινπ ηχπνπ
αθίλεηα αιιά θαη κεξηθά θηλεηά φπσο π. ρ. ε ηξνρνβίια ή ην ηξνρφζπηην. Τπεχζπλνη είλαη νη
ηδηνθηήηεο ηνπο ή νη ελνηθηαζηέο ηνπο (γεληθφηεξα ηα νπνηαδήπνηε ελήιηθα άηνκα δηαβηνχλ ζε
απηέο), γηα δε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ είλαη ν
δηαρεηξηζηήο. Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη
θαηαζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ, ή ε εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε. Γηα ηηο αθαηνίθεηεο
θαηνηθίεο ππεχζπλνη είλαη νη ηδηνθηήηεο ηνπο.
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4.2. «καηάζηημα ή επισείπηζη»:
Θεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο, φπνπ αζθείηαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα απφ πάζεο θχζεσο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κφληκα ή πξφζθαηξα, είηε ν ρψξνο απηφο είλαη ηζφγεηνο ή ππφγεηνο,
είηε βξίζθεηαη ζε φξνθν ή ζηνά ή ζην βάζνο νηθνπέδσλ.
Τπεύζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη:
α. Γηα πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν Ηδηνθηήηεο ή ν Γηεπζπληήο ηνπο.
β Γηα Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ν Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Γεληθφο
Γηεπζπληήο.
γ. Γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπο.
δ. Γηα Οκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, ν Γηαρεηξηζηήο.
ε. Γηα πλεηαηξηζκνχο, ν Πξφεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
ζη. Γηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
δ. Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ηηο απνηεινχλ.
ε. Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ.
ζ. Γηα ηα λνζνθνκεία, ηδξχκαηα θηι. ππεχζπλνο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή ελ ειιείςεη, ν αληίζηνηρνο Γηεπζπληήο.
4.3. «γπαθείο»:
Θεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο πνπ είλαη ε έδξα θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ
άζθεζε, κφληκα ή πξφζθαηξα, νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο πνπ έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ. ηελ έλλνηα ησλ γξαθείσλ ππάγνληαη θαη αθίλεηα ή ρψξνη φπνπ
ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο Ν.Π.Γ.Γ. νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη
Ν.Π.Η.Γ. ή Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη επηρεηξήζεηο απηψλ.
Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη:
Ο ηδηνθηήηεο ηνπο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γηα δε ηηο αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο ππεχζπλνο είλαη
ν Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ ή ν Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ, εθεί φπνπ δελ ππάξρεη Γηεπζπληήο.
4.4. «οικόπεδο»:
Θεσξείηαη ν αθάιππηνο ρψξνο πεξηθξαγκέλνο ή κε, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ζηνλ νπνίν
ππεχζπλνο είλαη ν λνκέαο ή θάηνρνο απηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη εθκηζζσζεί ν θάηνρνο
κηζζσηήο. Ο ηδηνθηήηεο νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο ηνπ
ηφπνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ή 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 θαλνληζκνχ.
4.5. «Βιομησανικέρ και βιοηεσνικέρ μονάδερ και επγαζηήπια»:
Θεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη ρψξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο
επηρεηξήζεηο γηα ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο. ηηο κνλάδεο
απηέο ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, είλαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν εθάζηνηε απφ
ηε δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο. Αλ ηέηνην πξφζσπν δελ έρεη νξηζζεί, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν
ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο.
4.6. «Υπεύθςνοι μεηαθοπάρ και μεηαθόπηωζηρ»:
Θεσξνχληαη νη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο απηέο, θαζψο θαη νη νδεγνί, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ
θαη γεληθά φινη νη πξνζηεζέληεο απφ ηνπο εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο απηέο.
4.7. «Υπεύθςνοι για ηιρ ςπό ανέγεπζη οικοδομέρ καηοικιών, γπαθείων, καηαζηημάηων
κηλ.»:
Δίλαη ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ή ν ππεχζπλνο ηεο εηαηξείαο ζην φλνκα ηεο νπνίαο
έρεη εθδνζεί ε νηθνδνκηθή άδεηα.
4.8. «Υπεύθςνορ για ηα κάθε είδοςρ οσήμαηα»:
Δίλαη ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ή ν ππεχζπλνο ηεο εηαηξείαο ζην φλνκα ηεο νπνίαο
έρεη εθδνζεί ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ αληίζηνηρνπ νρήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα θηι.
ηνπ Γεκνζίνπ, ππεχζπλνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο ή κε ππάξρνληνο, ν
Πξντζηάκελνο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην φρεκα θαη απφ ηελ νπνία
παίξλεη εληνιέο θίλεζεο.
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4.9. «Κοινόσπηζηοι σώποι»:
είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε, ηα πεδνδξφκηα, , νη γέθπξεο θαη γεληθά
πξννξηζκνί γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν
ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν.
Τπεχζπλνο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ν Γήκνο.
4.10. Οη πξναλαθεξφκελνη ππεχζπλνη κπνξνχλ κε ππεχζπλε δήισζε πξνο ηελ Τπεξεζία
Καζαξηφηεηαο λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, πνπ ζπκβηψλεη ή ζπλεξγάδεηαη ζηνλ ίδην
ρψξν, ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
4.11. Όινη αλεμαηξέησο νη θάηνηθνη, νη δηεξρφκελνη απφ ην Γήκν καο, νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ
θαη ηδησηηθνχ Σνκέα, νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.) θαζψο θαη νη
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ
Άξζξν 5.
Οπιζμόρ και ηαξινόμηζη ενεπγειών διασείπιζηρ αποππιμμάηων
5.1. Πποζωπινή αποθήκεςζη αποππιμμάηων
Ο φξνο «πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ» πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ
αθνξνχλ ζηελ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζηελ έθζεζή ηνπο ζε θάπνην
ζεκείν απφ φπνπ ζα γίλεη ε απνθνκηδή ηνπο.
5.2. Αποκομιδή αποππιμμάηων.
Ο φξνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ
απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία πξνζθφκηζεο, ηε κεηαθνξά ηνπο θαη ηελ ελαπφζεζή ηνπο
ζηνπο ηφπνπο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ.
5.3. Γιάθεζη αποππιμμάηων
ηνλ φξν πεξηιακβάλνληαη νη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ ζθνπφ θαη είλαη απαξαίηεηεο,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ηα απνξξίκκαηα αβιαβή γηα ηνλ άλζξσπν, ηε δεκφζηα πγεία
θαη ην πεξηβάιινλ γεληθψο.
5.4. Ανάκηηζη ςλικών ή / και ενέπγειαρ από αποππίμμαηα
ηνλ φξν πεξηιακβάλνληαη νη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε
πιηθψλ ρξήζηκσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα απνξξίκκαηα ή ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ απηά.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ.
Άξζξν 6
Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ.
Ο Γήκνο Νάνπζαο είλαη ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ εληφο
ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ. Αλαιπηηθφηεξα κε βάζε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ νη ππνρξεψζεηο
ηνπ Γήκνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο:
1. Ζ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ζπιινγήο, απνθνκηδήο,
κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ νηθηαθψλ (κε νγθσδψλ δεκνηηθψλ) απνξξηκκάησλ, έηζη φπσο
απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3.1 παξ. Α θαη Β ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ζ απνθνκηδή
γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο, βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίδεη ε Γ/λζε
Καζαξηφηεηαο. Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη, κε εηδηθά κέζα ηνπ Γήκνπ, ζε ζηαζκνχο
κεηαθφξησζεο (ΜΑ), ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο (ΥΤΣΑ), εξγνζηάζηα δηαινγήο,
αλαθχθισζεο, ή φπνπ αιινχ νξίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή. Ο Γήκνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα κέζα
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπρλφ πιχζηκν,
απνιχκαλζε θαη ζπληήξεζή ηνπο.
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2. Ζ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ «νγθσδψλ» δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ,
έηζη φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3.1 παξ. Γ θαη Δ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (παιαηά
έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θηι.), πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε πξνο ην θέληξν επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ή βάζεη άιινπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο
απνθνκηδήο, πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε θαη ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο
Καζαξηφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ, πξηλ απφ ηελ
απνθνκηδή νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ, λα πξνθαηαβάινπλ ην πξνβιεπφκελν ηέινο
απνθνκηδήο αλά νγθψδεο αληηθείκελν (αλάινγα κε ην βάξνο, ηνλ φγθν ηνπ θηι.), φπσο απηφ
ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Ζ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ «εηδηθψλ» απνξξηκκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 3 παξ.2 .Ζ απνθνκηδή γηα ηελ θαηεγνξία απηή, γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
ππεχζπλνπο κε δηθά ηνπο κέζα θαη επζχλε ή, εθ’ φζνλ ν Γήκνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ
ζρεηηθή ππνδνκή, βάζεη ηδηαίηεξνπ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη
ελδηαθεξφκελνη, πξέπεη, πξηλ απφ ηελ απνθνκηδή, λα έρνπλ θαηαβάιιεη ην πξνβιεπφκελν
ηέινο απνθνκηδήο αλά ηφλν (ή θπβηθφ κέηξν), φπσο απηφ ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ. Όιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο
κηθξναπνξξηκκάησλ απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπνζέζεσο ή ηα κηθξναπνξξίκκαηα πνπ
θείληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, άιζε θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
Ζ ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο,
ηηο δπλαηφηεηεο 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 θηι.
νθείιεη λα δηαηεξεί θαζαξά, απνθνκίδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
5. Ζ ιήςε εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή εθηάθησλ γεγνλφησλ.
6. Ζ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή ή άιιεο θαηάιιειεο
κεζφδνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν 2939/2001 γηα ηελ «ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ».
7. Ζ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα νρεκάησλ απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ, (εκέξεο δηέιεπζεο απνξξηκκαηνθφξσλ), γηα ηα νρήκαηα ζπιινγήο
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα ησλ κεραληθψλ
ζαξψζξσλ, ηηο εκέξεο πιχζεο ησλ νδψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Σα παξαπάλσ
πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα κε ηεξνχληαη, κφλν ζε πεξηπηψζεηο ππεξεζηαθψλ δπζρεξεηψλ ή
αλσηέξαο βίαο.
8. Ο Γήκνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη
λα πξνβαίλεη ζε ζπρλφ πιχζηκν, απνιχκαλζε θαη ζπληήξεζε ηνπο.
9. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο πξνζσξηλνχ κέζνπ απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ απφ
ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ απνθνκηδήο ην θφζηνο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο βαξαίλεη
ηνπο ππαίηηνπο ηεο δεκηάο.
10. Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/06
(ΦΔΚ Ά 114/2006) ηνπ Νένπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ θψδηθα.
Δπί πιένλ ν Γήκνο θξνληίδεη :
Να ηδξχεη ή λα ζπκκεηέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί δίθηπα ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο.





Να ζπκκεηέρεη ζε πξσηνβνπιίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ.
Να ειέγρεη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
Να πξνκεζεχεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλν εμνπιηζκφ.
Να ρξεζηκνπνηεί ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
ηερλνινγηθή εθαξκνζηκφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα.
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Να αλαπηχζζεη νινθιεξσκέλε επηθνηλσληαθά ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ.
Να ζπκβάιιεη ζηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ.
Να εληζρχεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε εζεινληηθέο νκάδεο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο
θνξείο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Άξζξν 7.

Δμαίξεζε από ηνλ παξόληα θαλνληζκό.
Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Κ.Τ.Α. «50910/2727/16-12-2003 άξζξν 7 παξ. 1 Μέηξα θαη φξνη γηα
ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ», ν Γήκνο κπνξεί λα κε δέρεηαη δεκνηηθά απφβιεηα,
εθηφο απφ ηα νηθηαθά, αλ ιφγσ ηεο ζχλζεζεο, ηεο πνηφηεηαο ή θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπο – δελ
είλαη δπλαηή ε απνθνκηδή, ε ζπιινγή θαη ε δηάζεζε ηνπο κε ηηο ππάξρνπζεο θάζε θνξά
δπλαηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο». Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη :
1. ηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ – απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3.2 πεξίπησζε
Β.Γ θαη Δ.
2. ηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ – απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3.3 θαη φζσλ
ραξαθηεξίδνληαη σο ‘’επηθίλδπλα’’ ή δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο φπσο:
Α. ξαδηελεξγά απφβιεηα
Β. εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο
Γ. απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ
Γ. γεσξγηθά ή θηελνηξνθηθά απφβιεηα ή ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ
θηι.
Δ. απφβιεηα εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ
3. ηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ
4. ηελ άξζε θαη κεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ θαη
βηνηερληψλ, πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
5. ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ
ηεο ΓΔΤΑΝ γηα ην νπνίν είλαη αξκφδηα ε ίδηα ε επηρείξεζε
6. ηνλ θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή
δεκφζηνπο θνξείο.
7. ηνλ θαζαξηζκφ ζηαζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ή πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο, νη
νπνίνη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα, λνκή ή θαηνρή ζε θνξείο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο
(Τπεξαζηηθά θαη Αζηηθά ιεσθνξεία, θηι.)
8. ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπλ ηδησηηθνί θνξείο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ
εθδειψζεηο ή κηζζψλνπλ ρψξνπο απφ θνξείο νη νπνίνη απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Ο Γήκνο κπνξεί εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη νη θνξείο απηνί παξέρνπλ
πξνο ρξήζε ηα αθίλεηά ηνπο ζε ηδηψηεο -ππφρξενπο θαηαβνιήο ηειψλ– λα βεβαηψλεη ηα
αληαπνδνηηθά ηέιε ζηνπο ελνηθηαζηέο ή ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ.
ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή
δηαθνπήο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (Υ. Τ. Σ. Α., ρψξνη απφζεζεο κπαδψλ θηι.) ν
Γήκνο, κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ κε δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν, κπνξεί ηνπηθά ή
ζπλνιηθά λα ηξνπνπνηεί ή θαη λα δηαθφπηεη ηα πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο κέρξηο φηνπ αξζνχλ
ηα έθηαθηα ή επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη ρψξνη δηάζεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο
ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ.
ε πεξίπησζε πνπ απεξγνχλ νη εξγαδφκελνη ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ή φηαλ γεληθά δελ
εθηειείηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ιφγσ πρ έληνλσλ θαηξηθψλ
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θαηλφκελσλ, βιαβψλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ν Γήκνο ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο
δεκφηεο κε αλαθνίλσζε ζηα ΜΜΔ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΟΛΗΣΧΝ
Οη νξηζκνί ηαμηλόκεζεο ρώξσλ θαη ππεύζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ νξίδνληαη ζην
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ Άξζξα 3, 4, 5.
Άξζξν 8.
Καζαξηόηεηα δεκνζίσλ θαη δεκνηηθώλ ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηδησηηθέο
εθδειώζεηο.
8.1. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
δηαθφξνπο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο, νη νπνίνη
νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη θαζαξνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
εθδειψζεσλ θαη λα ηνπο απνδίδνπλ ζηελ θνηλή ρξήζε, κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ, ζηελ
θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβαλ
8.2. 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 ζα θαζνξηζηεί κε
λεφηεξε 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 ζα ηνπο ππνδείμεη ε αξκφδηα
Γηεχζπλζε.
8.3. ηνπο παξαβάηεο ηνπ άξζξνπ 8 παξ.1 επηβάιιεηαη πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο
ξχπαλζεο.
Πξόζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξώ γηα ξύπαλζε κέρξη 5 ηεηξαγσληθά κέηξα
δεκόζην ρώξνπ. Δθ’ όζνλ ε ξύπαλζε είλαη κεγαιύηεξε ησλ 5 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ
επηβάιιεηαη πξόζηηκν 500,00 Δπξώ. ε πεξίπησζε δε, πνπ πξνθύπηνπλ θαη δεκηέο ζηνπο
ρώξνπο ησλ εθδειώζεσλ, ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ ζα βαξύλεη ηνλ δηνξγαλσηή
ηεο εθδήισζεο.
Άξζξν 9.
Δηδηθή κέξηκλα γηα ηελ θαζαξηόηεηα κεγάισλ πνιηηηζηηθώλ θαη αζιεηηθώλ γεγνλόησλ
Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δίλεηαη απφ ην Γήκν καο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, ππεπζχλνπο
γηα ηε δηνξγάλσζε κεγάισλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ, ζηελ γεληθφηεξε
θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, ηελ ελίζρπζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο επηαμίαο ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ ηνπ δήκνπ, εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ.
Οη δεκφηεο, νη θάηνηθνη θαη νη επαγγεικαηίεο νθείινπλ λα επηδείμνπλ ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη
λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο
θαζαξηφηεηαο ζε πςειά επίπεδα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηνξγάλσζεο ησλ ελ ιφγσ
εθδειψζεσλ.
ε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ ελ ιφγσ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηνξγαλψζεσλ εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ζην ηζηνξηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο ή ησλ θνηλνηήησλ ηηο
πεξηνρέο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηηο ηνπξηζηηθέο δψλεο, επηβάιιεηαη ηδηαίηεξε
θξνληίδα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θάινπο, ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
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πγηεηλήο θαη ηελ επηαμία, θαζ’ φζνλ απνηεινχλ ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ μέλσλ
επηζθεπηψλ ηνπ δήκνπ.
Ζ ξύπαλζε ησλ ρώξσλ απηώλ θαη ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηέιεζεο ησλ αγώλσλ θαη ησλ εθδειώζεσλ, επηζύξεη πνηλέο
δηπιάζηεο έσο θαη πεληαπιάζηεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζε θάζε αληίζηνηρε πεξίπησζε.
Ο Γήκνο δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε θαη αξκνδηφηεηα γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ
εζσηεξηθψλ ή πεξηθξαγκέλσλ ρψξσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ πεξηνρψλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιινπο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζιεηηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. Δπίζεο ε θαζαξηφηεηα πεξηνρψλ αξραηνινγηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο, πνπ δελ αλήθνπλ ζην Γήκν, πξέπεη λα γίλεηαη κε επηκέιεηα, κέζα θαη δαπάλεο
ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ησλ ρψξσλ απηψλ.
Άξζξν 10.
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθώδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα.
10.1. Οη ππεχζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά, έηζη φπσο απηνί ραξαθηεξίδνληαη ζην άξζξν 3
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ην πξφγξακκα απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ πνπ ν Γήκνο έρεη θαηαξηίζεη γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. Σηο εκέξεο θαη ψξεο
δηέιεπζεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηα ηνπο
ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο αδηαθαλήο ζάθνπο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη, πξηλ ηελ ψξα δηέιεπζεο
ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ, λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζε θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή ζε
ζπκπηεζηή πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ νηθία ή ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε ηνπο. Ο Γήκνο
Νανχζεο δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηδηνθηήηε, λα
απνκαθξχλεη θαη λα θαηαζηξέςεη δνρεία ή παξεκθεξή πιηθά πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε φζα
πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. Οη ζάθνη απηνί ζα θιείλνληαη θαιά θαη κφληκα ζην
επάλσ κέξνο ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη δηαζπνξά ή δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ε
εθπνκπή δπζνζκίαο.
10.2 ηηο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρνπλ θάδνη Μεραληθήο Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ
(Μ.Α.Α.) νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ή λα ηα απνζέζνπλ ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν ή λα
θπιάζζνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα θαιά ζπζθεπαζκέλα, ζε θαηάιιεινπο κε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο θαη είλαη
απξφζηηνη ζε θαηνηθίδηα δψα (π.ρ. βεξάληεο, απιέο, ππφγεηα, εηδηθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη)
ησλ αληηζηνίρσλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο. Όπνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρψξνη νη ππεχζπλνη
ελαπνζέηνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα, θαιά ζπζθεπαζκέλα, ζε πξνθαζνξηζκέλε
ζέζε, πνπ ηνπο έρεη ππνδεηρηεί απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. Γελ επηηξέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία ή ην θξέκαζκα ηνπο ζε δέληξα, θνιψλεο
ή νπνπδήπνηε αιινχ.
10.3 Οη ππεχζπλνη εθζέηνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα ζε θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο
ή άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα
ζηελ νηθία ή ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε ηνπο, ΣΟ ΠΟΛΤ ΜΗΑ ΧΡΑ ΠΡΗΝ ΣΖΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΧΡΑ ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ θαη φρη
εκέξεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη (κε βάζε ην πξφγξακκα) απνθνκηδή, ή αθφκα ρεηξφηεξα,
ακέζσο κεηά ηελ δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. Δθφζνλ ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ
ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέζσλ, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία Καζαξηφηεηαο λα ηα ελαπνζέηνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλε ζέζε,
κέξα θαη ψξα πνπ ηνπο έρεη ππνδεηρζεί απφ ηελ δηεχζπλζε.
10.4 ε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο π.ρ. εκπνξηθφ θέληξν, ε λπρηεξηλή
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, ηα απνξξίκκαηα ζε απηέο δελ ζα εθηίζεληαη γηα απνθνκηδή
λσξίηεξα απφ ην επίζεκν βξαδηλφ θιείζηκν ηεο αγνξάο.
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10.5 Σα ελ ιφγσ εζσηεξηθά κε νγθψδε απνξξίκκαηα (πιελ εθείλσλ γηα ηα νπνία
εθαξκφδεηαη πξφγξακκα αλαθχθισζεο) κε ηελ ζπζθεπαζία πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο
(παξάγξαθνο 10.1) ζα πξέπεη λα ηα ηνπνζεηνχλ απνθιεηζηηθά κέζα ζε θάδν κεραληθήο
απνθνκηδήο ή άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ νηθία
ηνπο ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηέγε, ηνλ νπνίν νθείινπλ λα μαλαθιείλνπλ θαιά, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε βέβαηα, φηη ν θάδνο κπνξεί λα ρσξέζεη ηα απνξξίκκαηα θαη ζπγρξφλσο λα
θιείζεη νκαιά ην θαπάθη ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θάδνο απηφο δελ κπνξεί λα ρσξέζεη
άιιν ζάθν θαη ζπγρξφλσο λα θιείζεη νκαιά, ηα απνξξίκκαηα απηά κεηαθέξνληαη ζηνλ
πιεζηέζηεξν θάδν πνπ κπνξεί λα ηα δερηεί.
10.6 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 πνληηθψλ θαζψο θαη ε παξαβίαζε ηνπο απφ ηα αλαδεηνχληα ηξνθή δψα (ζθχινη, γάηεο).
10.7 Απαγνξεχεηαη ε απφζεζε ζάθσλ απνξξηκκάησλ ή απνξξηκκάησλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ
κέζα ζηα θαιαζάθηα κηθξναπνξξηκκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε απηψλ είλαη απνθιεηζηηθά
γηα ηνπνζέηεζε κηθξναπνξξηκκάησλ.
10.8 ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 7, (απεξγίεο θ.α.) νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα
θπιάζζνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα θαιά ζπζθεπαζκέλα ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο
πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο θαη είλαη απξφζηηνη ζε θαηνηθίδηα
δψα (πρ βεξάληεο, απιέο, ππφγεηα ησλ αληηζηνίρσλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο).
10.9. Δηδηθφηεξα γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρνλδξεκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο, super market θηι., πνπ παξάγνπλ κεγάιν φγθν ζηεξεψλ απνβιήησλ, ησλ νπνίσλ
είλαη δπλαηή ε ζπκπίεζε, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη, ζηα πάζεο θχζεσο απνξξίκκαηα θαη ηηο
ζπζθεπαζίεο, πνπ ηνπνζεηνχλ πξνο απνθνκηδή, λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ
φγθν ηνπο δηα ζπκπηέζεσο ή άιινπ πξφζθνξνπ ηξφπνπ (πεξηδέζεσο θηι.) θαη λα ηα
ελαπνζέηνπλ ζηα κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο, ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή,
εθ’φζνλ ζηελ πεξηνρή δελ εθηειείηαη κεραληθή απνθνκηδή ή ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ
ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέζσλ, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη, ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε, λα ελαπνζέηνπλ ηα ζηεξεά απφβιεηα κε ηελ
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
10.10 α) Οη θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο, νη ζπκπηεζηέο θαη θάζε άιιν κέζν πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαηφπηλ κειέηεο ηεο
Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία είλαη θαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηελ επηινγή ησλ
ζέζεσλ, ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη ηελ κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεσο (κφληκεο ή
πξνζσξηλήο). Ζ παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο, θαηαζθεπήο εζνρψλ, ηνπνζέηεζεο
πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ, ε κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο θαη ινηπψλ κέζσλ
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ θαη κηθξναπνξξηκκάησλ θαη ε απζαίξεηε αθαίξεζε
πξνζηαηεπηηθψλ «π», θαζψο θαη ε εζθεκκέλε θζνξά ησλ αλσηέξσ κέζσλ, απνηειεί
παξάβαζε.
10.10.β) Ζ κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ, ζπλέπεηα πξφζθξνπζεο ή βαλδαιηζκνχ.
10.10.γ) Ζ επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ
ζε θάδνπο ή άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ.
10.10.δ) Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10 παξ. 10.α. νη θάδνη ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ Γ/λζε
Καζαξηφηεηαο. ηφρνο είλαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. Οη θάηνηθνη νη νπνίνη
εμππεξεηνχληαη απφ θάζε θάδν είλαη ππεχζπλνη γηα απηφλ. ε πεξίπησζε θινπήο ν θάδνο
αληηθαζίζηαηαη κε λέν θάδν θαη ηα έμνδα αληηθαηάζηαζεο βαξχλνπλ ηνπο πεξίνηθνπο.
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Άξζξν 11.
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ γηα ηα νγθώδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα
11.1.Γεληθή δηάηαμε γηα ηα νγθψδε αληηθείκελα.
Σα απνξξίκκαηα απηά δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «νηθηαθψλ» απνξξηκκάησλ.
Παξαιακβάλνληαη απφ ην Γήκν, κφλνλ εθ’ φζνλ δηαζέηεη ηα κέζα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα
απνθνκηδήο νγθσδψλ Γεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ, θαηφπηλ ηειεθσληθήο
επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζχλσλ κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
6 παξ. 2.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δχλαηαη λα απνθνκίζεη ηα απνξξίκκαηα απηά, νη ππεχζπλνη
ππνρξενχληαη :
α) Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Γήκνπ ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά νγθψδεο
αληηθείκελν, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ, φπσο απηφ ζα πξνζδηνξηζηεί κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
β) Να παξαδίδνπλ ηα αληηθείκελα ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ζην ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη ν
Γήκνο
γ) Να κελ ελαπνζέηνπλ νγθψδε αληηθείκελα ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα ή ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο απφ πξηλ αιιά κφλνλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ, φπσο
απηέο αλαθνηλψζεθαλ αξκνδίσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ζρεηηθή έγγξαθε ή ηειεθσληθή
εηδνπνίεζε γηα ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν πνπ πξέπεη λα ελαπνζέηνπλ πξνζσξηλά ηα
πξνο απνθνκηδή αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκείν ψζηε λα
κελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ θαη λα είλαη επρεξήο ε απνθνκηδή ηνπο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη θάζε θνξά πξφζηηκν θαη ε παξάβαζε απηή ζπληζηά άλεπ
αδείαο θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, γηα ηελ νπνία εθαξκφδνληαη φζα πξνβιέπνληαη απφ
ηνλ θαλνληζκφ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
11.2. πζθεπαζίεο
Δηδηθφηεξα γηα ηα νγθψδε απφβιεηα νηθηαθνχ ηχπνπ θαη ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο, πνπ
πξνέξρνληαη απφ θαηαζηήκαηα, γξαθεία θηι., νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη, λα έρνπλ
πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν ζηα πάζεο θχζεσο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο, πνπ
ηνπνζεηνχλ πξνο απνθνκηδή (ραξηνθηβψηηα, μπινθηβψηηα θηι.) δηα ζπκπηέζεσο ή άιινπ
πξφζθνξνπ ηξφπνπ (πεξηδέζεσο θηι.). ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηελ δηάηαμε απηή, ν
Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν.
11.3 Απαιιαγή απφ ην ηέινο απνθνκηδήο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ έρνπλ νη δεκφηεο ησλ
νπνίσλ ηα πξνο απνθνκηδή πιηθά είλαη κεηαιιηθά.
Άξζξν 12.
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ εηδηθώλ απνξξηκκάησλ
12.1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Γήκνο δηαζέηεη ηελ ππνδνκή θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα
ηεο πεξηζπιινγήο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ απφ βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2α ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ,
πεξηζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα απηά βάζεη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ αλαθνηλψλεη ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ
Γήκνπ ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο φπσο απηφ ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Να ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηα νγθψδε δεκνηηθά απνξξίκκαηα έηζη φπσο
απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 11 παξ.1.
12.2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δελ έρεη δπλαηφηεηα απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο
ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 α, νη ππεχζπλνη
βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θηι. ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα
απνξξίκκαηα κε δηθά ηνπο κέζα. Δπίζεο ππνρξενχληαη, κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο, λα
ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο θαη λα κελ ηα
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βγάδνπλ ζην πεδνδξφκην, ην νδφζηξσκα ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Γηα ηνπο
παξαβάηεο ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 παξ. 1 γ.
12.3. Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ – εθηφο εθείλσλ πνπ
εμαηξνχληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 – νη ππεχζπλνη είλαη ππνρξεσκέλνη :
α) γηα ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπφζεζε ζε εηδηθνχο θάδνπο ή απηνπηεδφκελεο θιεηζηέο
πξέζεο,
β) γηα ηνλ εκθαλή ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «απνξξίκκαηα λνζνθνκεηαθά, κε επηθίλδπλα, κε
ηνμηθά» κε απηνθφιιεηε εηηθέηα, ζθξαγίδα ή θαξηέια, πάλσ ζηνπο θάδνπο, ηνπο ζάθνπο θαη
ηηο απηνπηεδφκελεο πξέζεο ή άιιν ηξφπν ζήκαλζεο, πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνπο ππεπζχλνπο απφ
ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηνο ηνπ Γήκνπ,
γ) Οη ππεχζπλνη ησλ απνβιήησλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππνρξενχληαη, εθ’ φζνλ ηνπο
δεηεζεί, λα ρνξεγνχλ βεβαίσζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ ηελ πξνέιεπζε θαη ην είδνο ησλ
απνξξηκκάησλ.
12.4. Δηδηθά ηα απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 β ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ (κπάδα θαη άιια άρξεζηα θαη αδξαλή πιηθά, πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο,
θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο νηθνδνκψλ θηι.) κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ
ππεπζχλνπ εξγαζηψλ ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο ππνδνρήο κπαδψλ ή ηνπο Υ.Τ.Σ.Α. :
12.4.α. Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, ηνπ νδνζηξψκαηνο ή άιινπ
θνηλφρξεζηνπ (δεκνζίνπ ή δεκνηηθνχ ρψξνπ) θάζε είδνπο πιηθψλ άλεπ αδείαο απφ ην Γήκν
θαη ρσξίο ηε ιήςε ησλ εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ
πξνβιέπνληαη θάζε θνξά απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηνλ Καλνληζκφ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε
ελαπφζεζε πιηθψλ ρσξίο θαηάιιειε ζπζθεπαζία (ρχκα) θαη ρσξίο ηε ιήςε ησλ
απαηηνχκελσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ
απνθπγή ξχπαλζεο απφ δηαξξνή ησλ πιηθψλ. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ,
λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ επηκειή θάιπςε ησλ πιηθψλ, ηελ απνθπγή δηάρπζεο πιηθψλ ή
απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο γηα ηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ, φηαλ απηά θξίλνληαη απαξαίηεηα.
Οη παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηηκσξνχληαη θάζε θνξά κε πξφζηηκν θαη ζεσξείηαη φηη
θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην ρψξν άλεπ αδείαο. Σα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο ή αλ, απφ ηελ έθηαζε ηεο θαηάιεςεο θαη ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ησλ πιηθψλ,
πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζηε δεκφζηα πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηαμία ηεο πφιεο.
12.4.β. Ωζαχησο απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ησλ σο άλσ πιηθψλ ζε αθάιππηνπο ρψξνπο, φπσο
νηθφπεδα, ξέκαηα, πάξθα, άιζε, δαζηθέο εθηάζεηο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. Οη
ελέξγεηεο απηέο πξνθαινχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγνχλ εζηίεο
ξχπαλζεο θαη ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ θαη πξνθαινχλ θηλδχλνπο.
12.4.γ. Γελ επηηξέπεηαη ε ρσξίο άδεηα θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ)
ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ (ζθάθεο, containers θηι.) ζηνπο νπνίνπο ξίπηνληαη
κπάδα ή θάζε κνξθήο αδξαλή πιηθά. Οη ππεχζπλνη, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 4 γ ii
ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνρξενχληαη :
i. Να εθνδηάδνληαη κε ζρεηηθή άδεηα απφ ην Γήκν. Να αλαξηνχλ ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδα
κε ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ππεπζχλνπ. Οη άδεηεο
εθδίδνληαη απφ ηελ Γ/λζε Πξνζφδσλ ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ απηνςία ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο
θαη έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
ii. Ωο ππεχζπλνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ λννχληαη νη θχξηνη, λνκείο ή θάηνρνη σο θαη
νη κηζζσηέο θαη εθκηζζσηέο ησλ σο άλσ κέζσλ θαη ησλ ρψξσλ ηνπνζέηεζήο ηνπο.
iii. Οη άδεηεο πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρψξν πνπ δηαηίζεηαη, ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θηλεηνχ κέζνπ ή ηεο θαηάιεςεο
(θάδνπ, ζθάθεο, container θηι) ή ηεο πξνζηαηεπκέλεο πξνζσξηλήο θαηαζθεπήο θαη ηα πιήξε
ζηνηρεία ησλ ππεπζχλσλ ηεο παξ. 4.γ. ηη ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
12.5. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 4.γ. η επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε εκέξα
παξακνλήο ηνπ κέζνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν. ε πεξίπησζε παξακνλήο ζθάθεο, ζπκπηεζηνχ
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ή άιινπ κέζνπ, ρσξίο άδεηα, πέξαλ ησλ 3 εκεξψλ, ην κέζν απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ππεξεζία
θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο, φπσο απηή ζα πξνθχπηεη θάζε θνξά, θαηαινγίδεηαη ζηνπο
ππεπζχλνπο.
12.6. Ζ εζθεκκέλε εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα
εξγνιάβσλ ή κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ζε δξφκνπο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επηζχξεη
πξφζηηκν.
12.7. Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα
νρήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.
Άξζξν 13.
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ εηδηθώλ θαη επηθίλδπλσλ θαη Ηαηξηθώλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ
κεηαθέξνληαη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
13.1 Κάζε θάηνρνο Η.Α. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ. ΖΠ 37591/2031/2003 Κ.Τ.Α
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο-Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ-Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ-Τγείαο θαη Πξφλνηαο-Γεσξγίαο πεξί «Μέηξσλ θαη Όξσλ γηα ηε
δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο» ππνρξενχηαη:
Α. Να εμαζθαιίδεη ν ίδηνο ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, αμηνπνίεζε, επεμεξγαζία ή
δηάζεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αλψηεξνπ απφθαζεο ή
Β. Να παξαδίδεη ηα απφβιεηα ζε θπζηθφ ή λφκηκν πξφζσπν, ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί
ζρεηηθή άδεηα (ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, αμηνπνίεζε, επεμεξγαζία ή δηάζεζε)
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξνπ απφθαζεο.
13.2. Κάζε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο
έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαξηίδεη «Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο Δ.Η.Α.» πνπ ζα
εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ χζηεκα Τγείαο (ΠΔΤ).
13.3. Απφ ηα ηαηξηθά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ έθαζηε πγεηνλνκηθή κνλάδα, ζχκθσλα
κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
ζρεηηθήο Κ.Τ.Α., ν Γήκνο Νάνπζαο ζπιιέγεη ηα:
Α. Ηαηξηθά Απφβιεηα Αζηηθνχ Υαξαθηήξα (ΗΑ-ΑΥ) πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά
απφβιεηα (φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ).
Ζ δηάζεζε ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 13 θαη 11 ηνπ παξφληνο
Ζ δηάζεζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ ακηγψο Μνιπζκαηηθνχ Υαξαθηήξα
(Δ.Η.Α.-Μ.Υ.) πνπ έρνπλ ππνζηεί επηηπρή θαη πιήξε απνζηείξσζε, ψζηε λα πξνζνκνηάδνπλ
κε ηα νηθηαθά απφβιεηα φζνλ αθνξά ην κηθξνβηαθφ ηνπο θνξηίν θαη εθφζνλ ηεξνχληαη
απζηεξά νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ην θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ Υψξνπ
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ, (ΓΗ.Α.ΑΜΑΘ. Α.Δ.)
13.4 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ
ζπζθεπαζκέλσλ ζε θίηξηλεο, θφθθηλεο ή πξάζηλεο ζαθνχιεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε
ζπζθεπαζία ή ζε ρχδελ κνξθή.
13.5 Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ (επεμεξγαζκέλα ζε κε
αλαγλσξίζηκε κνξθή ή κε επεμεξγαζκέλα) κε ηα Ηαηξηθά Απφβιεηα Αζηηθνχ Υαξαθηήξα ζε
θνηλή ζπζθεπαζία ή ζε ρχδελ κνξθή ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.
Άξζξν 14.
Πξντόληα θεπεπηηθώλ εξγαζηώλ.
14.1 Σα θχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ θιπ., εάλ κελ έρνπλ κηθξφ
φγθν θαη βάξνο ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ηνπνζεηνχληαη εληφο
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ησλ θάδσλ φπσο ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα, εάλ δε, έρνπλ κεγάιν φγθν, αθνινπζείηαη ε
δηαδηθαζία απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ έπεηηα απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11.
14.2 Σα ππφινηπα θνπήο δέληξσλ, ζάκλσλ, θιαξηά θιπ ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δεκάηηα,
δεκέλα κε αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξκα, γηα ηελ εχθνιε θφξησζε ηνπο. Γηα ηνλ ρξφλν
πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο πξνο απνθνκηδή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11.
14.3 Τπφινηπα ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο
ππεπζχλνπο κε ηα δηθά ηνπο κέζα. Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε ηνπο κε νηθηαθά απνξξίκκαηα ή
ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ηνπο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ.

Άξζξν 15.
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθισζε
15.1 Ο Γήκνο Νάνπζαο, ν νπνίνο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα αλαθύθισζεο απνβιήησλ
ζπζθεπαζηώλ κε ην ζχζηεκα ηνπ ΜΠΛΔ ΚΑΓΟΤ θαη ρσξηζηήο ζπιινγήο γπάιηλσλ
ζπζθεπαζηώλ ζηνπο εηδηθνύο κπιε θώδσλεο ζπιινγήο ππνρξενχηαη ζηελ:
Α. Γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο κε εηδηθά θπιιάδηα, ηαθηέο αλαθνηλψζεηο θαη
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα γηα ηελ χπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο.
Β. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε
ελίζρπζε θαη
Γ. πλεξγαζία κε εζεινληηθέο νκάδεο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Δμαίξεζε από ηνλ παξόληα Καλνληζκό:
Ο Γήκνο Νάνπζαο δελ ππνρξενχηαη ζηελ
Α. άκεζε απνθνκηδή Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ηα νπνία είλαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Ζ
απνθνκηδή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο κε ην
αξκφδην ηκήκα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα εκεξψλ. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε, θη αλ ν ππεχζπλνο επηζπκεί, κπνξεί λα ηα κεηαθέξεη κφλνο ηνπ γηα δηάζεζε ζην
ηαζκφ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ.
Β. ζπιινγή Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ηα νπνία είλαη αλακηγκέλα κε ζθνππίδηα θαη δηάθνξα
άιια πιηθά .Οη ππεχζπλνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα είλαη θαζαξά θαη ρσξίο άιιεο πξνζκίμεηο.
15.2 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ-πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε
Ο Γήκνο Νάνπζαο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή γηα ηελ
αλαθχθισζε θαη ηελ αλάθηεζε πξψησλ πιψλ, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη
ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. Οη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 4
θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε
ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.
Οη ππεχζπλνη, κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπο θαη ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ ζηε πεξηνρή
ηνπο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο
νδεγίεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ πξνο αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ.
Δηδηθφηεξα:
Α. Οη πνιίηεο νθείινπλ λα ελαπνζέηνπλ ζηνλ ΜΠΛΔ ΚΑΓΟ φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο απφ:
 αινπκίλην π.ρ. θνπηάθηα αλαςπθηηθψλ, αινπκηλφραξην, θ.ιπ.
 ιεπθνζίδεξν π.ρ. θνπηηά απφ θνλζέξβεο, γάια εβαπνξέ, ηελεθέδεο, θ.ιπ.
 πιαζηηθό π.ρ. πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνχ, κπνπθάιηα απφ θαιιπληηθά, θ.ιπ.
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γπαιί π.ρ. γπάιηλα κπνπθάιηα θαη βαδάθηα, κπνπθάιηα απφ θξαζί, θ.ιπ.
ραξηί ή ραξηόλη π.ρ. θνπηηά απφ κπηζθφηα ή πίηζα, ζπζθεπαζίεο απφ γάια θαη
ρπκνχο, ραξηφληα, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θ.ιπ.
Β. Οη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, ςπραγσγίαο θαη πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο θαθέ, κπαξ,
μελνδνρεία, αίζνπζεο δεμηψζεσλ θαη εζηηαηφξηα θαζψο επίζεο θαη νη δεκφηεο, νθείινπλ λα
ελαπνζέηνπλ ζηνπο θψδσλεο γπαιηνχ γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο δειαδή γπάιηλα κπνπθάιηα
θαη γπάιηλα δνρεία
15.3 Σα λέα πξνγξάκκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ, ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη παξνρή
νδεγηψλ ζηνπο πνιίηεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επηηπρία ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, ζε θάζε πεξηνρή πνπ
εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα, νη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν
4 θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη, επαγγεικαηίεο θαη επηζθέπηεο, ππνρξενχληαη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηνπ θαλνληζκνχ θαη ηηο νδεγίεο ησλ
ππεξεζηψλ. ε φζνπο δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο δηαινγήο θαη ζπιινγήο ησλ
πιηθψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο ν Γήκνο ζα επηβάιεη ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο.
15.4 Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλαθχθισζε ραξηνθηβσηίνπ ζην Γήκν Νάνπζαο:
Α. ηηο επηρεηξήζεηο, φπνπ νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο είλαη ζρεηηθά κεγάιεο (άλσ ησλ 300
θηιψλ αλά εβδνκάδα), νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ μερσξηζηά απφ ηα άιια
απνξξίκκαηα θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζην ζεκείν ζπιινγήο πνπ έρεη νξίζεη ν Γήκνο.
Β. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηα ραξηνθηβψηηα θαη παξεκθεξή πιηθά ζπζθεπαζίαο
εκπνξεπκάησλ, ζα πξέπεη λα ζπάδνληαη θαη λα ζπζθεπάδνληαη ζε ζηεξεά δεκέλα παθέηα έηζη
ψζηε λα θαηαιακβάλνπλ ην κηθξφηεξν δπλαηφ φγθν θαη λα πξνθαινχλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή
αηζζεηηθή ελφριεζε φηαλ εθηεζνχλ πξνο απνθνκηδή. Να είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθνππίδηα.
Να θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεινπο (κε δεκηνπξγνχληεο πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεοθαηαζηήκαηα) κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (ππφγεηα, εηδηθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη, θηι). Σν
ίδην πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ απεξγνχλ νη εξγαδφκελνη ή φηαλ δελ
πξαγκαηνπνηείηαη πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή.
Γ. Σα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα πξέπεη λα βγαίλνπλ κφλν κεηά ην επίζεκν κεζεκεξηαλφ
θιείζηκν ηεο αγνξάο θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν αλαθχθισζεο. ε
πεξίπησζε πνπ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλή
απνθνκηδή, νη ππφρξενη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηειεθσληθά ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο
ηνπ Γήκνπ θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο λα γίλεηαη ε απφζεζε ησλ ραξηνθηβσηίσλ ηνπο.
15.5 ρεηηθά κε ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο:
Οη ππεχζπλνη εθζέηνπλ ηα πξνο ζπιινγή αλαθπθιψζηκα πιηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 11.3 ηνπ παξφληνο. Απαγνξεχεηαη ε ξίςε κέζα ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο
δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ απφ απηφ πνπ αλαγξάθεηαη εμσηεξηθά κε εηδηθφ απηνθφιιεην θαζψο θαη
ε ξίςε αζηηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα νηθηψλ,
θαηαζηεκάησλ θ.η.ι
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ξίςε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κέζα ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.
15.6 Κάδνο Αλαθχθισζεο
Ο Γήκνο Νάνπζαο εθαξκφδνληαο πξφγξακκα αλαθχθισζεο ηνπνζεηεί θάδνπο ζπιινγήο
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Απαγνξεχεηαη λα ξίρλνληαη κέζα ζηνλ θάδν αζηηθά απνξξίκκαηα
πξνεξρφκελα απφ νηθίεο, γξαθεία θηι. θαζψο θαη ε ξίςε νπζηψλ πνπ κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά (πρ αλακκέλα ηζηγάξα ή απνηζίγαξα, ζηάρηεο ηδαθηψλ, ζεξκαζηψλ ή
ςεζηαξηψλ θιπ εζηίεο θσηηάο)
15.7 Ο Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, κπνξεί κε απνθάζεηο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, λα ζεζπίδεη θίλεηξα θαη επηβξαβεχζεηο ζε φζνπο ζπκβάιινπλ κε
νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ (ζρνιεία, νξγαλψζεηο, ζχιινγνη,
πνιίηεο, γεηηνληέο, εηαηξίεο θιπ)
15.8 Σα δεκνηηθά απφβιεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ν. 2939/2001 σο ‘’άιια πξντφληα’’
δειαδή ηα πξντφληα φπσο νρήκαηα, ιάζηηρα, θαηαιχηεο νρεκάησλ, νξπθηέιαηα, κπαηαξίεο
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θαη ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθά είδε, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιηθά
ηειεπηθνηλσληψλ, πιηθά εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, είδε επίπισζεο θ.α. ππφθεηληαη ζε
επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αμηνπνίεζε. Γηα φζα απφ ηα πξναλαθεξφκελα πιηθά ππάξρνπλ
εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απαγνξεχεηαη λα ξίπηνληαη ζε θάδνπο
απνξξηκκάησλ θαη θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή,
κεηαθνξά θαη αλαθχθισζε ηνπο, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο εηο
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 2939/2001.
15.8.1 Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε Ζιεθηξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ ηζρχνπλ ηα
αθφινπζα:
Κάζε θάηνρνο άρξεζησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη
ζην Π.Γ. 117/2004, Παξάξηεκα ΗΑ θαη ΗΒ, νθείιεη λα ζπλδξάκεη ζηελ αλαθχθισζή ηνπο.
Απηνί κπνξνχλ είηε λα ηα κεηαθέξνπλ νη ίδηνη γηα απφξξηςε ζε Γεκνηηθά ή Ηδησηηθά εκεία
πιινγήο είηε λα ελεκεξψζνπλ ηειεθσληθά ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. Ζ απνκάθξπλζε
ησλ πιηθψλ απηψλ ζα γίλεη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε
απηή νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα εθζέηνπλ ηα ΑΖΖΔ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην
άξζξν 11 ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 16.
Γηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε ακηάληνπ
16.1 Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε κπαδψλ θαη πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο
εξγαζίεο αθαίξεζεο, θαηεδάθηζεο, επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ακηαληνχρσλ πιηθψλ .
16.2 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηεδάθηζεο ή ζπληήξεζεο, νη εξγνδφηεο νθείινπλ λα
θαηαξηίδνπλ ζρέδην εξγαζίαο, λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ζε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ 212/2006 ( ΦΔΚ 212/Α/9-10-2006) θαη ηεο νδεγίαο
2003/18/ΔΚ. Σα ακηαληνχρα πιηθά ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο
ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπιιέγνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη λα
απνξξίπηνληαη σο επηθίλδπλα απφβιεηα (Κ.Τ.Α 8668/2007 «Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ
Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ)» (ΦΔΚ 287Β/2/3/07)

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄
ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ.
Άξζξν 17.
Αζηικόρ Δξοπλιζμόρ - Γημόζια Κηίπια – Αγάλμαηα - Μνημεία και λοιπέρ διαηάξειρ
ζσεηικά με ηην καθαπιόηηηα ηων εξωηεπικών σώπων
Ζ ηζηνξία θαη ε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ δήκνπ καο, ηα αγάικαηα, ηα 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 κλεκείσλ,
αγαικάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ινηπψλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ, απνηειεί
παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκα αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο παξάβαζεο. ηνπο παξαβάηεο,
πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, όπσο απηέο
πξνθύπηνπλ θάζε θνξά.
17.1 ε θνηλφρξεζηνπο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ (νδνί, ξείζξα, πιαηείεο, πάξθα,
παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.) απαγνξεχεηαη ε ξίςε άρξεζησλ ραξηηψλ,
παθέησλ ή άιισλ εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο. Σα παξαπάλσ αληηθείκελα ή πξντφληα πξέπεη λα
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θπιάγνληαη θαη λα ξίρλνληαη κέζα ζην θνληηλφηεξν (κε ππεξπιήξεο) θαιαζάθη
κηθξναπνξξηκκάησλ ή θάδν Μεραληθήο Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ.
17.2 Απαγνξεχεηαη ε ξίςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ ζηα θαιαζάθηα κηθξναπνξξηκκάησλ θαη
απνβιήησλ φπσο π.ρ. εχθιεθηα πιηθά, ρεκηθά, κπάδα, θιπ. πνπ κπνξνχλ λα ηα
θαηαζηξέςνπλ.
17.3 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απνξξππαληηθψλ θιπ. νπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αθξφ θαηά ηελ
πιχζε απιψλ, βεξαληψλ, νρεκάησλ, θιπ. φηαλ ηα απφλεξα ηεο πιχζεο ρχλνληαη ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
17.4 Απαγνξεχεηαη ε ξίςε, κέζα ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζην δίθηπν απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ
ηεο πφιεο, ιαδηψλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο
ησλ κεραλψλ, ιηπψλ ςεηνπσιείσλ, πγξψλ κπαηαξηψλ θαη γεληθά πγξψλ απνβιήησλ πνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνμηθή επηβάξπλζε ησλ απνρεηεκέλσλ ιπκάησλ.
17.5 Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε κε ηελ αλαγξαθή ιέμεσλ ή θξάζεσλ, απεηθφληζε
παξαζηάζεσλ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ησλ κλεκείσλ, αγαικάησλ, αξραηνινγηθψλ
ρψξσλ θαη θάζε επηθαλείαο ζε δεκφζην ρψξν θαζψο θαη θάζε ρψξνπ ή αξρηηεθηνληθνχ
ζηνηρείνπ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ην θπζηθφ θάινο (π.ρ. ρψξνη
πξαζίλνπ) ή ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία.
17.6 Ο Αζηηθφο εμνπιηζκφο (παγθάθηα, θάγθεια, θνιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ, ζηάζεηο
ιεσθνξείσλ, θάδνη, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θαη ινηπά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ, πηλαθίδεο, ζηληξηβάληα, παξηέξηα ινπινπδηψλ, δελδξνζηνηρίεο, θιπ.) πξέπεη
λα δηαηεξείηαη θαζαξφο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπ, πνπ είλαη ε παξνρή
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη λα κελ απνηειεί εζηία κφιπλζεο ή αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο
ηεο πφιεο. Απαγνξεχεηαη ε πξφθιεζε ξχπαλζεο θαη θαηαζηξνθψλ ζε θνηλφρξεζηε Γεκνηηθή
πεξηνπζία.
17.7 Απαγνξεχεηαη λα ξίρλνληαη κέζα ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη πγξά απφβιεηα ή
απφβιεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ζηνλ θάδν ή δεκηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν
ή κεραληζκφ ηνπ θάδνπ (π.ρ. θνιιψδεηο ή ηνμηθέο νπζίεο, κέηαιια, πέηξεο), πιηθά,
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, κπαηαξίεο απηνθηλήησλ ή νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ
ππξθαγηά ζηνλ θάδν (π.ρ. αλακκέλα ηζηγάξα ή απνηζίγαξα, ζηάρηεο ηδαθηψλ, ζεξκαζηξψλ ή
ςεζηαξηψλ, θιπ. εζηίεο θσηηάο) ή ηέινο πιηθά ή νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ
ππεξβνιηθά ην βάξνο ηνπ γεκάηνπ θάδνπ (π.ρ. κπάδα, ρψκα, ιάζπεο θιπ.) θαη λα
πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο θαη ζηνπο θάδνπο αιιά θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο αλπςσηηθνχο
κεραληζκνχο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ.
Γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ παξαβάζεηο (κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ
κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, ζπλέπεηα πξφζθξνπζεο, ακέιεηαο ή
βαλδαιηζκνχ θαζψο θαη κεξηθή ή νιηθή βιάβε ζηνπο αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο ησλ
απνξξηκκαηνθφξσλ).
17.8 Οη ζέζεηο ησλ θάδσλ έρνπλ επηιεγεί κε βάζε ηελ ζρεηηθή εκπεηξία ηεο Τπεξεζίαο
Καζαξηφηεηαο θαη κε βαζηθφ θξηηήξην ηε δεκηνπξγία ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο ζπλνιηθήο
ελφριεζεο, αιιά θαη κε ζθνπφ λα εμππεξεηνχλ φιν ην ζχζηεκα κεραληθήο απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Απαγνξεχεηαη ε – κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
κεηαθίλεζε απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ απφ αλαξκφδηα άηνκα
θαζψο θαη ε αθηλεηνπνίεζε ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (π.ρ. θιεηδαξηέο, πξφζδεζε ζε θηλεηά
θαη αθίλεηα κέζα φπσο ηξέηιεξ, θξάρηεο θιπ.) γηα εμππεξέηεζε πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ.
Οη κφλνη αξκφδηνη γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπο είλαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο Τπεξεζίαο
Καζαξηφηεηαο.
17.9 Απαγνξεχεηαη ε παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο, θαηαζθεπήο
εζνρψλ, ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ «Π»
17.10. Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή
ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ
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Άξζξν 18.
Τπνρξεώζεηο πεδώλ - νδεγώλ
18.1 Ζ απφξξηςε απφ πεδνχο ή επνρνχκελνπο ζε δξφκνπο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή άιισλ εηδψλ κηθξνζπζθεπαζίαο,
κηθξναληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε
απφξξηςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο,
πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θηι.) απφ πεξηπαηεηέο, ζακψλεο θηι. Σα
παξαπάλσ αληηθείκελα πξέπεη λα ξίπηνληαη ζηα ππάξρνληα θαιάζηα κηθξναπνξξηκκάησλ ή
ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. ε φζνπο παξαβηάδνπλ ηελ δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη
πξφζηηκν.
18.2 Ζ ξχπαλζε κε ιάδηα θάζε είδνπο νρεκάησλ πνπ εγθαηαιείπνληαη ζην νδφζηξσκα ή ζε
άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηπρήκαηα ζε πεδνχο θαη ηξνρνθφξα
θαη απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα
θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο λα
κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο δηαξξνή κεηά απφ
ζχγθξνπζε, νη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ ππεξεζία
Καζαξηφηεηαο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο.
Άξζξν 19.
Ηδηνθηεηώλ ή ζπλνδώλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη ινηπώλ θαηνηθίδησλ δώσλ
19.1. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαηνηθίδησλ δψσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φπνπ ππάξρεη
εηδηθή ζήκαλζε.
19.2. Οη ηδηνθηήηεο ή νη ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαζαξίδνπλ άκεζα
ηα πεξηηηψκαηα θαη ηηο αθαζαξζίεο ησλ δψσλ ηνπο φηαλ απφ απηά ξππαίλνληαη θνηλφρξεζηνη
ρψξνη θαη ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα παηδηθή ραξά ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν πνπ θηινμελεί
παηδηά, απιέο ή εηζφδνπο ζρνιείσλ, βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, πξναχιηα εθθιεζηψλ ή
δεκφζηα θηίξηα θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.
Άξζξν 20.
Ρύπαλζε από ππαίζξηα δηαθεκίζεηο – επηθόιιεζε εληύπσλ ζε ζηύινπο γηα
εληαθηαζκνύο θαη κλεκόζπλεο ηειεηέο.
20.1 Απαγνξεχεηαη ζχκθσλα κε ην Ν. 2946/2001 ε ππαίζξηα δηαθήκηζε δειαδή ε ππαίζξηα
θαη δεκφζηα πξνβνιή (π.ρ. αθηζνθφιιεζε) κε θάζε ηξφπν θαη κέζν γηα ηελ πξνψζεζε
εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζθνπψλ ζηνπο εμήο ρψξνπο:
Α. ε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο γχξσ απφ
απηνχο, ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο θαζψο θαη ζε ηφπνπο
πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ
θάζε θνξά.
Β. ε κλεκεία, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο ή θαη ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο θαη
παξαδνζηαθά θηίξηα.
Γ. ε θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκψλ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Γ. ε θνηκεηήξηα, θηίξηα λαψλ θάζε ζξεζθείαο θαη δφγκαηνο, θαζψο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν ηνπο
Δ. ε επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη
ζην άξζξν 14 παξάγξαθν 1 ηνπ Ν 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α’) φπσο ηνίρνη αληηζηήξημεο,
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γέθπξεο, ζήξαγγεο, ην θαηάζηξσκα δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ, θαζψο θαη ζηχινη θσηηζκνχ
θαη ππνζηαζκνί εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο
Σ. ε ζηνέο θηηξίσλ
Ε. ε πηλαθίδεο δεκνζίαο πιεξνθφξεζεο, ζε πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο θαη ζηνπο
θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο νδηθήο θπθινθνξίαο.
20.2 Απαγνξεχεηαη επίζεο:
Α. Ζ αλάξηεζε παλφ, αεξνπαλφ ή άιισλ φκνησλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ε αληίζεηε κε ηελ
αηζζεηηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πφιεο ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ ηακπιφ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, ζε νδνχο, πεδνδξφκηα, πιαηείεο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζηηο
πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ θαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο.
Β. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ππνιεηκκάησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη γηγαληναθηζψλ
ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
Γ. 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.
Γ. Ο δηαζθνξπηζκφο δηαθεκηζηηθψλ- ελεκεξσηηθψλ θέηγ-βνιάλ ζην θαηάζηξσκα ησλ δξφκσλ
θαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Σα δηαθεκηζηηθά- ελεκεξσηηθά θπιιάδηα απαγνξεχεηαη λα
ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηθξάμεηο νηθηψλ, πιαηχζθαια, εμσηεξηθέο ζχξεο θαη γεληθά ζε ζεκεία
απφ ηα νπνία είλαη εχθνιε ε θαηάιεμή ηνπο ζε δξφκνπο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην πξφζηηκν βαξχλεη αιιειέγγπα θαη ζην αθέξαην ηφζν ηνλ
δηαθεκηδφκελν φζν θαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξαβαίλεη ηε δηάηαμε απηή.
Δπηπιένλ νη ππαίηηνη, βαξχλνληαη κε ην θφζηνο θαζαξηζκνχ πνπ απνινγηζηηθά ζα επηβάιεη ν
Γήκνο.
ύκθσλα κε ην Ν. 2946/2001 άξζξν 3 παξ.1 ν Γήκνο δύλαηαη λα νξίζεη ρώξνπο ζηνπο
νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ππαίζξηα δηαθήκηζε. Οη ρώξνη απηνί πεξηγξάθνληαη θαη
θαζνξίδνληαη ζε μερσξηζηή θαλνληζηηθή απόθαζε.
20.3 Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε εληχπσλ πνπ αθνξνχλ ηέιεζεο ηαθηθψλ θαη κλεκφζπλσλ
ηειεηψλ ζε ζηχινπο θαη θνιψλεο. Ο δήκνο νξίδεη ζεκεία πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά
δηακνξθσκέλα ζηαλη ζηα νπνία ηα ελ ιφγν έληππα κπνξνχλ λα αλαξηψληαη. Αξρηθά ζεκεία
επηθφιιεζεο νξίδνληαη νη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηεο εθθιεζίεο. Γηα ηελ
θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ νξίδνληαη αξρηθά 16 ( δεθαέμη ) αθφκε ζεκεία ζηα νπνία
ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα εηδηθά ζηαλη αλαθνηλψζεσλ εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο Νάνπζαο
θαη 3 ( ηξία ) ζεκεία ζε πιαηείεο θνηλνηήησλ. Σα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ ηδηθά
δηακνξθσκέλσλ ζηαλη πεξηγξάθνληαη ζηελ θαλνληζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηελ ππαίζξηα
δηαθήκηζε.
Άξζξν 21.
Υώξνη Δθδειώζεσλ.
Ζ Καζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο
θνξείο θαη επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, εγθαηλίσλ θηι, αλήθεη ζηνπο
δηνξγαλσηέο, νη νπνίνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη θαζαξνχο θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη λα ηνπο απνδίδνπλ ζηελ θνηλή ρξήζε, κεηά ην πέξαο ησλ
εθδειψζεσλ, ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβαλ.
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Άξζξν 22.
Δγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα.
22.1. Σα απηνθίλεηα, κνηνζηθιέηεο θαη κνηνπνδήιαηα, ινηπά νρήκαηα, ζθάθε αλαςπρήο ,
ηξέηιεξ θαη κεραλήκαηα πάζεο κνξθήο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηαζκεπκέλα γηα πεξηζζφηεξν
απφ έλα (1) κήλα ζην ίδην ζεκείν, ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ ζηεξεά απφβιεηα θαη ν
ηδηνθηήηεο ηνπο νθείιεη λα ηα απνκαθξχλεη ακέζσο. Δθ΄φζνλ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε απφ
ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ εηδνπνηείηαη ζρεηηθά ν ηδηνθηήηεο θαη αλ εμαθνινπζεί ε ζηάζκεπζε
ζεσξείηαη θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηνπ Νφκνπ
1080/80.
22.2. Αλ δελ βξίζθεηαη ν ηδηνθηήηεο γηα λα ηνπ επηδνζεί ε εηδνπνίεζε ν Γήκνο επηθνιιά
εηδηθφ ζήκα επί ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζπληάζζεη πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο
εγθαηαιειεηκκέλνπ.
22.3. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δελ ζπκκνξθσζεί θαη έρεη εμαληιεζεί ην ρξνληθφ
πεξηζψξην ηνπ ελφο (1) κελφο, ην απηνθίλεην ή ην κεράλεκα ζεσξείηαη εγθαηαιειεηκκέλν θαη
κε επζχλε ηνπ Γήκνπ κεηαθέξεηαη ζηνλ Ο.Γ.Γ.Τ., φπνπ γίλεηαη πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη
παξάδνζεο. ην πξσηφθνιιν απηφ αλαθέξεηαη επαθξηβψο ε θαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη
ε ζέζε απφ ηελ νπνία απνζχξζεθε.
22.4. Ζ θαηαζηξνθή ή ε απνθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη
πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
22.5. Ορήκαηα ή κεραλήκαηα, πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο πξηλ ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ηνπ ελφο κελφο ζε παξαθείκελε ζέζε ζηελ ίδηα πεξηνρή, ζεσξείηαη φηη
ζπκπιήξσζαλ ην ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο θαηαγξαθήο θαη απνζχξνληαη, φπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
22.6. ε θάζε πεξίπησζε, ε εγθαηάιεηςε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο ή
ζε άιιν δεκφζην ή δεκνηηθφ θνηλφρξεζην ρψξν, ζε αθάιππηε μέλε ηδηνθηεζία, πάξθν, άιζνο
ή ιφθν θηι., απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη επηζχξεη πξφζηηκν αλάινγα
κε ην είδνο ησλ νρεκάησλ (επηβαηεγά, κνηνζηθιέηεο, θνξηεγά θ.α. θαη θάζε είδνπο κεραλέο
αλάινγα κε ηνλ φγθν , ην βάξνο θαη ην σθέιηκν θνξηίν ηνπο).
22.7. Δθηφο ηνπ πξνζηίκνπ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο θαηαινγίδεηαη ε δαπάλε κεηαθνξάο
ηνπ νρήκαηνο ζηνλ Ο.Γ.Γ.Τ., φπσο απηή ζα πξνθχπηεη θάζε θνξά.
22.8. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο κπνξεί ζε δηάζηεκα πέληε(5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο
εηδνπνίεζεο ή ηελ επηθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο, λα ππνβάιιεη αίηεκα ζηελ ππεξεζία γηα
ηελ απφζπξζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν
ηδηνθηήηεο θαηαβάιεη ηέινο γηα ηελ απφζπξζε θαη απαιιάζζεηαη ηνπ πξνζηίκνπ ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σν ηέινο ηεο απφζπξζεο θαη ην χςνο ηνπ, ζα
θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
22.9. Όρεκα παληφο ηχπνπ, ην νπνίν είλαη ζηαζκεπκέλν επί ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ζε
δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη απνηειεί θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ απφ ηε δεκηνπξγία ξππνγφλνπ εζηίαο, επηζχξεη
πξφζηηκν. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ εκπνδίδεηαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηελ
χπαξμε πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο.
Άξζξν 23.
Τπνρξεώζεηο θαηόρσλ νρεκάησλ.
23.1 Οη ππεχζπλνη ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο ππνρξενχληαη λα
απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηα ηνπο, ηελ εκέξα θαη γηα ηηο ψξεο πνπ ζα ηνπο ελεκεξψλεη ε
Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο φηη πξφθεηηαη λα θάλεη θαζαξηφηεηα ηεο νδνχ (πιχζηκν, ζάξσζε
θιπ). Ζ ελεκέξσζε απηή ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο :
Α. Δλεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηα παξκπξίδ απηνθηλήησλ απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα,
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Β. Δλεκέξσζε απφ ηα Μ.Μ.Δ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ απφ ηελ πξνεγνχκελε,
Γ. Δλεκεξσηηθέο ηακπέιεο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο νδνχ πνπ ζα θαζαξηζηεί (ηνπνζέηεζε
απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα).
23.2 Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε (έζησ θαη πξνζσξηλά) νρεκάησλ ζηηο εηζφδνπο
πεδνδξφκσλ, ζηηο γσλίεο δξφκσλ, θαζψο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ζηελψλ νδψλ κε ηξφπν πνπ λα
εκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε πξνζπέιαζε ή ειηγκνχο (ζηξίςηκν θιπ) ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ
γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε
(έζησ θαη πξνζσξηλά) νρεκάησλ κε ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε θάδσλ
απνξξηκκάησλ πξνο ή απφ ην απνξξηκκαηνθφξν αθφκα θαη ην πιήξεο άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ
ησλ θάδσλ.
23.3 Ζ ξχπαλζε κε ιάδηα θάζε είδνπο νρεκάησλ πνπ εγθαηαιείπνληαη ζην νδφζηξσκα ή ζε
άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηπρήκαηα ζε πεδνχο θαη ηξνρνθφξα
θαη απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα
θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο λα
κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο δηαξξνή κεηά απφ
ζχγθξνπζε, νη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ ππεξεζία
θαζαξηφηεηαο.
Άξζξν 24.
Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
24.1Σα θάζε είδνπο θαηαζηήκαηα «πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο», ζηα νπνία παξαηεξείηαη
κεγάιε παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ θηι.),
νθείινπλ λα ηα ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθνχο ζάθνπο, λα θιείλνπλ θαιά ηηο ζαθνχιεο θαη λα ηα
ηνπνζεηνχλ κέζα ζηα κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο ην πνιχ κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε
απνξξηκκάησλ ή ζπζθεπαζηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο ή ηα άιια κέζα πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο θαη ηδηαηηέξσο ησλ εππαζψλ πξντφλησλ θαη φζσλ αιινηψλνληαη εχθνια.
ηα πξναλαθεξφκελα δελ πεξηιακβάλνληαη δσηθά ππνπξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζηε
δηαδηθαζία κεηαπνίεζεο θαη δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θαλνληζκφ
1774/2002/ΔΚ «γηα ηνλ θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηα δσηθά ππνπξντφληα
πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν».
24.2 Σα απνξξίκκαηα, κηθξναππνξξίκαηα θιπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζθνχπηζκα ησλ
θαηαζηήκαηνο ηνπο, αιιά θαη ησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην κπξνζηά απ’ απηφ πεδνδξφκην,
νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη θαζεκεξηλά λα ηα ζπγθεληξψλνπλ κέζα ζε αλζεθηηθνχο,
ζηεγαλνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο, ή πιαζηηθά δνρεία θαιά θαη ζηεγαλά θιεηζκέλα (ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 8.1) λα ηα απνζεθεχνπλ πξνζσξηλά ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.4 θαη λα απνθεχγνπλ
ηελ αλεμέιεγθηε ξίςε απηψλ ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα, ή ζε θνηλφρξεζηνπο γεληθά
ρψξνπο. Δπίζεο, απαηηείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κπξνζηά
απφ ηα θαηαζηήκαηα, ηδηαίηεξα ζε απηά πνπ εμαηηίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο (fast food,
θ.α.) ξππαίλνπλ κε ιάδηα απηνχο ηνπο ρψξνπο.
24.3 Δπεηδή ε κε νξζή δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ πξνθαιεί ζνβαξφηαηεο
ζπλέπεηεο ζηε Γεκφζηα Τγεία (αθζψδε ππξεηφ, εγθεθαινπάζεηεο, θιαζζηθή παλψιε ρνίξσλ
θιπ) ππνρξενχληαη νη παξαγσγνί ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξντφλησλ λα ηεξνχλ ηηο
δηαδηθαζίεο κεηαπνίεζεο θαη λα εθαξκφδνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξαγξάθνπ 1, ψζηε λα
απνηξαπεί πηζαλή αλεμέιεγθηε δηάζεζε ηνπο, ζε Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο.
Σα θάζε είδνπο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ( Κξενπσιεία, Ηρζπνπσιεία,
θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεγκέλσλ
πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαζψο θαη απηψλ πνπ εθηξέπνληαη απφ ηελ αλζξψπηλε
δηαηξνθηθή αιπζίδα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη ηα Πηελνπσιεία) ζηα νπνία παξαηεξείηαη
κεγάιε παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ θ.η.ι.)
νθείινπλ λα ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθνχο ζάθνπο ηα εππαζή θαη δχζνζκα απφβιεηα (θξέαηα,
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θφθαια, ςάξηα, ππνιείκκαηα ηξνθψλ, θ.η.ι.), λα θιείλνπλ θαιά ηηο ζαθνχιεο θαη λα ηα
ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζηα Μέζα Μεραληθήο Απνθνκηδήο.
24.4 Πξνθεηκέλνπ γηα απνξξίκκαηα θνπδίλαο εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ, ηδξπκάησλ, fast food
θ.ιπ., απηά πξηλ ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο παξαπάλσ ζάθνπο πξέπεη λα έρνπλ ζηξαγγηζηεί
επηκειψο θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ ζχξνληαη επί ηνπ νδνζηξψκαηνο πξνθαιψληαο
ξχπνπο.
24.5 Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη επαξθή αξηζκφ δνρείσλ απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ηελ
πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ θαζεκεξηλή απνκάθξπλζε
ηνπο. Σα δνρεία απηά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηα ζεκεία παξαγσγήο απνξξηκκάησλ.
Οη θαηαζηεκαηάξρεο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηηο ψξεο
εξγαζίαο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο θαη λα ηα κεηαθέξνπλ κέζα ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο
θαηά ην θιείζηκν ηεο αγνξάο θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ εληφο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, γηα ηελ
απνθνκηδή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.
24.6 Οη ππεχζπλνη ησλ θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξέπεη κε
ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξεηο (3) ψξεο κέζα ζην σξάξην ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο
ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ
βξίζθεηαη κπξνζηά απφ απηά θαη είλαη επξχηεξνπ πεξηγξάκκαηνο πνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ
10 κέηξα απφ ην πεξίγξακκα ηνπ ρψξνπ πνπ έρνπλ λνηθηάζεη γηα ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ. Οκνίσο δε θαη ησλ ρψξσλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη έμσ απφ ηα
παξαπάλσ φξηα αιιά είλαη θνληά ζ’ απηνχο θαη έρνπλ ζπζζψξεπζε απνξξηκκάησλ πνπ
πξνέξρνληαη πξνθαλψο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο.
24.7 Δπίζεο νη ππεχζπλνη ησλ θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη πάλσ ζ’ φια ηα
ραξηηά πεξηηπιίγκαηνο, ηηο ζαθνχιεο θιπ πιηθά ζπζθεπαζίαο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ, λα
αλαγξάθνπλ ζε δηάθνξα ζεκεία επαλάγλσζην κήλπκα πξνο ηνλ θαηαλαισηή πνπ ζα ηνλ
πξνηξέπνπλ λα δηαηεξεί ηελ πφιε θαζαξή θαη λα ηνπ ππνδεηθλχνπλ φια ηα άρξεζηα πιηθά
πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ θαηαλάισζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ λα πεηαρηνχλ κφλν
ζηα θαιαζάθηα κηθξναπνξξηκκάησλ (ή λα αλαθπθισζνχλ, αλ αλαθπθιψλνληαη).
24.8 Απαγνξεχεηαη λα δηνρεηεχνληαη ζηα δίθηπα απνξξνήο φκβξησλ καγεηξηθά έιαηα θαη ιίπε
απφ θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη γεληθά θάζε είδνπο πγξά απφβιεηα, πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
24.9. 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.
Άξζξν 25.
Καζαξηόηεηα θνηλόρξεζησλ (δεκνηηθώλ ή δεκνζίσλ ρώξσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από
επηρεηξήζεηο
25.1.α. Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαηφπηλ αδείαο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα ηελ
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα θαη
ζπλαθή, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο κε δηθά ηνπο κέζα,
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν θαζαξηζκνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ.
25.1.β. Τπνρξενχληαη επίζεο λα δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθφ ζπκπηεζηή
απνξξηκκάησλ θαη θαηάιιειν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ζε εζσηεξηθφ
ρψξν ηεο επηρείξεζεο ηνπο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ.
25.1.γ. Να δηαζέηνπλ κηθξά θαιαίζζεηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κηθξναπνξξηκκάησλ
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη δηαηεζεί κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
άξζξν 24 παξ. 4.
Δπηπιένλ ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζηα φξηα ηνπ ρψξνπ επαξθή αξηζκφ ζηαρηνδνρείσλ
δαπέδνπ ησλ νπνίσλ έρνπλ θαη ηελ επζχλε ηεο θαζαξηφηεηά ηνπο.
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25.1.δ. Ζ ακέιεηα θαζαξηζκνχ θνηλνρξήζησλ ή ειεχζεξσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ (πάξθηλγθ,
ρψξνη αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αχιηνη ρψξνη ζπλεξγείσλ, απνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ,
ζηαζκψλ θαπζίκσλ θηι), πνπ γεηηληάδνπλ κε θαηνηθίεο, ζρνιεία, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο,
απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη επηζχξεη πξφζηηκν.
25.1.ε. Ζ πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ πξνο απνθνκηδή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 24 παξ. 1.
25.2. Δάλ ην θαηάζηεκα παξακέλεη αλνηθηφ κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα απνθνκηδήο, νη
ππεχζπλνη νθείινπλ λα απνθνκίδνπλ κε δηθά ηνπο κέζα ηπρφλ απνξξίκκαηα θαη λα ηα
κεηαθέξνπλ ζε ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ή λα ηα θπιάηηνπλ
ζε εηδηθνχο ρψξνπο (ςπθηηθνχο ζαιάκνπο), ηεξψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο πγεηνλνκηθέο
δηαηάμεηο, ψζηε λα γίλεη ε απνθνκηδή ηνπο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο πεξηνρήο. ηνπο κε
ζπκκνξθνχκελνπο κε ηελ δηάηαμε απηή, επηβάιιεηαη θάζε θνξά πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν
δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο.
Δάλ ε παξάβαζε απηή δηαπηζησζεί γηα ηξίηε θνξά κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ν Γήκνο κπνξεί λα
αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Άξζξν 26.
Καζαξηόηεηα αγνξώλ θαη Λατθώλ αγνξώλ.
26.1.α Τπνρξεψζεηο Γήκνπ
Ο Γήκνο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ησλ δεκνηψλ, θξνληίδεη λα δηαηεξεί θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο φπνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ιατθέο αγνξέο, λα πξνζηαηεχεη ηελ δεκφζηα πγεία θαη λα αλαιακβάλεη
ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
26.1.β. Τπνρξεψζεηο αδεηνχρσλ – παξαγσγψλ – πσιεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηηο ιατθέο
αγνξέο.
Γηα ηελ ηήξεζε ηεο Καζαξηφηεηαο θαηά ηελ ψξα πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ιατθέο αγνξέο (απφ ηελ
έλαξμε θαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο) ππεχζπλνη είλαη νη αδεηνχρνη πσιεηέο
(επαγγεικαηίεο θαη παξαγσγνί, θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο) έζησ θαη αλ
αλαπιεξψλνληαη, ππνβνεζνχληαη ή πξνζιακβάλνπλ ππαιιήινπο ή δελ παξνπζηάδνληαη
απηνπξνζψπσο ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ.
Οη αδεηνχρνη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ νθείινπλ:
i. Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη
πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.
ii. Να κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο , εθηφο ησλ νξίσλ ηεο
έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ηνπο.
iii. Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θάδνπο ή θαιά θιεηζκέλεο
ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο.
iv. Να κε ξππαίλνπλ κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαηηέξσο εππαζψλ θαη εηδψλ
πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θχιια ιαραληθψλ θηι), θαζψο θαη εηδψλ
ζπζθεπαζίαο( ραξηφθνπηα, ηειάξα θηι).
v. Να κελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείκκαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο ρψξνπο γχξσ απφ
ηνπο πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο εθηφο εηδηθψλ ζάθσλ ηνπο
νπνίνπο νη ίδηνη ζα πξνκεζεπηνχλ ή θάδσλ.
vi. Να δηεπθνιχλνπλ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ
γεληθφ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο.
vii. Να κελ παξαθσιχνπλ , κε θαλέλα ηξφπν, ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ηνπο.
viii. Να απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ
πσιεζεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. Ζ
παξακνλή ησλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, κεηά ην πέξαο ηνπ λνκίκνπ
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σξαξίνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ θαλνληζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
ix. Όιεο νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αλαπιήξσζεο ή
ππνθαηάζηαζεο ησλ αδεηνχρσλ πσιεηψλ ή πξφζιεςεο ππαιιήισλ απφ απηνχο ή κε
απηνπξφζσπεο εκθάληζεο ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο.
26.1.γ. Δηδηθή δηάηαμε
ε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ Υ.Τ.Σ.Α. (ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο) απφ
νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο θαη θαζηζηά αδχλαηε ηελ απνθνκηδή θαη
ηειηθή δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο παξαγσγνχο
(Σακείν Λατθψλ αγνξψλ) θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ δηελέξγεηα ηεο ιατθήο
αγνξάο, κεηά απφ 12σξε πξνεηδνπνίεζε.
26.2. Πάγθνη εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ
26.2.α. ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ θαηφπηλ αδείαο πάγθνπο έθζεζεο ή
πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο,
επηβάιιεηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο θαη φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 24 γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
26.2.β. Μεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, ηα εκπνξεχκαηα θαη θάζε
θαηαζθεπή πνπ παξεκπνδίδεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πεδνδξνκίσλ , ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, πξέπεη λα απνζχξεηαη κε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαζαξηφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ
26.2.γ. Μεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν θαη λα
απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Γήκνπ. ηνπο παξαβάηεο ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ 26.3.α, 23.3.β θαη 26.3.γ, ηεο
παξαγξάθνπ απηήο.
Άξζξν 27.
Τπαίζξην θαη ζηάζηκν εκπόξην
Μηθξνπσιεηέο – θαληίλεο – πεξίπηεξα
Οη κηθξνπσιεηέο , νη ηδηνθηήηεο θαη εθκεηαιιεπηέο πεξηπηέξσλ θαη νη ηδηνθηήηεο θαληηλψλ,
πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα απφ
ηνλ θνξέα πνπ ηνπο έρεη ρνξεγήζεη ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ άδεηα
θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ νθείινπλ:
i. Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο.
ii. Να ηεξνχλ ηνλ ρψξν γχξσ απφ ηνλ πάγθν, ηελ θαληίλα ή ην πεξίπηεξφ ηνπο θαζαξφ.
iii. Να απνζχξνπλ ηνπο πάγθνπο, ηηο θαληίλεο θαη θάζε πξφζζεηε θαηαζθεπή απφ ην ρψξν
εξγαζίαο, κεηά ηελ ιήμε ηνπ σξαξίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν γεληθφο θαζαξηζκφο ηεο
πεξηνρήο θαη λα κελ κεηαηξέπνληαη νη ρψξνη απηνί ζε εζηίεο κφιπλζεο,
iv. Να δηαηεζνχλ εηδηθφ κέζν ή κέζα , αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, γηα ηελ πξνζσξηλή
απνζήθεπζε κηθξναπνξξηκκάησλ γηα ηνπο ίδηνπο
θαη ηνπο πειάηεο ηνπο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 24 παξ. 4,5. Σα κέζα απηά ζα
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά κε επζχλε θαη θξνληίδα ησλ κηθξνπσιεηψλ
v. Να κελ ελαπνζέηνπλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνιείκκαηα πξντφλησλ, άδεηεο
ζπζθεπαζίεο θαη άιια είδε πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ , ηελ θίλεζε ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο.
vi. Να ελαπνζέηνπλ ηα απνξξίκκαηα θαη ηηο άδεηεο ζπζθεπαζίεο ζην πιεζηέζηεξν κέζν
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηνπ Γήκνπ.
vii. Δθφζνλ ζηελ πεξηνρή πνπ αζθνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο δελ
πξαγκαηνπνηείηαη κεραληθή απνθνκηδή, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα ζπζθεπάδνπλ ζε
αλζεθηηθέο ζαθνχιεο ηα ζηεξεά απφβιεηα, λα ειαρηζηνπνηνχλ κε θάζε κέζν ηνλ φγθν ησλ
ζπζθεπαζηψλ θαη λα ηηο πεξηδέλνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο
δηαζπνξάο θαη λα ηηο κεηαθέξνπλ ζην πιεζηέζηεξν θάδν.
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viii. ε θαη΄ εμαθνινύζεζε παξαβάηεο ν Γήκνο, κεηά ηελ ηξίηε βεβαίσζε παξαβάζεσο
ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, κπνξεί λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ.
Άξζξν 28.
Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξησζε αληηθεηκέλσλ
28.1 Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ κεηαθέξνπλ ρψκα,
άκκν, αζβέζηε, ζθπξφδεκα, ή γεληθά πγξφ ή μεξφ θνξηίν, πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο
πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά ή άιιν θαηάιιειν κέζν πξνζηαζίαο ψζηε λα απνθιείνληαη
θίλδπλνη δηαξξνήο ή δηαζπνξάο απηνχ θαη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα κελ ππάξρεη ππεξθφξησζε
ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ππεξρείιηζε θαη ξχπαλζε ηεο πφιεο.
28.2 Όια ηα παξαπάλσ θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε
ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπνπ ζηαζκεχνπλ (π.ρ. θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπο) ππνρξενχληαη
λα κεξηκλνχλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο.
28.3 Σα νπνηαζδήπνηε κνξθήο απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε
εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο απφ ηνπο ππεπζχλνπο (κεηαθνξέαο θαη
ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο) κεηά ην ηέινο θάζε εξγαζίαο, ηελ
πεξίπησζε ακέιεηαο ε θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ
θαη ηα έμνδα θαζαξηζκνχ, φπσο απηά ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά ζα θαηαινγίδνληαη ζηνπο
ππεπζχλνπο
28.4. Απαγνξεχεηαη θνξηεγά Η.Υ. ή Γ.Υ. λα αδεηάδνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηα απνξξίκκαηα ζε
δξφκνπο , πιαηείεο , νηθφπεδα , πνηακνχο , ξέκαηα θαη άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
Άξζξν 29.
Γηέιεπζε αγξνηηθώλ νρεκάησλ.
Οη ππεχζπλνη αγξνηηθψλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη εθηφο δαθηπιίνπ πφιεο ή ζηα Σνπηθά
Γηακεξίζκαηα, κε θνξηίν ή φρη πνπ κεηαθέξνπλ δηάθνξα αγξνηηθά πξντφληα ζα πξέπεη λα
ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή ξχπαλζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο
απφ ή κε αηηία ηα κεηαθεξφκελα πξντφληα ηνπο ή απφ ρψκαηα θαη ιάζπεο πνπ κεηαθέξνληαη
απφ ηνπο ηξνρνχο θαη ηα παξειθφκελα ησλ αγξνηηθψλ νρεκάησλ.
Πξόζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 50,00 Δπξώ
Άξζξν 30.
Φζνξά θπηώλ.
30.1 Απαγνξεχεηαη ε θνπή θαη ε θιάδεπζε δέλδξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο δελδξνζηνηρίεο, ζε
πάξθα θαη παξηέξηα ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ρσξίο λα ππάξρεη έγγξαθε άδεηα θαη
θαηαινγηζκφο ησλ δαπαλψλ απνθαηάζηαζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Δηδηθφηεξα:
Α. Απαγνξεχεηαη ε θνπή δέλδξσλ απφ ηδηψηεο γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. Δάλ
ππάξρεη αλάγθε θνπήο, επεηδή απνηειεί κε αλαζηξέςηκε βιάβε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, πξέπεη απηή λα εληνπίδεηαη θαη λα δειψλεηαη εγγξάθσο λσξίηεξα απφ ηελ
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα ππάξμεη ρξφλνο γηα λα εθδνζεί άδεηα θαη λα θαηαινγηζηνχλ νη
δαπάλεο απνθαηάζηαζεο.
Β. Όηαλ γίλνληαη εξγαζίεο απφ Κνηλσθειείο Οξγαληζκνχο θαη ηνπο αλαδφρνπο ηνπο ή απφ
ηδηψηεο θαη απαηηείηαη λα θαηαζηξαθνχλ κεξηθψο ή νιηθψο ρψξνη πξαζίλνπ ή δελδξνζηνηρίεο
νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ην Σκήκα Πξαζίλνπ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη λα ηνπο
απνθαηαζηήζνπλ κε δηθή ηνπο επζχλε θαη δαπάλεο θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ην Σκήκα
Πξαζίλνπ, ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 17.6
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Γ. ε πεξίπησζε θζνξάο δέλδξσλ απφ αηπρήκαηα κε νρήκαηα, ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο,
ζα γίλεηαη θαηαινγηζκφο δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 17.6.
30.2 Σα πξφζηηκα γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 25.1 θαζνξίδνληαη κε
θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηα είδε, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ησλ εηδψλ,
σο δσληαλνί νξγαληζκνί θαη ηζρχνπλ αλά ηεκάρην. Οη θαηεγνξίεο πξνζηίκσλ γηα ηελ θνπή
βαζίδνληαη ζηε κέηξεζε ηεο πεξηκέηξνπ θνξκνχ ζε χςνο 1,30κ. απφ ηε βάζε ηνπ δέλδξνπ
(πεξίκεηξνο ζηεζαίνπ χςνπο)
Άξζξν 31.
Βνζθή δώσλ.
Απαγνξεχεηαη ε βνζθή δσψλ εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο θαη ησλ Σνπηθψλ
Γηακεξηζκάησλ φπσο ζε νηθφπεδα, άιζε θαη γεληθά ζε ρψξνπο φπνπ δεη αλζξψπηλνο
πιεζπζκφο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
Άξζξν 32.
Καζαξηόηεηα ηδησηηθώλ ρώξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε)
32.1. Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο κε επζχλε
ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4. Γηα ην ζθνπφ απηφ
νη ππεχζπλνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο (πεξίθξαμε
αθαιχπησλ, επαξθήο αζθάιεηα εηζφδσλ, παξαζχξσλ, θεγγηηψλ, θσηαγσγψλ θηι.).
32.2. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ηδησηηθφο ρψξνο είλαη αθάζαξηνο, απνηειεί εζηία
κφιπλζεο ή πξνθαιεί δπζνζκία θαη θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ν Γήκνο κεηά απφ
ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε, απηνςία ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη εληνιή
εηζαγγειέα, κπνξεί λα πξνβεί ζε θαζαξηζκό ηδηόθηεησλ ρώξσλ θαη λα θαηαινγίζεη ηε
δαπάλε θαζαξηζκνύ, πνπ ζα πξνθύπηεη θάζε θνξά, ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη ινηπνύο
ππεπζύλνπο, όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4.
32.3. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, πξαζηέο,
αχιηνη ρψξνη), ζηεγαζκέλνη ή κε πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ
ππεπζχλσλ θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, αθφκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη απφ
ηξίηνπο.
32.4. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ελ ιφγσ ρψξνη δηαηίζεληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο γηα ηελ
δηελέξγεηα εθδειψζεσλ(εθζέζεσλ, εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θηι), νη ππεχζπλνη
ππνρξενχληαη λα εγθαζηζηνχλ κέζα ζην ρψξν ηνπο θαηάιιεια κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο
κηθξναπνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο δξφκνπο, ηα πεδνδξφκηα θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ, πνπ
πξνέξρνληαη απφ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή κέζα πξνζσξηλήο
ελαπφζεζεο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Ζ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηδηνθηήηεο θαη δηνξγαλσηέο ησλ
εθδειψζεσλ ή , κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, κε εηδηθά
πξνγξάκκαηα θαη ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε.
32.5. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη κε ηα αλάινγν
πξφζηηκν . ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ξύπαλζεο ην πξόζηηκν
δηπιαζηάδεηαη .
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Άξζξν 33.
Καζαξηόηεηα νηθνπέδσλ
33.1. Οη ηδηνθηήηεο ή λνκείο ή θάηνρνη ησλ νηθνπέδσλ, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε
ειεχζεξα απφ απνξξίκκαηα, αθφκε θαη φηαλ απηά πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο . Πξνο ηνχην
νθείινπλ λα ηα πεξηθξάηηνπλ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ) θαη λα πξνβαίλνπλ ζε
πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε .
Ο Γήκνο , εθ΄ φζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξνχζεο δηαηάμεσο, εηδνπνηεί ηνπο
ηδηνθηήηεο θαη ππεχζπλνπο ηνπ νηθνπέδνπ κε ηνηρνθφιιεζε ζην ρψξν θαη παξέρεη 15εκεξε
πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο.
33.2. Δάλ, κεηά ηελ πξψηε εηδνπνίεζε, νη ππεχζπλνη εμαθνινπζνχλ λα αδηαθνξνχλ θαη λα
κελ ζπκκνξθψλνληαη , ν Γήκνο θνηλνπνηεί θαη δεχηεξε εηδνπνίεζε, ελψ επηβάιιεη θάζε θνξά
πξφζηηκν ζηνπο ππεχζπλνπο. Ο Γήκνο πξνβαίλεη ζε θαζαξηζκφ ηνπ νηθνπέδνπ, θαη
ελδερφκελε πεξίθξαμε ηνπ αλ απαηηείηαη θαη θαηαινγίδνληαο ηε δαπάλε θαζαξηζκνχ, πνπ ζα
πξνθχπηεη θάζε θνξά, θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηελ θαηαζθεπή
πεξίθξαμεο, απνιχκαλζε θηι. ζηνπο ππεχζπλνπο.
Άξζξν 34.
Παξαρώξεζε θάδσλ ζε ηδηώηεο γηα ρξήζε απηώλ ζε ηδηόθηεηνπο ρώξνπο.
Ο δήκνο δχλαηαη λα εθρσξεί πξάζηλνπο θάδνο ζχκηθησλ απνξξηκκάησλ ζε ηδηψηεο θαη
επηρεηξήζεηο γηα ηνπνζέηεζε απηψλ ζε ηδηφθηεηα νηθφπεδα θαη ρψξνπο. Ο ηδηψηεο ή ε
επηρείξεζε ζα θαηαβάιεη ζηνλ δήκν αληίηηκν 50 € εθάπαμ γηα ηελ εθρψξεζε ηνπ θάδνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΗΓΗΧΣΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΦΔΛΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ
Άξζξν 35.
Καζαξηόηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ ηδησηώλ θαη θνηλσθειώλ
νξγαληζκώλ.
35.1 Σν θεθάιαην απηφ αθνξά θάζε είδνπο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ
ηδηψηεο ή θνξείο ηνπ δεκνζίνπ (αλέγεξζε λέσλ νηθνδνκψλ, πξνζζήθεο, επηζθεπέο,
αλαθαηλίζεηο, θαηεδαθίζεηο, ινηπέο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο), θαζψο θαη θάζε εξγαζία πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο ή εξγνιάβνπο δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ
έξγσλ, πνπ εθηεινχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ.
35.2 ε θάζε πεξίπησζε νη ππεχζπλνη ησλ έξγσλ νθείινπλ λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηεξρνκέλσλ θαζψο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ
νρεκάησλ, λα κελ παξαθσιχνπλ ηελ θπθινθνξία, λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ
ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα απνθπγήο θηλδχλνπ
δηαζπνξάο ή δηαθπγήο ζηνλ πεξηβάιινλ δνκηθψλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ θαη θάζε είδνπο
αρξήζησλ αληηθεηκέλσλ θαη απνβιήησλ.
35.3 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη ηδηνθηήηεο ή νη θαηαζθεπαζηέο ή νη
ππφρξενη αλάινγα, πξέπεη λα εθνδηάδνληαη απφ ην Γήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπνδνζηξψκαηνο εθπιεξψλνληαο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο απνθάζεηο.
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ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ, ζα πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη ε αλάινγε ππεχζπλε δήισζε.
35.4 Ο ρψξνο πνπ εθηεινχληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο. ε
πεξίπησζε θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ. Σα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα εγθηβσηίδνληαη κε κέζα πξνζηαζίαο (καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο,
ζάθνπο θιπ) γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπο απφ λεξά είηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
Διαθξά πιηθά πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα θιπ) ζα
πξέπεη λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά, ψζηε λα κελ παξαζχξνληαη, ην ίδην ηζρχεη θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ.
Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη θαηά ηξφπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο, ηα
δε πεξηθξάγκαηα γηα ηνλ ίδην ιφγν πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο
επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο αλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε
αζπξνθφθθηλεο ηαηλίαο φηαλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξψκαηνο ε δε ζήκαλζε θαηά ηελ
λχρηα πξέπεη λα είλαη θσηεηλή.
35.5 ε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο (Ο.Σ.Δ, Γ.Δ.Ζ,
Γ.Δ.Τ.Α.Ν θιπ) γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή δηθηχνπ ή λέσλ παξνρψλ, επηβάιιεηαη ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Νφκνπο «πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ»
(ζεκάλζεηο θιπ) θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ηνπ
Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.
35.6 ε θακία πεξίπησζε δελ ζα απνηίζεληαη, νχηε θαη πξνζσξηλά, πξντφληα εθζθαθήο ζηνπο
δξφκνπο, αιιά ζα θνξηψλνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εθζθαθή. Δπίζεο
ηα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ φηαλ ρξεηάδνληαη, φρη λσξίηεξα. Δπίζεο
έμσ απφ ηελ πεξίθξαμε ηνπ έξγνπ ζα ηεξείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα απφ ρψκαηα, ιάζπεο
θαη κηθξναπνξξίκκαηα, κε φπνηα κέζα θξηζνχλ απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζθνπνχ (π.ρ. ζθνχπηζκα, πιχζηκν θιπ) θαη κε ζηφρν ηελ απνθπγή, έζησ θαη ζηηγκηαίαο
ξχπαλζεο ηεο γχξσ πεξηνρήο αιιά θαη ηεο κεηαθνξάο ξχπσλ (θπξίσο ιάζπεο θαη ζθφλεο απφ
ηα δηεξρφκελα νρήκαηα) ζηελ ππφινηπε πφιε.
Σέινο γηα ηελ απνθπγή δηαζθνξπηζκνχ πιηθψλ επξηζθνκέλσλ εληφο ηεο πεξίθξαμεο ζα
ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 34.4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ
35.7 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη άκεζα λα γίλεηαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ησλ ππνινίπσλ άρξεζησλ πιηθψλ θαη λα επαλαθέξνληαη ηα
πξάγκαηα ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Καηφπηλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζρνιαζηηθή
θαζαξηφηεηα ζε φιε ηελ πεξηνρή πνπ απηφ θαιχπηεη θαη επεξεάδεη.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄
ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
Άξζξν 36.
Ρύπαλζε πεξηβάιινληνο από πγξά απόβιεηα.
Αζηηθά Λχκαηα
36.1. Βάζεη ηνπ Κηεξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (ΦΔΚ 59/Γ/3-2-89):
Απαγνξεχεηαη ε παξνρέηεπζε ζε δξφκνπο, αγσγνχο νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ (άξ. 26 παξ. 3.5, 3.7,
4.1, 4.2, 4.3) ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή ζε άιινπο αλνηρηνχο ηδησηηθνχο ρψξνπο,
απνβιήησλ απφ βφζξνπο, πιπληήξηα, θνπδίλεο, απνζθιεξπληέο, πηζίλεο θαη γεληθά απφ
νπνηνλδήπνηε ρψξν ή εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο ζπλήζνπο
θαζαξηφηεηαο πεδνδξνκίσλ, βεξαληψλ, θιπ.
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36.2. Παξάβαζε ζεσξείηαη θαη ε ακέιεηα εθθέλσζεο ηνπ βφζξνπ ή ε πιεκκειήο ζπληήξεζε
ηνπ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηαξξνή βνζξνιπκάησλ ζηνπο δξφκνπο θαη ζηα θξεάηηα
νκβξίσλ. ηελ πεξίπησζε ελνηθηαζκέλσλ αθηλήησλ θπξίσο ππεχζπλνο γηα ηηο παξαβάζεηο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν είλαη ν κηζζσηήο ηνπ αθηλήηνπ αιιά ε επζχλε κπνξεί λα
βαξχλεη θαη ηνλ ηδηνθηήηε.
36.3. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε βνζξνιπκάησλ απφ εηαηξείεο θαζαξηζκνχ βφζξσλ ζε
ξέκαηα, θαλάιηα θαη άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ΄
ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
Άξζξν 37
Όξγαλν Δπίιπζεο Γηαθνξώλ
Σα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Ο παξαβάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζην Σακείν ηνπ
Γήκνπ Νάνπζαο εληφο δέθα (10) εκεξψλ.
- Ο παξαβάηεο κπνξεί, εάλ επηζπκεί, λα εκθαληζηεί ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ ζχληαμε ηεο
έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο ζην Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ
Νάνπζαο θαη λα εθζέζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είηε ν παξαβάηεο δελ εκθαληζηεί εληφο ηεο ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο απφ
ηε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο είηε εκθαληζηεί θαη νη αληηξξήζεηο ηνπ θξηζνχλ αβάζηκεο
επηβάιιεηαη ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν γηα ηελ παξάβαζε πνπ έθαλε.
Καηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ αζθείηαη πξνζθπγή ζηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα
εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο.
Καηά ησλ επηβαιινκέλσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ, κε αίηεκα ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο
ηεο δηαθνξάο ελψπηνλ ηεο νξηδφκελεο απφ ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 8 ηνπ Ν. 2307/1995
Δπηηξνπήο πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ηνπ Γήκνπ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ επηβνιή
ηνπ πξνζηίκνπ.
ΒΑΗΚΟ ΝΟΜΗΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ
ΚΑΝΟΝΗΜΟ
Τπ. αξηζ. Ζ.Π. 50910/2727/16-12-2003 Κ.Τ.Α. «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηεξεψλ
Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο.»
Τπ. αξηζ. Ζ.Π.13588/725/2006 Κ.Τ.Α. «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα
επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991».(Φ.Δ.Κ. 383
Β/28/03/06).
Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 37591/2031/2003 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ απφ
πγεηνλνκηθέο κνλάδεο».
Ν. 2939/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 179/2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
ζπζθεπψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. Ίδξπζε Δλαιιαθηηθνχ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο
πζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.)».
Ν.3852/10 (ΦΔΚ 87 Α΄ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
Ν.3463/06 (ΦΔΚ Α’ 114/2006) Νένο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο
Ν.1892/1990 (Φ.Δ.Κ. Α’101 /31-07-90) άξζξν 18 «Φχιαμε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ρψξσλ
απνξξηκκάησλ».
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Ν. 2946/2001 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 224/8-10-01) «Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ΠΓ 116/2004, «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ
ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ
απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο
2000/53/ΔΚ «γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο
επηεκβξίνπ 2000» (ΦΔΚ 81/5-3-2004)
ΠΓ 212/2006, «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία,
ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ νδεγία 91/382/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ
Τπ. αξηζκ. 8668/2007 Κ.Τ.Α «Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ
Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ)» ΦΔΚ Β’ 287/2-3-07
Αζηπλνκηθή δηάηαμε 1023/2/37/96 «Μέηξα επηαμίαο θαη επθνζκίαο»
Ν 3170/2003 (Φ.Δ.Κ. Α 191/03) «Εψα ζπληξνθηάο, αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
Με βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην φπσο ηζρχεη θαηαξηίζηεθε ν παξφλ θαλνληζκφο
θαζαξηφηεηαο ν νπνίνο δελ ζίγεη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
θαη απνζθνπεί ζηελ νξηνζέηεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ ζε
ζέκαηα Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η΄
ΠΡΟΣΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΗΝΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΒΑΣΔ

ην παξόλ θεθάιαην αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα πξόζηηκα θαη νη ινηπέο πνηλέο
πνπ επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.
Τπεύζπλνη γηα ηελ ππνβνιή ησλ πνηλώλ θαη πξνζηίκσλ νξίδνληαη ν πξντζηάκελνο
ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη δύν ππάιιεινη από ηελ ίδηα ππεξεζία ε νπνίνη ζα
νξίδνληαη κε εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ θαη απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΟΛΗΣΧΝ
ΑΡΘΡΟ 8
8.1 Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ γηα ξχπαλζε κέρξη 5 ηεηξαγσληθά κέηξα
δεκφζην ρψξνπ. Δθ’ φζνλ ε ξχπαλζε είλαη κεγαιχηεξε ησλ 5 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 500,00 Δπξψ. ε πεξίπησζε δε, πνπ πξνθχπηνπλ θαη δεκηέο ζηνπο
ρψξνπο ησλ εθδειψζεσλ, ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ ζα βαξχλεη ηνλ δηνξγαλσηή ηεο
εθδήισζεο.
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ΑΡΘΡΟ 9
Ζ ξχπαλζε ησλ ρψξσλ απηψλ θαη ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηέιεζεο ησλ αγψλσλ θαη ησλ εθδειψζεσλ, επηζχξεη πνηλέο δηπιάζηεο
έσο θαη πεληαπιάζηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζε θάζε αληίζηνηρε πεξίπησζε.
ΑΡΘΡΟ 10
10.1 Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 50,00 Δπξψ
10.2 Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 50,00 Δπξψ
10.3 Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 80,00 Δπξψ
10.4 Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 80,00 Δπξψ
10.5 Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 80,00 Δπξψ
10.6 Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 80,00 Δπξψ
10.7 Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 80,00 Δπξψ
10.8 Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 50,00 Δπξψ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο έηνπο, ην
πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη.
10.9 Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ. ε πεξίπησζε κεγάινπ φγθνπ ή ππνηξνπήο
ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη.
10.10 α. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 300,00 Δπξψ
10.10.β. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο Αηπρήκαηνο : 100,00 Δπξψ
Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο Βαλδαιηζκνχ: 500,00 Δπξψ
Αληηθαηάζηαζε ηνπ κέζνπ.
10.10.γ. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 300,00 Δπξψ
Απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο.
ΑΡΘΡΟ 11.
11.1. Σα πξφζηηκα νξίδνληαη ζην δεθαπιάζην ηνπ εθάζηνηε αλαινγνχληνο θφζηνπο
απνθνκηδήο νγθσδψλ πιηθψλ.
11.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 επξψ.
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ,
παξεκπνδίδνληαο ηελ θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 11
δηπιαζηάδνληαη.
ΑΡΘΡΟ 12
12.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
12.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
12.4.α. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
12.4.β. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο, εθηφο απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν
119 ηνπ Ν. 1892/90 θαη ηηο άιιεο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ν
Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο επηβάιιεηαη πξφζηηκν έσο
θαη πεληαπιάζην ηνπ αξρηθά επηβιεζέληνο, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο
ξχπαλζεο.
Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο ζε νηθφπεδα: 300,00 Δπξψ
Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο ζε ξέκαηα πάξθα : 600,00 Δπξψ
Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο ζε άιζε, δάζνο : 1.000,00 Δπξψ
12.5. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 50,00 Δπξψ / εκέξα
12.6. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
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ΑΡΘΡΟ 13
13.4. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
13.5. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 14
14.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 60,00 Δπξψ
14.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 60,00 Δπξψ
14.3. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο : 150,00 Δπξψ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ.
ΑΡΘΡΟ 15
15.4.Α. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο : 100,00 Δπξψ
15.4.Γ. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο :50,00 Δπξψ
15.5. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο : 200,00 Δπξψ
15.6. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 150,00
ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο νη ππεχζπλνη επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ή
αγνξάο λένπ θάδνπ.
15.8. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 150,00 Δπξψ
15.8.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 150,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 16.
16.1. Πξφζηηκν : 300,00 Δπξψ
Πέξαλ ηνπ αλψηεξνπ πξνζηίκνπ ν παξαβάηεο ππνρξενχηαη ζηελ απνκάθξπλζε θαη αζθαιή
κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ κέζσ εηαηξεηψλ πνπ θαηέρνπλ ζρεηηθή άδεηα
κεηαθνξάο πξνο λνκίκνπο ιεηηνπξγνχληνο ρψξνπο απφζεζεο ακηάληνπ ή επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄
ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ
ΥΧΡΧΝ.
ΑΡΘΡΟ 17.
17. ηνπο παξαβάηεο, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο,
φπσο απηέο πξνθχπηνπλ θάζε θνξά.
17.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 50,00 Δπξψ
17.2. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο νη ππεχζπλνη επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ή
αγνξάο λένπ θάδνπ.
Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 40,00 Δπξψ
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17.3. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
17.4. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
17.5. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
ηνπο παξαβάηεο, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, φπσο
απηέο ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά. Ζ επηβνιή πξνζηίκνπ δελ αθαηξεί απφ ην Γήκν ην δηθαίσκα
λα ζηξαθεί δηθαζηηθά ζε βάξνο ηνπ/ησλ ππαηηίσλ γηα ηελ αζηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ
πνηληθή ηηκσξία ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο.
17.6. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
ηνπο παξαβάηεο, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ή
αγνξάο, φπσο απηέο ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά.
17.7. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 300,00 Δπξψ
Ο παξαβάηεο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ή αγνξάο λένπ θάδνπ αλάινγα κε
ηε ζρεηηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο
17.8. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
17.9. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 150,00 Δπξψ
17.10. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 18.
18.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 50,00 Δπξψ
18.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 50,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 19
19.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 50,00 Δπξψ
19.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 20
20.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: κέρξη 20 ηεκάρηα 200,00 Δπξψ, εθηεηακέλε έσο 2.000,00
Δπξψ
20.2.Α. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
20.2.Β. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
20.2.Γ. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
20.2.Γ. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: κέρξη 100 ηεκάρηα 300,00 Δπξψ εθηεηακέλε 1.000,00
Δπξψ
20.3. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 300,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 21
Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ γηα ξχπαλζε κέρξη 5 ηεηξαγσληθά κέηξα
δεκφζην ρψξνπ. Δθ’ φζνλ ε ξχπαλζε είλαη κεγαιχηεξε ησλ 5 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 500,00 Δπξψ. ε πεξίπησζε δε, πνπ πξνθχπηνπλ θαη δεκηέο ζηνπο
ρψξνπο ησλ εθδειψζεσλ, ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ ζα βαξχλεη ηνλ δηνξγαλσηή ηεο
εθδήισζεο.
ΑΡΘΡΟ 22
22.4. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
22.6. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο κνηνζηθιέηα : 200,00 Δπξψ
Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο επηβαηεγφ : 400,00 Δπξψ
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Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο θνξηεγά – κεραλήκαηα : απφ 700,00 έσο 3.000,00 Δπξψ
αλάινγα κε ηνλ φγθν
22.9. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 23
23.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
23.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 150,00 Δπξψ
23.3. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 24
24.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
24.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο : 200,00 Δπξψ ε πεξίπησζε δε, πνπ πξνθχπηνπλ θαη
δεκηέο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ ζα βαξχλεη ηνλ
ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο.
24.3. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
24.4. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
24.5. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
24.6. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
24.7. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
24.8. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην πξφζηηκν
δηπιαζηάδεηαη
24.9. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 25
25.1.α. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
25.1.γ. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
25.1.δ. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
25.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 300,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 26
26.1.β.i. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
26.1.β.ii. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
26.1.β.iii. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
26.1.β.iv. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
26.1.β.v. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
26.1.β.vii. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
26.1.β.viii. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
26.2.α. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
26.2.β. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ .
26.2.γ. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε
ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο
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ΑΡΘΡΟ 27
27.ii. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
27.iii. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
27.iv. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
27.v. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ . Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
27.viii. ε θαη΄ εμαθνινχζεζε παξαβάηεο ν Γήκνο, κεηά ηελ ηξίηε βεβαίσζε παξαβάζεσο
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κπνξεί λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.
ΑΡΘΡΟ 9
28.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 300,00 Δπξψ
28.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο:150,00 Δπξψ
28.3. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 150,00 Δπξψ
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο εληφο έηνπο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη
28.4. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη
ΑΡΘΡΟ 29
Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 50,00 Δπξψ
ΑΡΘΡΟ 30
1

2
3
4
5
6

Καηαζηξνθή ζάκλσλ ή
ινπινπδηώλ δηαθόξσλ
ειηθηώλ ζε Κ.Υ.
Κιάδεκα δέλδξσλ ρσξίο
άδεηα
Κνπή δέλδξσλ
πεξηκέηξνπ 0,06-0,20 κ.
Κνπή δέλδξσλ
πεξηκέηξνπ 0,21-0,45 κ.
Κνπή δέλδξσλ
πεξηκέηξνπ 0,46-0,65 κ.
Κνπή δέλδξσλ
πεξηκέηξνπ κεγαιύηεξεο
ησλ 0,65κ.

200,00€
200,00€
250,00€
400,00€
700,00€
1.000,00€

ΑΡΘΡΟ 31
Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 300,00 Δπξψ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΑΡΘΡΟ 32
32.2. Ο δήκνο κπνξεί λα πξνβεί ζε θαζαξηζκφ ηδηφθηεησλ ρψξσλ θαη λα θαηαινγίζεη ηε
δαπάλε θαζαξηζκνχ, πνπ ζα πξνθχπηεη θάζε θνξά, ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη ινηπνχο ππεπζχλνπο,
φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4.
Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
32.3. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 100,00 Δπξψ
32.4. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 300,00 Δπξψ
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ξύπαλζεο ην πξόζηηκν
δηπιαζηάδεηαη .
ΑΡΘΡΟ 33.
33.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 300,00 Δπξψ έσο 1 ζηξέκκα
Πξνζαπμαλφκελν θαηά 150,00 Δπξψ γηα θάζε επί πιένλ ζηξέκκα
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΗΓΗΧΣΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΦΔΛΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ
ΑΡΘΡΟ 34
34.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
34.3. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
34.4. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 500,00 Δπξψ
34.6. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο: 200,00 Δπξψ
34.7. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο : 500,00 Δπξψ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ΄
ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ
ΑΡΘΡΟ 35
35.1. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο : 500,00 Δπξψ
35.2. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο : 200,00 Δπξψ
35.3. Πξφζηηκν γηα ηνπο παξαβάηεο : 5.000,00 Δπξψ»

ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Καξηζηνχλεο, Λαθελάλνο.
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Αθξνηειεύηηα δηάηαμε
Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο, δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2017.
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 426/2017.
......................................................................................................................……
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή

ΣΑ ΜΔΛΖ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΡΘΔΝΟΠΟΤΛΟ
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