ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΚ9-ΠΡΤ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ

ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 26/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 381/2011

«Ξεξί εθδόζεωο Θαλνληζκνύ Θαζαξηόηεηαο Γήκνπ Κνλεκβαζηάο».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε
θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο,
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 26/16-12-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010
(ΦΔΘ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη δχν (22) δειαδή:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο
1.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
2.
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
3.
Σζάθνο Πέηξνο
4.
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
5.
Θξππσηφο Παλαγηψηεο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Ιχξαο Υαξάιακπνο
9.
Καξνχζεο Υαξάιακπνο
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ησάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
15. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
16. Κηραιφπνπινο Κηραήι
17. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
18. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
19. Υαξακήο Αληψληνο
20. Υξηζηάθνο ηαχξνο
21. Κέληεο Γεψξγηνο
22. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Κάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,
θάγθνο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Σδάθαο
Γεψξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ Θαζηαληάο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ.
Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Ιηξψλ, σηήξαιεο
Παξαζθεπάο Σ.Θ. Κεζνρσξίνπ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Κεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο
Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Σ.Θ.
Παθίσλ, Κπέιεζεο Αιέμαλδξνο Σ.Θ. Ρεηρέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινχ.
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Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ε θα Αιεηθέξε Παλαγηψηα, κεηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεψξγηνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ
ζέκαηνο απνρψξεζε ε θα Πξηθηάθε Παλαγηψηα, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο απνρψξεζε
ν θ. Υαξακήο Αληψληνο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηελ Αληηδήκαξρν θαη Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ
Γήκνπ θα Πξηθηάθε Παλαγηψηα, ε νπνία είπε ηα εμήο:
Κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.3463/2006, νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο:
Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο
ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο & ζχκθσλα κε ην άξζξν
73 παξ.1B v) ηνπ Λ.3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην,
ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Θ.Γ.Θ.
Θαηφπηλ απηνχ κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ηίζεηαη ε αλάγθε
δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο πνπ ζα ξπζκίδεη ηα αλάινγα ζέκαηα ζ΄φιν
ην Γήκν Κνλεκβαζηάο.
Ζ αξηζ. 41/2011 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή
εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνλ Θαλνληζκφ Θαζαξηφηεηαο, κε έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Γ.. έρεη εγθαίξσο ζηαιεί ζε φια ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ
κειεηήζνπλ θαη θαηαζέζνπλ ηπρφλ πξνηάζεηο ή παξαηεξήζεηο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 3463/2006, ηηο φκνηεο
ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Δθδίδεη Θαλνληθή Απφθαζε Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, σο εμήο:
ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΖ ΑΞΝΦΑΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΓΔΛΗΘΑ
Πξνηεξαηφηεηα ηεο Γεκνηηθήο αξρήο απνηειεί ε θαζαξηφηεηα. Έλαο Γήκνο Κνλεκβαζίαο
αληάμηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ θαη έλα πεξηβάιινλ φκνξθν θαη πγηέο.
Ζ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο σο ζχλνιν αιιά θαη ν θαζέλαο καο μερσξηζηά πξέπεη λα
ζπκβάιιεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα λα δηαηεξήζνπκε ηνλ Γήκν θαζαξφ, γηα λα δψζνπκε
ζην Γήκν Κνλεκβαζίαο ηελ εηθφλα πνπ δηθαηνχηαη θαη πνπ φινη επηζπκνχκε. Σν ζεκαληηθφηεξν
βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη βεβαίσο κηα θαιά νξγαλσκέλε θαη πιήξσο εμνπιηζκέλε
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. Απηφ φκσο δελ είλαη αξθεηφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε
ζπλεξγαζία θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ Γεκνηψλ ζηελ πξνζπάζεηα, ζηε βάζε ελφο πιαηζίνπ
αξρψλ πνπ ζα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο. Απηφ επηρεηξεί ν παξψλ
θαλνληζκφο.
Ζ ξαγδαία θαθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ επνρή καο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε
λα ην πξνζηαηεχζνπκε θαη λα ην δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά, γηαηί κφλν έηζη κπνξνχκε λα
εμαζθαιίζνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο γηα καο θαη ηα παηδηά καο.
Απηφ ην θαζαξφ πεξηβάιινλ πνπ ζε φιν πιένλ ηνλ θφζκν ζεσξείηαη θνηλσληθφ αγαζφ,
εκπίπηεη άκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ έρεη ηελ επζχλε
γηα ηε δεκφζηα πγεία, ηελ ζέζπηζε ζρεηηθψλ θαλφλσλ, ηελ δηαρείξηζε ησλ κέζσλ θαζαξηόηεηαο
θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ πνιηηώλ. Γηαηί ε αλεμέιεγθηε ξύπαλζε απνηειεί ζήκεξα ην
ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα πνπ απεηιεί ηελ δεκόζηα πγεία, ππνβαζκίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
πνηόηεηα δσήο θαη δπζθεκεί ηνλ ηόπν καο πνπ είλαη ζεκαληηθόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο.
Ζ θαζεκεξηλή δξάζε θαηά ηεο ξχπαλζεο ρξεηάδεηαη απμεκέλε νηθνινγηθή ζπλείδεζε απφ ηελ
ηνπηθή θνηλσλία θαζψο ελεξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη εληζρπηηθά κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
ππνδνκψλ θαη ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαξθή βάζε απφ ηελ
Γεκνηηθή αξρή κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ
αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ.
' απηή ηε ζπλερή πξνζπάζεηα ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζέζπηζε
θαη ε απζηεξή εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο πνπ ζα ξπζκίδεη ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηεο πφιεο ζηα ζέκαηα απηά θαη ζα θαιχπηεη φιν ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ
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πνιηηψλ θαη ππεξεζίαο, κε μεθάζαξνπο φξνπο ζε φηη αθνξά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο
θαη ησλ δχν.
Ο λένο θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο θαη λα ππεξεηεί αξρέο θαη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ βειηίσζε
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πφιεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (ζηεξεά απφβιεηα). Δθηφο ησλ παξαπάλσ βαζηθφ ηνπ κέιεκα
είλαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ
πξνζπάζεηα πνπ φπσο πξνειέρζε, απνηειεί πξνυπφζεζε επηηπρίαο.
Ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο έρνπλ ηζρχ
λφκνπ, φηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππφςε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άξζξν 79 ηνπ
Λ.3463/2006 ΦΔΘ 114/8-9-2006 «Θψδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ») δεκηνπξγήζεθε ν λένο
Θαλνληζκφο Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ - ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΝΟΗΠΚΝΗ

Άξζξν 1 - Αληηθείκελν ηνπ Θαλνληζκνύ.

Ο παξψλ Θαλνληζκφο έρεη ην εμήο αληηθείκελν:
α) Ρπζκίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ Γήκνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ
ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο,
β) πκβάιιεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία,
ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε θ.α.),
γ) Απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε θαη ζπκκφξθσζε ηνπ θνηλνχ κε ηηο ζρεηηθέο δεκνηηθέο
δηαηάμεηο.

Άξζξν 2 - Αξκνδηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Θαλνληζκνύ.

Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ αλήθεη ζηελ
Γεκνηηθή Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηεί ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο
Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο (πξντζηάκελνπο, επφπηεο θαζαξηφηεηαο θ.ιπ.) γηα ηε δηαπίζησζε ησλ
παξαβάζεσλ, ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ή άιισλ δηνηθεηηθψλ
κέηξσλ θαη ηελ ππνβνιή κελχζεσλ ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ.

Άξζξν 3 - Ξξνζδηνξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ηωλ απνξξηκκάηωλ.
Απορρίμματα - στερεά απόβλητα ζεσξνύληαη όιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, πνπ πξνέξρνληαη
από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ή θπζηθνύο θύθινπο, παξάγνληαη ζε ρώξνπο δηαβίσζεο,
εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη γεληθώο ρώξνπο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη από ηα
νπνία ν θάηνρνο ηνπο επηζπκεί ή ππνρξενύηαη λα απαιιαγεί.
Στερεά απόβλητα ζεσξνύληαη όζα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΙΑ θαη IB' ηνπ
άξζξνπ 24 ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΔΚ Β 1909/22.12.2003).
Νηθηαθά απόβιεηα ζεσξνχληαη φζα παξάγνληαη απφ ηηο ρξήζεηο ησλ θαηνηθηψλ, ηνλ
νδνθαζαξηζκφ ή άιια απφβιεηα, πνπ κπνξνχλ απφ ηε θχζε ή ηελ ζχλζεζε ηνπο λα
εμνκνησζνχλ κε ηα νηθηαθά.
Γεκνηηθά απόβιεηα είλαη φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα IB΄ ηνπ άξζξνπ 17
ηεο ίδηαο σο άλσ Θ.Τ.Α. κε νλνκαηνινγία αλαθνξάο 20.00.00. Δμαηξνχληαη φζα απφβιεηα ηεο
ίδηαο νλνκαηνινγίαο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνπ έρεη
πηνζεηεζεί κε ηελ απφθαζε 94/904 Δ.Θ.
1-Σα δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:
α) Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα πξνεξρφκελα απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνχο,
βηνηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά
απφ θάζε ρψξν φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πιελ ησλ ακέζσο παξαθάησ
πεξηπηψζεσλ κε ζηνηρεία (β) θαη (γ),
β) Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο, ηα νπνία ελαπνηίζεληαη ζε
νδνχο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θ.ιπ.
γ) Πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ, (φπσο θιαξηά, θχιια, ρφξηα θ.ιπ.)
δ) Δπηθίλδπλα νηθηαθά απνξξίκκαηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο), φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο
θ.ιπ.
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ε) Ογθψδε αζηηθφ απνξξίκκαηα, φπσο παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα
θ.ιπ.
2-Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:
α) Τπνιείκκαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο κνλάδσλ βηνκεραλίαο, βηνηερλίαο, νηθνηερλίαο θαη θάζε
άιιεο κνλάδαο παξαγσγήο ή θαηεξγαζίαο ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ή ηξηηνγελνχο
ηνκέα (π.ρ. εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη εζηίαζεο,
ιατθψλ αγνξψλ, ηρζπαγνξψλ, θ.α.) θαη δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα, ιφγσ
φγθνπ, πνζφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο (π.ρ. αληηθαηαζηαζέληα
ειαζηηθά απηνθηλήησλ, κέηαιια, μχιν - πξηνλίδη, ραξηί, πιαζηηθά, ρξεζηκνπνηεκέλα έιαηα, ιίπε,
πθάζκαηα, ρξψκαηα, θφιεο, ξεηίλεο, νξπθηέιαηα, ζάπηα θξνχηα θαη ππνιείκκαηα ηξνθψλ θ.α.)
β) Απφβιεηα λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ, πξνεξρφκελα απφ αίζνπζεο
ρεηξνπξγείσλ
θαη
ηνθεηψλ,
παζνινγναλαηνκηθψλ,
κηθξνβηνινγηθψλ,
αηκαηνινγηθψλ
εξγαζηεξίσλ, ηκεκάησλ ινηκσδψλ λφζσλ θ.ιπ., εθηφο ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ, ηα νπνία
νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά γηα εμνπδεηέξσζε κε εηδηθά κεραλήκαηα απνζηείξσζεο.
γ) Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο.
δ) Απφβιεηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο θαη νρήκαηα.
ε) Άρξεζηα ή εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, ζθάθε θαη άιια νρήκαηα ή κεραλήκαηα, θαζψο
θαη εμαξηήκαηα ή κέξε ηνπο.
3-Σα ηνμηθά - επηθίλδπλα απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ
νπζίεο επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα,
ξαδηελεξγά, εθξεθηηθά, ηνμηθά πιηθά θ.ιπ.), φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ Θνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε 19396/1546/1977 κε ηνλ ηίηιν «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ
απνβιήησλ» (ΦΔΘ Β' 604), ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε
ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηάθνξα απφ ηα ζπλήζε.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ B΄

- ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΓΖΚΝ

Άξζξν 4 - πνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ

Κε βάζε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ν Γήκνο εθηειεί ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
4.1 Οξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο ζπιινγήο, απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ
νηθηαθψλ κε νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 1
πεξ. α θαη β ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. Ζ απνθνκηδή γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε
πεξηνρήο, βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίδεη ε Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο. Σα απνξξίκκαηα
κεηαθέξνληαη κε εηδηθά κέζα ηνπ Γήκνπ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο (Υ.Τ.Σ.Α.), εξγνζηάζηα
δηαινγήο ή αλαθχθισζεο, ή θαη φπνπ αιινχ νξίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή.
4.2 Απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε νγθσδψλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ, φπσο
απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 πεξ. γ θαη ε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ,
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε πξνο ην θέληξν επηθνηλσλίαο
θαη εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ (ηει. 2732300000 , 27323-00000 , 27323-000000), ή βάζεη άιινπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο, πνπ
θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο. Ωο πξνυπφζεζε ηεο απνθνκηδήο απηήο νξίδεηαη
φηη ν φγθνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνξξηκκάησλ θάζε ηδηνθηεζίαο αλά εβδνκάδα λα κελ είλαη
κεγάινο θαη εηδηθφηεξα λα θαηαιακβάλεη ρψξν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηεο ρσξεηηθφηεηαο
ηεο θαξφηζαο αλνηρηνχ θνξηεγνχ ελφο (1) ηφλνπ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ
κπνξεί λα νξίζεη εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο αλά κνλάδα απνθνκηδήο ή αλά θπβηθφ κέηξν, φηαλ
πξφθεηηαη γηα απνθνκηδή πνιιψλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ.
4.3 Απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 3 παξ. 2. Σελ απνθνκηδή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο απνξξηκκάησλ
ππνρξενχληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ κε δηθά ηνπο κέζα θαη δηθή ηνπο επζχλε νη ηδηψηεο ή νη
θνξείο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη ηα εηδηθά απνξξίκκαηα. Ο Γήκνο
κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθνκηδήο ησλ εηδηθψλ
απνξξηκκάησλ, εθ' φζνλ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ππνδνκή λα εθηειέζεη ζρεηηθφ πξφγξακκα.
ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ πξηλ απφ ηελ απνθνκηδή λα έρνπλ
θαηαβάιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά ηφλν ή αλά θπβηθφ κέηξν, φπσο απηφ
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
4.4 Θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε ηελ πεξηζπιινγή θαη απνκάθξπλζε
κηθξναπνξξηκκάησλ απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ή απφ νδνχο, πιαηείεο, άιζε θαη
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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 θ.ιπ. ηα νπνία νθείιεη λα δηαηεξεί θαζαξά, απνθνκίδνληαο ην πεξηερφκελν
ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
4.5 Δλεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα ησλ ινηπψλ
κέζσλ θαη ηηο ψξεο ζάξσζεο θαη πιχζεο ησλ νδψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
4.6 Γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79 ηνπ Λ.
3463/2006 Φ.Δ.Θ. Α 114/8.6.2006 (Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ).
4.7 Ιήςε εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή εθηάθησλ γεγνλφησλ.
4.8 Πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή ή άιιεο θαηάιιειεο
κεζφδνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν 2939/2001 γηα ηελ «Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ».
4.9 Δπί πιένλ ν Γήκνο:
α) πκκεηέρεη ζε πξσηνβνπιίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ
β) Ηδξχεη θαη ρξεζηκνπνηεί δίθηπα ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο,
γ) Διέγρεη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ,
δ) Πξνκεζεχεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλν εμνπιηζκφ
ε) Υξεζηκνπνηεί ηηο Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ Σερλνινγηθή
Δθαξκνγή θαη ηελ Οηθνλνκηθή Βησζηκφηεηα.
ζη) Αλαπηχζζεη νινθιεξσκέλε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο
αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ.
δ) πκβάιιεη ζηελ ζπλερή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε
ησλ πνιηηψλ, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο
Θαλνληζκνχ.
ε) Δληζρχεη ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή, κε έκθαζε ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο θαη
ζπλεξγάδεηαη κε εζεινληηθέο νκάδεο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.

Άξζξν 5

Δηδηθέο δηαηάμεηο - Δμαηξέζεηο ππνρξεώζεωλ ηνπ Γήκνπ

5.1 Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 69728/824 κε ηνλ ηίηιν «Κέηξα θαη
φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ» (ΦΔΘ Β 358/1996) «ν Γήκνο κπνξεί λα κε δέρεηαη
δεκνηηθά απφβιεηα, εθηφο απφ ηα νηθηαθά, αλ - ιφγσ ηεο ζχλζεζεο ηεο πνηφηεηαο ή ηεο
πνζφηεηαο ηνπο - δελ είλαη δπλαηή ε απνθνκηδή, ε ζπιινγή θαη ε δηάζεζε ηνπο κε ηηο
ππάξρνπζεο θάζε θνξά δπλαηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο».Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη
ζηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ - απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3 θαη φζσλ
ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλα ή δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο φπσο: Ραδηελεξγά απφβιεηα,
εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο, θαηαιχηεο απηνθηλήησλ, απφβιεηα πξνεξρφκελα
απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ, απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ
εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ, γεσξγηθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ θαηάινηπα δσηθνχ θεθαιαίνπ ή
απφ ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ, εληνκνθηφλσλ θ.α.
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5.2 Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ απνθνκηδή νπνησλδήπνηε ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ
άξζξνπ 3, φηαλ απηά παξάγνληαη ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο, ψζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε κε ηηο
ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο εξγαζίεο απνθνκηδήο ή δηάζεζεο ή φηαλ απηά
παξάγνληαη ζε ρψξνπο απξφζηηνπο θαη απνκαθξπζκέλνπο , φπσο κεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ
νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
5.3 Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ εθρχλνληαη ζε
δίθηπα απνρεηεχζεσλ, ζην έδαθνο θαη ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο, θαζψο θαη ηα αέξηα απφβιεηα
πνπ εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα.
5.4 Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηνλ θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ, πνπ
αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο.
5.5 Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνθνκίδεη ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ ηδησηηθνί θνξείο,
νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ εθδειψζεηο ή κηζζψλνπλ ρψξνπο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζε θνξείο
απαιιαζζφκελνπο ηεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαη εθ' φζνλ
δηαπηζησζεί φηη νη θνξείο απηνί παξέρνπλ πξνο ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ηα αθίλεηά ηνπο ζε
ππφρξενπο θαηαβνιήο ηειψλ ηδηψηεο, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα βεβαηψλεη αλάινγα αληαπνδνηηθά
ηέιε ζε βάξνο ησλ ελνηθηαζηψλ ή ρξεζηψλ ηνπ ρψξνπ.
5.6 Ζ θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
δηάθνξνπο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο, νη νπνίνη
νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο θαζαξνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
εθδειψζεσλ θαη κεηά ην πέξαο απηψλ ηνπο απνδίδνπλ ζηελ θνηλή ρξήζε, ζηελ θαηάζηαζε πνπ
ηνπο παξέιαβαλ. Ο Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, κεηά ην πέξαο ησλ
εθδειψζεσλ, κφλνλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ησλ δηνξγαλσηψλ κε ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε
Θαζαξηφηεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνξξίκκαηα, πξέπεη λα
απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο ή νη ππεχζπλνη λα ηα ζπζθεπάδνπλ
θαηάιιεια θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε ζεκεία πνπ ππνδεηθλχεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε.
5.7 ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ, γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή
δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.), ν Γήκνο, κεηά απφ ζρεηηθή
ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ, δηθαηνχηαη λα ηξνπνπνηεί ή θαη δηαθφπηεη κεξηθά ή ζπλνιηθά ηα
πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο, κέρξηο φηνπ αξζνχλ ηα έθηαθηα κέηξα ή επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη
ρψξνη δηάζεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Γήκνο, ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ.
5.8 Ζ ηζηνξία θαη ε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πφιεο, 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 ή θαηαζηξνθή κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κέζν ησλ κλεκείσλ, αγαικάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ινηπψλ
δεκφζησλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ, απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη επηζχξεη ζε
βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο
ξχπαλζεο , πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ελψ επίζεο θαηαινγίδνληαη ζε
βάξνο ηνπ παξαβάηε θαη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ
κεηά ηελ απηνςία θαη ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
5.9 Ο αζηηθφο εμνπιηζκφο (παγθάθηα, θάγθεια, θνιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ, ζηέγαζηξα
ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ, θάδνη, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θαη ινηπά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ, πηλαθίδεο θ.η.ι.) πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην
ιεηηνπξγηθφ ζθνπφ ηνπ θαη λα κελ απνηειεί εζηία κφιπλζεο ή αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο ηεο
πφιεο. Ζ ξχπαλζε ή θαηαζηξνθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο πφιεο απνηειεί
παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο
ξχπαλζεο, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ελψ επίζεο θαηαινγίδνληαη ζε
βάξνο ηνπ παξαβάηε θαη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ
κεηά ηελ απηνςία θαη ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ -

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΝΙΗΡΥΛ

ΑΟΘΟΝ 6 - Νξηζκνί γηα ηνπο ρώξνπο παξαγωγήο απνξξηκκάηωλ θαη ηνπο ππεύζπλνπο
ηεο ηήξεζεο θαζαξηόηεηαο θαη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Θαλνληζκνύ

6.1 Θαηνηθίεο ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, θαζψο θαη ηα ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ
(πνιπθαηνηθίεο), φπνπ θαηνηθνχλ, κφληκα ή πξφζθαηξα, κεκνλσκέλα άηνκα ή νηθνγέλεηεο.
Τπεχζπλνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ είλαη
νη ηδηνθηήηεο ησλ θαηνηθηψλ, ελψ γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη
νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ είλαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπο. Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, ηφηε
ππεχζπλνη είλαη φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ.
6.2 Δπηρεηξήζεηο - Θαηαζηήκαηα ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ ιεηηνπξγνχλ θάζε
θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο. Τπεχζπλνη
γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαηά πεξίπησζε
είλαη:
α) Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηεπζπληήο ηνπο.
β) Γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ν Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ ή εληεηαικέλνο
χκβνπινο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο.
γ) Γηα Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο, θαζψο θαη γηα ηηο Δηαηξείεο
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ν δηαρεηξηζηήο.
δ) Γηα πλεηαηξηζκνχο, ν Πξφεδξνο θαη ηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
ε) Γηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
ζη) Γηα Θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ηηο
απνηεινχλ.
δ) Γηα Θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ.
6.3 Γξαθεία ζεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη, φπνπ αζθείηαη νπνηνδήπνηε επάγγεικα, κφληκν ή
πξφζθαηξν. Τπεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Θαλνληζκνχ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γξαθείνπ.
6.4 Οηθφπεδα ζεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ.
Τπεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ είλαη
ν θχξηνο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ νηθνπέδνπ.
6.5 Βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα ζεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή
ππαίζξηνη ρψξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο ή βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο γηα
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο. ηηο κνλάδεο απηέο ν ππεχζπλνο γηα ηελ
θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο
δηεχζπλζεο ηεο κνλάδαο, πνπ θνηλνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ζην Γήκν. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
νξηζηεί ηέηνην πξφζσπν, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο.
6.6 Τπεχζπλνη κεηαθνξάο θαη κεηαθφξησζεο ζεσξνχληαη φζνη εθηεινχλ ηηο αληίζηνηρεο
εξγαζίεο, θαζψο επίζεο θαη νη νδεγνί, νη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη γεληθά θάζε πξνζηεζείο απφ
ηνπο πξναλαθεξφκελνπο επαγγεικαηίεο.
6.7 Γηα ηηο ππφ αλέγεξζε νηθνδνκέο θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. ππεχζπλνο
είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην φλνκα ησλ
νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα.
6.8 Γηα ηα θάζε είδνπο νρήκαηα, ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ είλαη ην θπζηθφ πξφζσπν ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ
νρήκαηνο. Γηα θάζε είδνπο νρήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ππεχζπλνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ
Γξαθείνπ Θίλεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηέηνηνο δελ ππάξρεη, ν Πξντζηάκελνο ηεο
αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία είλαη ρξεσκέλν ην φρεκα θαη απφ ηελ νπνία παίξλεη εληνιέο
θίλεζεο.
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6.9 Οη ππεχζπλνη ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο
Θαλνληζκνχ κπνξνχλ λα νξίζνπλ κε έγγξαθν ηνπο ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, πνπ ζπκβηψλεη ή
ζπλεξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη απνδέρεηαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη
ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. Γηα λα ηζρχεη ε παξαπάλσ
κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο, πξέπεη ηφζν εθείλνο πνπ αλαζέηεη, φζν θαη εθείλνο πνπ απνδέρεηαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεπζπλφηεηαο, λα ζπλππνγξάςνπλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν ελψπηνλ
ηνπ αξκνδίνπ Γεκνηηθνχ ππαιιήινπ ηεο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο ή ελψπηνλ ηεο Αζηπλνκηθήο
Αξρήο θαη ηαπηφρξνλα λα βεβαησζεί αξκνδίσο ε εκεξνκελία - ρξνλνινγία θαη ην πεξηερφκελν
ηνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη ε γλεζηφηεηα ησλ ππνγξαθψλ. Αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ
ζεσξεκέλνπ εγγξάθνπ θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ
Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο.
6.10 Ηδηνθηήηεο νηθνπέδνπ, ν νπνίνο απνπζηάδεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο
απφ ηνλ ηφπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίην πξφζσπν ηελ επζχλε γηα ηελ
ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
6.11 Θάζε νηθνδνκή νθείιεη λα δηαζέηεη ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδνπ κεραληθήο απνθνκηδήο
ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν , ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκε ε κεηαθνξά ηνπ απφ θαη πξνο ην
απνξξηκκαηνθφξν. Γηα νηθνδνκέο κε ζπλνιηθή δφκεζε κέρξη 500 η.κ., ν ρψξνο πξέπεη λα
ππνδέρεηαη θάδν 250 ιίηξσλ. Γηα νηθνδνκέο απφ 500 - 1.500 η.κ. λα δέρεηαη θάδν 1.100 ιίηξσλ,
απφ 1.500 - 3.000 η.κ. λα δέρεηαη 2 θάδνπο ησλ 1.100 ιίηξσλ θαη αλαινγηθά ζα ηζρχζεη ην ίδην
αλά 1.500 η.κ. επί πιένλ δφκεζεο. Γηα ηηο λέεο νηθνδνκέο ν ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ απηνχ ζα
πξέπεη λα είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο.
6.12 Όινη αλεμαηξέησο νη θάηνηθνη ή νη δηεξρφκελνη απφ ηελ πφιε καο, θαζψο θαη φινη νη θνξείο
ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, θαζψο θαη νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί
(Γ.Δ.Θ.Ο.), είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηνλ παξφληα Γεκνηηθφ Θαλνληζκφ.

ΑΟΘΟΝ 7 - πνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ηνπ άξζξνπ 6 γηα ηα εζωηεξηθά κε νγθώδε
δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα.

7.1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ νη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ , ππνρξενχληαη:
α) Λα γλσξίδνπλ θαη λα ηεξνχλ ην θαζνξηζκέλν πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ.
β) Λα ηνπνζεηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζπζθεπαζκέλα ζε θαιά θιεηζκέλνπο θαη
αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο.
γ) Λα ελαπνζέηνπλ ηνπο παξαπάλσ ζάθνπο κέζα ζηνπο θάδνπο κεραληθήο
απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα δηέιεπζεο ηνπ
7.2 ηηο πεξηνρέο φπνπ δελ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα κεραληθήο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ,
ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη, θαιά ζπζθεπαζκέλα ζε πιαζηηθνχο
αλζεθηηθνχο ζάθνπο, ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηελ Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο ζέζεηο.
7.3 ηηο πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδεηαη πξφγξακκα κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, νη
θάδνη, νη ζπκπηεζηέο θαη θάζε άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ,
ηνπνζεηνχληαη ζε θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο
Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία είλαη θαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ
επαλαθαζνξηζκφ ησλ κφληκσλ ή πξνζσξηλψλ ζέζεσλ. Θάζε παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο,
θαηαζθεπήο εζνρψλ, ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ, κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ κεραληθήο
απνθνκηδήο θαη κηθξναπνξξηκκάησλ θαη απζαίξεηε αθαίξεζε πξνζηαηεπηηθψλ «Π», θαζψο θαη
εζθεκκέλε θζνξά ησλ παξαπάλσ κέζσλ, απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν , πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7.4 Θάζε επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ
ζε θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο απνηειεί παξάβαζε, πνπ επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7.5 Γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ππεξάζπηζεο ηεο αηζζεηηθήο ηεο πφιεο απαγνξεχεηαη:
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α) Ζ ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο ή
άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο.
β) Ζ ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε θαηάιιειε ζπζθεπαζία,
γ) Ζ ηνπνζέηεζε εληφο ησλ θάδσλ καγεηξηθψλ ή κεραληθψλ ειαίσλ,
δ) Ζ ξήςε καγεηξηθψλ ή κεραληθψλ ειαίσλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, ησλ
πεδνδξνκίσλ ή άιισλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Σα καγεηξηθά ή κεραληθά έιαηα επηβάιιεηαη λα
παξαδίδνληαη ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο.
Γηα θάζε παξάβαζε απηήο ηεο δηάηαμεο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7.6 ηηο πεξηνρέο φπνπ δελ εθαξκφδεηαη κεραληθή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη ρξήζε
θάδσλ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα ελαπνζέηνπλ ηα ζηεξεά απφβιεηα ζε
πιαζηηθνχο ζάθνπο πνιχ θαιά θιεηζκέλνπο, ψζηε λα απνθιείεηαη ε δηαξξνή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη λα ηνπο ηνπνζεηνχλ εκπξφο απφ ηελ θαηνηθία ή επηρείξεζή ηνπο ην
πνιχ κία ψξα πξηλ απφ ηε δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ ηνπ Γήκνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία ή ην θξέκαζκα ηνπο ζε δέληξα,
θνιψλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ, θαζψο θαη ε ξίςε ηνπο ζην δξφκν ή ην πεδνδξφκην απφ
νπνηνδήπνηε χςνο. Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7.7 Γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, super
market, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θ.α. πνπ παξάγνπλ κεγάιν φγθν ζηεξεψλ απνβιήησλ, ησλ
νπνίσλ είλαη δπλαηή ε ζπκπίεζε, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο
ειαρηζηνπνηήζεη κε ζπκπίεζε ή άιιν πξφζθνξν ηξφπν (πεξίδεζε θ.ιπ.) ηνλ φγθν ησλ θάζε
είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ζπζθεπαζηψλ πνπ ελαπνζέηνπλ πξνο απνθνκηδή. Δάλ ζηελ πεξηνρή
δελ εθαξκφδεηαη κεραληθή απνθνκηδή ή ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ ππεξβαίλεη ηηο
δπλαηφηεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέζσλ, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο λα ελαπνζέηνπλ ηα ζηεξεά απφβιεηα κε ηελ δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε βάξνο ησλ παξαβαηψλ ηεο δηάηαμεο
απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ πξφζηηκν πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7.8 Ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο, πνπ δηαηεξνχλ δηθά ηνπο κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ (θάδνπο, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θ.ιπ.), ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο
ή ηδησηηθνχο αθάιππηνπο ρψξνπο, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ θαζαξά θαη λα πξνζηαηεχνπλ
ην πεξηβάιινλ απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο απνβιήησλ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο
ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν , πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7.9 Σα απνξξίκκαηα απφ ηελ θνπδίλα εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ, θαθελείσλ, νπδεξί,
ςεηνπσιείσλ, fast food ή θάζε άιιεο εθκεηάιιεπζεο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ θνξέα πνπ αζθεί
δξαζηεξηφηεηα εζηίαζεο θαη ζίηηζεο, πξηλ ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο παξαπάλσ ζάθνπο, πξέπεη λα
έρνπλ ζηξαγγηζηεί επηκειψο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο
επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7.10 Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε απνξξηκκάησλ, έζησ θαη κε ηε ζσζηή ζπζθεπαζία πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, κέζα ζε νηθφπεδα ή ζε
αθάιππηνπο ρψξνπο πνπ δελ είλαη άκεζα νξαηνί ή πξνζβάζηκνη απφ ηα ζπλεξγεία ηεο
Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη
ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
7.11 Ο Γήκνο Κνλεκβαζίαο πξνσζεί πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαινγήο (ραξηί,
γπαιί, αινπκίλην, πιαζηηθά θ.α.). Δλεκεξψλεη , επαηζζεηνπνηεί θαη ελεξγνπνηεί ηνπο πνιίηεο
φηη φινη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ζπκβάιινπκε ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε απηψλ ησλ
πξνγξακκάησλ. Απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο
νηηδήπνηε πέξα απφ ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά ζπζθεπαζίαο.
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7.12 Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά
ζπζθεπαζκέλα, ζπκπηεζκέλα θαη δεκέλα, ψζηε λα θαηαιακβάλνπλ ηνλ ειάρηζην δπλαηφ
φγθν, λα πξνθαινχλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή αηζζεηηθή φριεζε θαη λα κε δηαζθνξπίδνληαη.
7.13 Σα αλαθπθιψζηκα πιηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε ηελ παξαπάλσ
ζπζθεπαζία πξέπεη λα εθηίζεληαη γηα απνθνκηδή κφλν κεηά ηε ιήμε ηνπ πξσηλνχ ή
απνγεπκαηηλνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο.
7.14 Τιηθά ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ ή αλαθπθιψζηκα πιηθά κε νπνηαδήπνηε
ζπζθεπαζία, απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ, θαζψο απηά ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ :ηνπο πεξηνξίδνπλ ηε ρσξεηηθφηεηα
ησλ θάδσλ. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν
ζηα πάζεο θχζεο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο πνπ ηνπνζεηνχληαη πξνο απνθνκηδή
(ραξηνθηβψηηα, μπινθηβψηηα θ.α.) δηά ηεο ζπκπηέζεσο ή άιινπ ηξφπνπ (πεξηδέζεσο). ε
πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7.15 ηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηα
εζσηεξηθά κε νγθψδε απνξξίκκαηα (εθηφο ησλ ραξηνθηβσηίσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο) κε ηε ζπζθεπαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κφλν κέζα ζηνλ πιεζηέζηεξν πξνο ηελ ηδηνθηεζία πνπ ηα
παξάγεη θάδν.
7.16 Οη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο κε ηξφπν
πνπ λα επηηξέπεη ζην θαπάθη ηνπ θάδνπ λα μαλαθιείλεη νκαιά κεηά ηε ρξήζε. Όηαλ θάπνηνο
θάδνο κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ γεκίζεη θαη δελ κπνξεί λα δερζεί άιιεο
πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ, ηφηε νη ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ ρσξνχλ πιένλ ζ'
απηφλ δελ πξέπεη λα εγθαηαιείπνληαη ζην πεδνδξφκην ή ην νδφζηξσκα, δίπια ή έμσ απφ ηνλ
θάδν, αιιά λα κεηαθέξνληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο, φπνπ δελ
δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο θαη δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε
θαηνηθίδηα δψα (π.ρ. βεξάληεο, απιέο, ππφγεηα, εηδηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο).
7.17 Πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ:
α) Φχιια , μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ θ.α. εάλ κελ έρνπλ κηθξφ
φγθν θαη βάξνο ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ηνπνζεηνχληαη εληφο
ησλ θάδσλ ή ζπκπηεζηψλ, φπσο ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα, εάλ δε, έρνπλ κεγάιν φγθν,
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ. ε πεξίπησζε απνξξίςεσο
ηνπο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ρσξίο ζπζθεπαζία (ρχκα) ή ρσξίο λα έρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία
απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, επηβάιιεηαη θάζε θνξά ζηνλ ππεχζπλν πξφζηηκν. Σν
πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ηελ έθηαζε ηεο
θαηάιεςεο,
β) Τπφινηπα θνπήο δέληξσλ, ζάκλσλ, θιαξηά θ.α. ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δεκάηηα,
δεκέλα κε αλζεθηηθφ ζθνηλί ή ζχξκα γηα ηελ εχθνιε θφξησζή ηνπο. Γηα ηνλ ρξφλν
πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο πξνο απνθνκηδή, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα γηα ηα νγθψδε
αληηθείκελα,
γ) Τπφινηπα ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο
ππεχζπλνπο κε δηθά ηνπο κέζα. Απαγνξεχεηαη ε αλάκημε ηνπο κε νηθηαθά απνξξίκκαηα ηνπο
παξαβάηεο επηβάιιεηαη θάζε θνξά πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
7.18 Σα ηνμηθά - επηθίλδπλα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 3
ζπιιέγνληαη, απνθνκίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο, φπσο
απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Οη
ππεχζπλνη νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε άκεζε απνκάθξπλζή ησλ απνξξηκκάησλ απηψλ κε δηθά
ηνπο κέζα θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο νθείινπλ λα θξαηνχλ ηα απνξξίκκαηα
ζπζθεπαζκέλα ζε εηδηθνχο πξνζηαηεπκέλνπο ρψξνπο εληφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη λα κελ
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ηα αθήλνπλ εθηεζεηκέλα ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο. Ζ κε ζπκκφξθσζε ησλ ππεπζχλσλ (εθηφο φζσλ πξνβιέπνληαη απφ πγεηνλνκηθέο ή
άιιεο δηαηάμεηο) επηζχξεη θάζε θνξά ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ην είδνο ησλ
απνξξηκκάησλ.
7.19 Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ κε ηα νηθηαθά
απνξξίκκαηα θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θάδνπο θαη ινηπά κέζα απνθνκηδήο. Ζ αλάκεημε
επηθίλδπλσλ - ηνμηθψλ ή κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ ή απνβιήησλ κε νηθηαθά απνξξίκκαηα
απφ Λνζνθνκεία ή άιιεο επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο, επηζχξεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζε βάξνο ηνπ
παξαβάηε θαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο , πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
7.20 Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη, αλ ηνπο δεηεζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο Θαλνληζκνχ, λα παξνπζηάδνπλ θαηά ηνπο ειέγρνπο απνδεηθηηθά ηεο απνθνκηδήο θαη
ηειηθήο δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ.
7.21 πνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα νγθώδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα
Γεληθή δηάηαμε γηα ηα νγθψδε αληηθείκελα:
7.22 Σα απνξξίκκαηα απηά δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «νηθηαθψλ» απνξξηκκάησλ.
Παξαιακβάλνληαη απφ ην Γήκν, κφλνλ εθφζνλ δηαζέηεη ηα κέζα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα
απνθνκηδήο νγθσδψλ Γεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ, θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο
ησλ ππεπζχλσλ κε ηελ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο.
7.23 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δχλαηαη λα απνθνκίζεη ηα απνξξίκκαηα απηά, νη ππεχζπλνη
ππνρξενχληαη:
α) Λα 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) Λα παξαδίδνπλ ηα αληηθείκελα ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ζην ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γήκνο
γ) Λα 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 απνθνκηδήο 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.
Ππζθεπαζίεο
Δηδηθφηεξα γηα ηα νγθψδε απφβιεηα νηθηαθνχ ηχπνπ θαη ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο, πνπ
πξνέξρνληαη απφ θαηαζηήκαηα, γξαθεία θ.η.ι., νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη, λα έρνπλ
πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν ζηα πάζεο θχζεσο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο, πνπ
ηνπνζεηνχλ πξνο απνθνκηδή (ραξηνθηβψηηα, μπινθηβψηηα θ.η.ι..) δηα ζπκπηέζεσο ή άιινπ
πξφζθνξνπ ηξφπνπ (πεξηδέζεσο θ.η.ι.). ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηελ δηάηαμε απηή, ν
Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο
θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, παξεκπνδίδεηαη ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή νρεκάησλ ην
πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' - ΑΛΑΘΘΙΥΠΖ

ΑΟΘΟΝ 8 - πνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ηνπ άξζξνπ 6 ζρεηηθά κε ηελ αλαθύθιωζε.

8.1
Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη
άιισλ πξντφλησλ ζηνρεχεη:
α) ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπο πξηλ
απφ ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε.
β) ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο αμηνπνίεζεο.
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γ) ηελ αλάιεςε επζπλψλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο).
δ) ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ σο βαζηθψλ παξαγφλησλ γηα
ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ.
8.2
Ο Γήκνο ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ππνρξενχηαη απηνηειψο ή θαη ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, λα θαηαξηίδεη θαη λα πινπνηεί πξνγξάκκαηα ζπζηεκάησλ
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή θαη αλαθχθισζεο.
8.3
Δθ' φζνλ ζην Γήκν ιεηηνπξγήζεη πξφγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή γηα ηελ αλαθχθισζε
θαη αλάθηεζε πξψησλ πιψλ νη ππεχζπλνη θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ
θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απφξξηςεο ησλ πξνο
αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ. Δηδηθφηεξα, νθείινπλ λα κελ αλακεηγλχνπλ κε ηα ζπλήζε
απνξξίκκαηα φζα πξντφληα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ γπαιί, ραξηί, αινπκίλην θαη πιαζηηθέο
ζπζθεπαζίεο, αιιά λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Γήκν ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα πεξηζπιινγήο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηνπο.
8.4
Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ, πνπ παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθινχκελσλ
απνξξηκκάησλ, νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ ρσξηζηά απφ ηα άιια απνξξίκκαηα, λα ηα
ζπκπηέδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Γήκν ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα πεξηζπιινγήο.
8.5
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ - αινπκηλίνπ - γπαιηνχ - πιαζηηθνχ , νη πνιίηεο
κπνξνχλ ηνπνζεηνχλ ηα άρξεζηα ραξηηθά ζηνπο κπιε θάδνπο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε
δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο.
8.6
ε πεξίπησζε χπαξμεο κεγάισλ πνζνηήησλ ραξηηνχ ή ραξηνθηβσηίσλ νη πνιίηεο
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ην Γήκν ζηνλ αξηζκφ θιήζεο 27323-60500 , 2732360500.
8.7
Ζ Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο Γήκνπ Κνλεκβαζίαο χζηεξα απφ ηειεθσληθή ζπλελλφεζε
δέρεηαη γηα αλαθχθισζε θαη παιαηνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, θσηνηππηθά,
κεραλήκαηα θαμ θ.ιπ.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ - ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΡΥΛ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ
ΣΥΟΥΛ

ΑΟΘΟΝ 9 - πνρξεώζεηο πεδώλ - νδεγώλ θαη ηδηνθηεηώλ ή ζπλνδώλ θαηνηθίδηωλ
δώωλ.

9.1 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή άιισλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο,
κηθξναληηθεηκέλσλ, εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο ζε δξφκνπο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο. Απαγνξεχεηαη επίζεο ε απφξξηςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο θαη
δεκφζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α.). Σα
παξαπάλσ αληηθείκελα ή πξντφληα πξέπεη λα θπιάγνληαη θαη λα ξίρλνληαη κέζα ζην
πιεζηέζηεξν δηαζέζηκν θαιάζη κηθξναπνξξηκκάησλ ή θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ. Ζ ξχπαλζε ηεο πφιεο κε θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο απνηειεί
παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
9.2 Ζ απφξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ, εχθιεθησλ πιηθψλ, ρεκηθψλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ,
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηα θαιάζηα κηθξναπνξξηκκάησλ θαζψο θαη ζηνπο
θάδνπο , απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, θαζψο επίζεο θαη θαηαινγηζκφ ηνπ θφζηνπο
απνθαηάζηαζεο .
9.3 Ζ ξχπαλζε νδνζηξσκάησλ, πεδνδξνκίσλ ή άιισλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε κεραλέιαηα
θάζε είδνπο νρεκάησλ απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ
νρεκάησλ νθείινπλ λα θξνληίδνπλ δηαξθψο γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ηνπο θαη ζε
πεξίπησζε δηαξξνήο λα κεξηκλνχλ ακέζσο γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. ε έθηαθηεο
πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. δηαξξνή κεηά απφ αηθλίδηα βιάβε ή ηξνραίν αηχρεκα, νη ηδηνθηήηεο ησλ
νρεκάησλ νθείινπλ λα εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο. ηνπο παξαβάηεο ηεο
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παξαπάλσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
9.4 Οη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ άκεζν
θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ ηνπο. ηνπο παξαβάηεο ηεο
δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη θάζε θνξά ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο, θαζψο επίζεο θαη αλ ε παξάβαζε γίλεη ζε παηδηθή ραξά ή ζε θάζε άιιν
θνηλφρξεζην ρψξν θηινμελίαο παηδηψλ, ζε απιέο ή εηζφδνπο ζρνιείσλ θαη βξεθνλεπηαθψλ
ζηαζκψλ, πξναχιηα εθθιεζηψλ, δεκφζηα ή δεκνηηθά θηίξηα θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.
9.5 Απαγνξεχεηαη ν ζηαπιηζκφο ή εθηξνθή δψσλ - πηελψλ (π.ρ. θφηεο , θαηζίθεο , βννεηδή ,
άινγα θ.ιπ.) θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ρσξίο ζρεηηθή άδεηα.
9.6 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απνξξππαληηθψλ ή άιισλ νπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αθξφ θαηά
ηελ πιχζε πεδνδξνκίσλ, απιψλ, βεξαληψλ, νρεκάησλ, θ.α. φηαλ ηα απφλεξα ηεο πιχζεο
ρχλνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή εθηεηακέλεο
ξχπαλζεο.

ΑΟΘΟΝ 10 - Ούπαλζε από δηαθεκίζεηο.

10.1 Απαγνξεχεηαη ε εκπνξηθή δηαθήκηζε εθηφο ησλ εηδηθψλ πιαηζίσλ θαη θαζνξηζκέλσλ
ζέζεσλ. Ζ ξχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θέηγ-βνιάλ, θπιιάδηα, ελαέξηεο επηγξαθέο θαη
ζπλζήκαηα θαη άιια δηαθεκηζηηθά κέζα επηζχξεη ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
10.2 Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ππνιεηκκάησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη
γηγαληναθηζψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη ε αληίζεηε κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πφιεο ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ ηακπιφ. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο
απηήο επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
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 Λ. 2946/2001 «πεξί ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο», ζεσξνχληαη ξχπνη θαη απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ηνλ Γήκν. ε βάξνο ησλ
δηαθεκηζηψλ πνπ ηνπνζέηεζαλ ηα παξαπάλσ πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο, θαζψο θαη ησλ
δηαθεκηδνκέλσλ, επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζεο ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
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ΑΟΘΟΝ 11 - Θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο.

11.1 Οη ππεχζπλνη θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπνπ
παξαηεξείηαη κεγάιε παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ
θ.ιπ.), νθείινπλ λα ζπζθεπάδνπλ ζε εηδηθνχο θαη θαιά θιεηζηνχο ζάθνπο ηα εππαζή θαη δχζνζκα
απφβιεηα (ππνιείκκαηα ηξνθψλ, θφθαια θ.ιπ.) θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ κέζα ζηα κέζα κεραληθήο
απνθνκηδήο ην πνιχ κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή. ηνπο παξαβάηεο
επηβάιιεηαη γηα θάζε αληηθείκελν, ζάθν ή ζπζθεπαζία ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε
θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
11.2 Οη ππεχζπλνη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πεξηπηέξσλ, θπιηθείσλ θ.α.
φπνπ παξάγνληαη θάζε κνξθήο απνξξίκκαηα απφ ηελ επηηφπηα θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ (θαθέ, αλαςπθηηθά, πξφρεηξν θαγεηφ θ.ιπ.) νθείινπλ λα ηνπνζεηνχλ επαξθή δνρεία
απνξξηκκάησλ, λα θξνληίδνπλ λα ηα αδεηάδνπλ ηαθηηθά, λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε θαζαξά θαη λα
δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Ζ ηνπνζέηεζε κηθξψλ θαιαίζζεησλ θάδσλ
θαη θαιαζηψλ γηα κηθξναπνξξίκκαηα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, επηηξέπεηαη ρσξίο θαηαβνιή
ηέινπο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέζα πξνζσξηλήο
ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ δελ ζα θέξνπλ δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε, ν αξηζκφο θαη ε ζέζε
ηνπο ζα πξνβιέπνληαη ζηελ ρνξεγνχκελε άδεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο
ζα ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο, πνπ ν Γήκνο έρεη ζεζπίζεη ζρεηηθά κε ηνλ αζηηθφ
εμνπιηζκφ θαζαξηφηεηαο. Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία, επηθνηλσλψληαο κε ηε Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο. ηνπο παξαβάηεο απηήο ηεο δηάηαμεο
επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
11.3 Δάλ ζηελ πεξηνρή εθαξκφδεηαη πξφγξακκα αλαθχθισζεο ή δηαινγήο ζηελ πεγή, νη
ππεχζπλνη ησλ παξαπάλσ θαηαζηεκάησλ ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ μερσξηζηά κέζα γηα θάζε
είδνο.
11.4 Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάιεηςε ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαηαζηεκάησλ ή ηδησηηθψλ ρψξσλ. Γηα ηελ ξήςε ή εγθαηάιεηςε
ζην πεδνδξφκην, ην δξφκν ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν δηαθφξσλ απνξξηκκάησλ θαη ινηπψλ
αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ θαζαξηζκφ θαηαζηήκαηνο ή ηδησηηθνχ ρψξνπ, επηβάιιεηαη
ζηνπο παξαβάηεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
11.5 Οη ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ππνρξενχληαη λα είλαη
εθνδηαζκέλνη κε ζάθνπο απνξξηκκάησλ νη νπνίνη λα θέξνπλ ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο (
θαηαζηήκαηνο). ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ή
ζπζθεπαζηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο ή ηα άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ηδηαηηέξσο ησλ
εππαζψλ θαη φζσλ αιινηψλνληαη εχθνια. ηηο πεξηνρέο πνπ ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ δελ
πξαγκαηνπνηείηαη κεραληθή απνθνκηδή , απνζεθεχνληαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο κέρξη ηελ
θαζνξηζκέλε ψξα απνθνκηδήο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε ζαθνχια ή
ζπζθεπαζία θαη επηπιένλ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο αθαηξείηαη ε άδεηα ηνπνζέηεζεο
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.

ΑΟΘΟΝ 12 - Θαζαξηόηεηα θνηλόρξεζηωλ (δεκνηηθώλ ή δεκνζίωλ) ρώξωλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη από επηρεηξήζεηο.

12.1 Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ, φπσο θαθελεία, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία, ςεηνπσιεία,
εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή θαηαζηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ, νθείινπλ:
α) Λα δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο κε δηθά ηνπο κέζα, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν
θαζαξηζκνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ.
β) Λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν
ηεο επηρείξεζεο ηνπο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ.
γ) Λα δηαζέηνπλ κηθξά θαιαίζζεηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κηθξναπνξξηκκάησλ εληφο
ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη δηαηεζεί.
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12.2 Ζ ακέιεηα θαζαξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ή ειεχζεξσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ.
ρψξνη-αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, αχιηνη ρψξνη
ζπλεξγείσλ, απνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ, ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ θ.α.) πνπ γεηηληάδνπλ
κε θαηνηθίεο, ζρνιεία, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, απνηειεί παξάβαζε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ
θαη επηζχξεη ζε βάξνο ησλ παξαβαηψλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
12.3 Ζ πξνζσξηλή ελαπφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ πξνο απνθνκηδή απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 12 παξ. 1
ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
12.4 Οη ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν λα ηνπνζεηνχλ ζην πεδνδξφκην, ζην νδφζηξσκα ή ζε πιαηεία πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ
ην θαηάζηεκά ηνπο, νπνηαδήπνηε αληηθείκελα ή πιηθά αθφκε θαη ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα, φπσο π.ρ. ςπγεία, πάγθνπο, πξνζήθεο, ζηέγαζηξα, δαξληηληέξεο, θαθάζηα
θξνχησλ, θηβψηηα πνηψλ, παιηά ζίδεξα, κηθξνπξντφληα, επηζθεπαδφκελεο κεραλέο, ζπζθεπέο ή
θαη απηνθίλεηα, ραξηνθηβψηηα θ.ιπ., εθηφο αλ έρεη ιεθζεί ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ Γεκνηηθή
Αξρή, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηέινπο, γηα θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ, νδνζηξψκαηνο ή
θαη θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε πξνζδηνξηζκέλν απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή ρψξν θαη γηα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε
ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. Δάλ
δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο γηα ηξίηε θνξά κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ν Γήκνο
κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
12.5 Ο ρψξνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα θαηάιεςε θαη γηα ηνλ νπνίν ζα ρνξεγείηαη ε άδεηα ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ρξήζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαηαζηεκαηάξρε, ζα ζθνππίδεηαη θαη ζα
θαζαξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε φιε ηελ έθηαζε θαη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ κε έμνδα
θαη επζχλε ηνπ ππφρξενπ απηνχ. Δπίζεο ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά
κέηξα γηα λα απνηξέπεηαη θάζε θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνχ ησλ απνξξηκκάησλ απηψλ. ηνπο
παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο
ξχπαλζεο, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο
παξαπάλσ δηάηαμεο γηα ηξίηε θνξά κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ν Γήκνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ
άδεηα ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
12.6 Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ θάζε είδνπο θαηαζηεκάησλ ή ζπλεξγείσλ (π.ρ.
ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ, κνηνπνδειάησλ, ζπλεξγεία ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ,
ζπλαξκνιφγεζεο επίπισλ ή άιισλ εηδψλ θιπ.) ζηα πεδνδξφκηα ή θαηαζηξψκαηα δξφκσλ. Δάλ
δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο, ν Γήκνο επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
12.7 Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πάζεο θχζεσο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο έμσ απφ ην ρψξν ησλ
πεξηπηέξσλ. Οη ππεχζπλνη πεξηπηέξνπ ππνρξενχληαη λα δηαηεξνχλ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ
πεξίπηεξνπ θαζαξφ ζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο
επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
12.8 Απαγνξεχεηαη λα δηνρεηεχνληαη ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζηα δίθηπα απνξξνήο κεραλέιαηα
απφ ζπλεξγεία νρεκάησλ, καγεηξηθά έιαηα θαη ιίπε απφ θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, πγξά
κπαηαξηψλ θαη γεληθά θάζε είδνπο πγξά απφβιεηα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Δάλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο, ν Γήκνο επηβάιιεη ζε
βάξνο ηνπ παξαβάηε αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ
δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
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ΑΟΘΟΝ 13 - Θαζαξηόηεηα νδώλ.
13.1 Οη ππεχζπλνη ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκνζίαο ρξήζεο ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ
ηα νρήκαηά ηνπο ηελ εκέξα θαη γηα ηηο ψξεο πνπ ζα ηνπο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ε Τπεξεζία
Θαζαξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο εξγαζίεο
θαζαξηφηεηαο νδνζηξψκαηνο (πιχζηκν, ζάξσζε θ.ιπ.). Ζ παξαπάλσ ελεκέξσζε ζα γίλεηαη ηελ
πξνεγνχκελε εκέξα ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο Θαζαξηφηεηαο θαη κε
ηνπο εμήο δχν ηξφπνπο:
α) Κε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ ζηα παξκπξίδ ησλ απηνθηλήησλ απφ ηελ
πξνεγνχκελε εκέξα θαη κε αλαθνίλσζε απφ ηα ηνπηθά Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο ή
β) Κε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθήο ηακπέιαο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο νδνχ πνπ πξφθεηηαη λα
θαζαξηζηεί.
13.2 Όζα απηνθίλεηα θαηά ηελ εκέξα ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ βξεζνχλ ζηαζκεπκέλα ζηνπο
αληίζηνηρνπο δξφκνπο παξά ηε ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε, ζα απνκαθξχλνληαη κε γεξαλνθφξν
φρεκα θαη φια ηα ζρεηηθά έμνδα ζα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο.
13.3 Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε κπξνζηά απφ θάδνπο θαη ε εκπφδηζε ηεο κεραληθήο
απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε παξεκπφδηζε δεκνηψλ ζηελ ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ
ζηνπο θάδνπο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν αθαίξεζε ηεο πηλαθίδαο θαη κεηαθνξά
ηνπ νρήκαηνο κε γεξαλφ. Όια ηα ζρεηηθά έμνδα ζα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ηδηνθηεηψλ
ηνπο.
13.4 Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ θαη
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, παξά κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία Θαζαξηφηεηαο.
Δπηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο , δηπιαζηάδεηαη.

ΑΟΘΟΝ 14 - Κεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξηωζε αληηθεηκέλωλ.
14.1 Σν θνξηίν φισλ ησλ θνξηεγψλ απηνθίλεησλ θαη γεληθά ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ μεξνχ
ή πγξνχ θνξηίνπ πξέπεη λα είλαη απφιπηα πξνζηαηεπκέλν απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή
δηαζπνξάο. Σα αλνηθηά θνξηεγά πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε
κνπζακά ή άιιν θαηάιιειν κέζν πξνζηαζίαο. ε βάξνο θάζε ππεπζχλνπ (ηδηνθηήηε
απηνθηλήηνπ, νδεγνχ, κεηαθνξέα θ.ιπ.) πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, ν Γήκνο επηβάιιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο.
14.2 Απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε θάζε
είδνπο εκπνξεπκάησλ, πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο κε
επζχλε ηνπ κεηαθνξέα θαη ηνπ ππεχζπλνπ ηεο εμππεξεηνχκελεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε
ακέιεηαο ε θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηα ζρεηηθά έμνδα
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, νη νπνίνη επηπξνζζέησο επηβαξχλνληαη θαη κε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
14.3 Φνξηεγά Η.Υ. ή Γ.Υ. πνπ ζπιιακβάλνληαη λα αδεηάδνπλ άρξεζηα αληηθείκελα ζε
δξφκνπο, πιαηείεο, νηθφπεδα, πνηακνχο, ξέκαηα εθηφο ηεο ρσκαηεξήο, επηβαξχλνληαη κε
κεγάιν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν εθηφο ησλ ινηπψλ πνηλψλ πνπ επηζζείνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο θαη
ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη.
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ΑΟΘΟΝ 15 - Ιαϊθέο αγνξέο
15.1 Ο Γήκνο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηε δεκφζηα πγεία θαη λα δηαηεξεί θαζαξνχο ηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιατθέο αγνξέο, αλαιακβάλνληαο ηνλ
θαζαξηζκφ ηνπο ακέζσο κεηά ην πέξαο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
15.2 Γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ
ππεχζπλνη είλαη νη θαηά ρψξν αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγεικαηίεο θαη παξαγσγνί, θπζηθά
πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο), αλεμάξηεηα αλ είλαη -απηναπαζρνινχκελνη ή
απαζρνινχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ηξίηα πξφζσπα.
15.3 Οη αδεηνχρνη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ εηδηθφηεξα νθείινπλ:
α) Λα ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη
πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.
β) Λα κε θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο θαζ' ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο
έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο.
γ) Λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο ή θαιά
θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο
αγνξάο.
δ) Λα κε ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδίσο εππαζψλ ή
εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (π.ρ. ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θχιια ιαραληθψλ θ.η.ι.), θαζψο
θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηφθνπηα, ηειάξα, πιαζηηθά θ.α.).
ε) Λα κελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείκκαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ηνπο
πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο, εθηφο θάδσλ ή ζάθσλ.
ζη) Λα κε παξαθσιχνπλ, αιιά λα δηεπθνιχλνπλ ηηο Τπεξεζίεο Θαζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή
ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο
ππνδείμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ.
δ) Λα απνκαθξχλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα
πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί, ηεξψληαο ην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο
ιατθήο αγνξάο.
ε) Ζ παξακνλή ησλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ ή ησλ βνεζψλ, εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ηνπο
κεηά ην πέξαο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη
επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
η) Όιεο νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη αδεηνχρνη
πσιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ αλαπιεξψλνληαη ή βνεζνχληαη
ζηηο εξγαζίεο ηνπο απφ ζπλεξγάηεο ή ππαιιήινπο.
15.4 Ζ ξχπαλζε ρψξσλ ιατθψλ αγνξψλ ή ρψξσλ άζθεζεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ κε ξίςε ή
εγθαηάιεηςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ επηζχξεη θαηά ησλ ππεπζχλσλ
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο, ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο.
15.5 Κεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νη πσιεηέο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν
ηνπο θαη λα απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα θαζίζηαηαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο ηεο
έθηαζεο ηεο ιατθήο αγνξάο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
παξάβαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ
έθηαζε ηεο ξχπαλζεο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, πνπ δηπιαζηάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ' - ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ ΗΓΗΥΡΗΘΥΛ ΣΥΟΥΛ.

ΑΟΘΟΝ 16 - Θαζαξηόηεηα ηδηωηηθώλ ρώξωλ (ζηεγαζκέλωλ ή κε).

16.1 Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο κε επζχλε
ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
παξφληνο Θαλνληζκνχ.
16.2 Ζ πιεκκειήο θξνληίδα θαζαξηφηεηαο ζε νξηζκέλνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο ελδέρεηαη λα ηνπο
κεηαηξέςεη ζε εζηίεο ξχπαλζεο, δπζνζκίαο θαη κφιπλζεο ηεο γχξσ πεξηνρήο κε απηνλφεηνπο
θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο εηδνπνηεί κε ζπξνθφιιεζε
ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ αθηλήηνπ λα πξνρσξήζνπλ εληφο πξνζεζκίαο. (15) δέθα πέληε εκεξψλ
ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο κε δηθά ηνπο έμνδα θαη κέζα.
16.3 Δάλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξψηε εηδνπνίεζε νη ππεχζπλνη αδηαθνξνχλ ή αξλνχληαη λα
ζπκκνξθσζνχλ, ν Γήκνο θνηλνπνηεί θαη δεχηεξε εηδνπνίεζε κε επαλάιεςε ηεο πξφζθιεζεο θαη
λέα 5/ήκεξε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο δεχηεξεο θαη ηειεπηαίαο
πξνζεζκίαο, ν Γήκνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη κεξηκλήζεη γηα ηε δηεμαγσγή ζρεηηθήο απηνςίαο
ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ παξνρή ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ αξκφδηνπ
Δηζαγγειέα, πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ αθαζάξησλ ηδησηηθψλ αθηλήησλ θαη θαηαινγίδεη φιεο ηηο
ζρεηηθέο δαπάλεο ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
16.4 Οη ζηεγαζκέλνη ή κε θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ
(ζηνέο, πξαζηέο, απιέο θ.ιπ.) πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ
θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, αθφκε θαη αλ ηα απνξξίκκαηα πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Ο Γήκνο,
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάηαμεο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ
παξφληνο Θαλνληζκνχ, κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ αθαζάξησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
θαη λα θαηαινγίδεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, πεξίθξαμεο θαη αζθάιηζεο
ηνπ ρψξνπ θ.ιπ. ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
16.5 ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ ν θίλδπλνο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ έιιεηςε
θαζαξηφηεηαο ζε θάπνηνλ ηδησηηθφ ρψξν είλαη άκεζνο θαη επηθείκελνο, ν Γήκνο κε κφλε ηελ
απηνςία ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ άδεηα ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα, κπνξεί
λα πξνρσξήζεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ χζηεξα απφ (1) κηα θαη κφλε
εηδνπνίεζε ησλ ππεπζχλσλ κε ζπξνθφιιεζε θαη άπξαθηε πάξνδν 24/σξεο πξνζεζκίαο
ζπκκφξθσζεο.
ΑΟΘΟΝ 17 - Θαζαξηόηεηα νηθνπέδωλ.
17.1 Οη ππεχζπλνη (ηδηνθηήηεο ή λνκείο ή θάηνρνη) νηθνπέδσλ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηα
αθίλεηά ηνπο πάληνηε θαζαξά, αθφκε θαη φηαλ ηξίηνη παξαλφκσο ελαπνζέηνπλ εληφο απηψλ
απνξξίκκαηα.
17.2 Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηα πεξηθξάδνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο
Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Θαλνληζκνχ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ηαθηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. ηεο 12.4.1929 («Γηαηάμεηο
πεξηθξάμεσο νηθνπέδσλ»).
Ο Γήκνο εθ' φζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξνχζεο δηάηαμεο, εθαξκφδεη αλαινγηθά ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξναλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 16
ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ θαη απνθαζηζηά ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νηθνπέδνπ,
θαηαινγίδνληαο φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, πεξίθξαμεο θαη
αζθάιηζεο ηνπ ρψξνπ θ.ιπ. ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΙΖΤΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΥΛ ΚΔ
ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ ΙΗΘΑ

ΑΟΘΟΝ 18

18.1 ε θάζε εθηεινχκελε νηθνδνκηθή εξγαζία, κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ
επηβιέπνληνο κεραληθνχ θαη ηνπ αξκφδηνπ εξγνιάβνπ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα
ππάξρνπλ:
α) Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο απφ ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο άδεηαο.
β) Πηλαθίδα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Λφκν κε ηνλ αξηζκφ ηεο αδείαο θαη ηελ εκεξνκελία
έθδνζήο ηεο.
γ) Άδεηα απφ ην Γήκν γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο, εθ' φζνλ απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ελαπφζεζε πιηθψλ θιπ.
18.2 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα εγθξηκέλα απφ ηελ
Πνιενδνκία ζρέδηα, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ ακέζσο λα ηα παξνπζηάδνπλ,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ησλ εθηεινχκελσλ θαηαζθεπψλ.
18.3 Ζ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
ζπλεπάγεηαη, πέξα απφ ηελ επηβνιή απφ ην Γήκν ησλ ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ ζε βάξνο ησλ
παξαπάλσ ππεπζχλσλ θαη ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ.
18.4 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη
νθείινπλ:
α) Λα ζεσξνχλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα
β) Λα εθνδηάδνληαη απφ ην Γήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ - νδνζηξψκαηνο
θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε ηνπ
πεδνδξνκίνπ, λα ππνβάιινπλ αλάινγε ππεχζπλε δήισζε.
γ) Λα πξνζθνκίδνπλ ζην Γήκν εγγπεηηθή επηζηνιή (ην ππφδεηγκα ηεο νπνίαο ζα ρνξεγεί ν
Γήκνο) αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνζνχ (€ 20)
επξψ είθνζη αλά κέηξν κήθνπο ηεο πξφζνςεο, ε νπνία θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ πιήξε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη εθ' φζνλ δελ πξνθιήζεθαλ δεκίεο
ζηνπο Γεκνηηθνχο ρψξνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέληα
ζην πεδνδξφκην θαη ην νδφζηξσκα, άιιεο θζνξέο ζηα πεδνδξφκηα, παξαιείςεηο πιαθφζηξσζεο
πεδνδξνκίνπ θ.ιπ.). Σα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.
18.5 Οη παξαπάλσ ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηνλ ρψξν νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ
αζθαιηζκέλν κε πεξίθξαμε θαη πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα πνπ λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζηνπο
κε έρνληεο εξγαζία, ελψ ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα
ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ.
18.6 ε πεξίπησζε λφκηκεο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ, νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ λα
ιακβάλνπλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ αδξαλψλ πιηθψλ (π.ρ.
νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο κε καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο, ιακαξίλεο θ.α.),
ψζηε λα απνηξέπεηαη ε δηαζθφξπηζε ηνπο απφ λεξά ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Σα ειαθξά
πιηθά, πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα θ.α.), πξέπεη λα
θαηαβξέρνληαη ζπρλά, ψζηε λα κε παξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν.
18.7 Θαηά ηε δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ νη παξαπάλσ ππεχζπλνη νθείινπλ επίζεο λα
ηεξνχλ φια ηα παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθά κέηξα.
18.8 ε πεξίπησζε πνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εγθαηαιείπνληαη νηθνδνκηθά πιηθά ή πιηθά
θαηεδαθίζεσλ (κπάδα) πιένλ ηνπ 3/εκέξνπ, ν Γήκνο ηα απνκαθξχλεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη ζηε
ζπλέρεηα θαηαινγίδεη ζε βάξνο ησλ παξαπάλσ ππεπζχλσλ φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.

19

ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΩΚ9-ΠΡΤ
18.9 Ζ ελαπφζεζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ή κπαδψλ ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ηηκσξείηαη κε
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν.
18.10 Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ, πξέπεη λα είλαη θαηά ηξφπν αζθαιή ζηεξεσκέλα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο, ελψ
ηα πεξηθξάγκαηα γηα ηνλ ίδην ιφγν πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη αζθαιή. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο
επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο (πιαζηηθέο) πηλαθίδεο θαη ε ηνπνζέηεζε αζπξνθφθθηλεο
ηαηλίαο, ελψ φηαλ θαηαιακβάλεηαη κέξνο νδνζηξψκαηνο ε ζήκαλζε θαηά ηε λχρηα πξέπεη λα
είλαη θσζθνξίδνπζα.
18.11 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 1828/89, κε ηε
δηαπίζησζε θάζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ απφ αξηζκφ 2 έσο θαη
9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε
αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, εθ' φζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ δελ
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε (π.ρ. θαηάπησζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο).
18.12 Ζ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ κε νηθνδνκηθά πιηθά πξν αλεγεηξνκέλσλ
νηθνδνκψλ ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν γηα πξψηε θνξά κε δηάξθεηα κέρξη θαη (6) κελψλ. Κεηά ηελ
παξέιεπζε ηνπ παξαπάλσ εμακήλνπ νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο
ππνρξενχληαη λα ελαπνζέηνπλ ηα θάζε είδνπο νηθνδνκηθά πιηθά εληφο ηνπ ηζνγείνπ ηεο
νηθνδνκήο ή ζηελ ππισηή απηήο θαη λα απνδεζκεχζνπλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ε
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή γηα ηερληθνχο ιφγνπο ε παξαπάλσ ιχζε, ν Γήκνο κπνξεί λα
παξαηείλεη ηελ άδεηα απηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο αθφκα εμακήλνπ θαη αλ ρξεηαζζεί
παξάηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο πέξαλ ηνπ έηνπο, γλσκαηεχεη ζρεηηθά ηξηκειήο επηηξνπή
ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο. Σν ηέινο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε παξάηαζεο απηφ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξν ηνπ δηπιαζίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εμακήλνπ.
18.13 Ζ απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα ηνπ Γήκνπ
ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 8 ηνπ Λ. 1080/80.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ – ΞΟΝΠΦΓΔΠ

ΑΟΘΟΝ 19

Θαηά ησλ επηβαιινκέλσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ ηνπ
παξφληνο Θαλνληζκνχ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ Θψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ, κε αίηεκα ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο
ηεο δηαθνξάο ζηελ επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο.
Με ηνλ πην πάλσ θαλνληζκό ηεο Υπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο δελ πξνθαιείηαη επηβάξπλζε ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ.

ΑΟΘΟΝ 20
ΝΟΓΑΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ

Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ είλαη ην
πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Κνλεκβαζίαο. Αληίζηνηρα θαζήθνληα κε ηα φξγαλα ηεο
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, κπνξεί λα αλαηίζεληαη κε Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ θαη
ζηνλ Γηεπζπληή, ζηνλ Πξντζηάκελν, ζηνπο Δπφπηεο θαη ζηνπο Δπηζηάηεο ηεο Τπεξεζίαο
Θαζαξηφηεηαο. Οη παξαπάλσ θαηά ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ηελ
Απφθαζε απηή κε ηα ζηνηρεία ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ παξαβάηε πνπ είλαη παξψλ
θαηά ηελ δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 21
Ζ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο πνπ απνβιέπεη ζε άλεηεο θαη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δσήο, ζηεξίδεηαη
ζηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ δεκνηψλ κε ηηο Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο.
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Θάζε δεκφηεο έρεη ππνρξέσζε λα είλαη ελεξγφ άηνκν θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ζε
εθείλνπο ηνπο ζπλδεκφηεο ηνπ πνπ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο θαζαξηφηεηαο ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ.
Θάζε δεκφηεο επίζεο, νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηηο
παξαβηάζεηο πνπ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπ, ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα
γηα ην δεκφζην θαιφ. Θάζε δεκφηεο νθείιεη λα έρεη θαηά λνπ φηη ε θαζαξηφηεηα είλαη θαη δηθή
ηνπ ππφζεζε θαη φηη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ν ρψξνο δελ αλήθεη κφλν ζ’ εθείλνλ ή ζην γείηνλά
ηνπ, αιιά ζε φινπο καο.

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΞΗΒΑΙΙΝΚΔΛΥΛ ΞΟΝΠΡΗΚΥΛ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ ΞΑΟΑΒΑΠΖΠ
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΑΟΑΒΑΠΖΠ
Ρχπαλζε κλεκείσλ, αγαικάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ινηπψλ
δεκνζίσλ θηηξίσλ (άξζξν 5-9).
Ρχπαλζε ή θαηαζηξνθή αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (παγθάθηα, θάδνη
θ.ιπ.) (άξζξν 5-10).
Παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο θάδσλ, πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ,
κεηαθίλεζε θάδσλ θαη απζαίξεηε αθαίξεζε πξνζηαηεπηηθψλ «Π»,
θζνξά ησλ παξαπάλσ κέζσλ (άξζξν 7-3).
Δπηθφιιεζε απηνθφιιεησλ ή γξάςηκν ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο ή
άιια κέζα απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ (άξζξν 7-4).
Σνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ θάδνπο ή ελαπφζεζε
απνξξηκκάησλ ρσξίο ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία (άξζξν 7-5).
Σνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία, θξέκαζκα
απνξξηκκάησλ ζε δέληξα ή ξήςε ηνπο ζην δξφκν θαη ζην
πεδνδξφκην. Σνπνζέηεζε εληφο ησλ θάδσλ καγεηξηθψλ ή κεραληψλ
ειαίσλ (άξζξν 7-6).
Κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ φγθνπ πάζεο θχζεσο απνξξηκκάησλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,
ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, super market, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα
θ.α. (άξζξν 7-7).
Βξψκηθνη θάδνη, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα ηδησηψλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο (άξζξν 7-8).
Απνξξίκκαηα απφ θνπδίλα εζηηαηνξίσλ, καγεηξείσλ θαθελείσλ,
νπδεξί , fast food θ.α. πνπ δελ έρνπλ ζηξαγγηζηεί επηκειψο (άξζξν
7-9).
Δλαπφζεζε ησλ αλσηέξσ απνξξηκκάησλ ζε νηθφπεδα ή ζε
αθάιππηνπο ρψξνπο (άξζξν 7-10).
Δλαπφζεζε απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο αλαθχθισζεο (άξζξν 7-11).

ΔΞΗΒΑΙΙΝΚΔΛΝ
ΞΟΝΠΡΗΚΝ
500,00 € - 3.000,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 € - 500,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

150,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

150,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 € - 500,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

200,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

300,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

300,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Δλαπφζεζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ ή αλαθπθιψζηκσλ
πιηθψλ ζε θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (άξζξν 714).
Θιαδνθάζαξα πνπ ελαπνηίζεληαη ρχκα θαη ρσξίο ηελ δηαδηθαζία
ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ (άξζξν 7-17).
Δλαπφζεζε ηνμηθψλ απνβιήησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άξζξν
7-18).
Αλάκεημε νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ κε επηθίλδπλα - ηνμηθά ή
κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα Λνζνθνκείσλ ή άιισλ επηρεηξήζεσλ
ηδησηψλ (άξζξν 7-19).
Απφξξηςε ραξηηψλ, παθέησλ, κηθξναληηθεηκέλσλ ζε πεδνδξφκηα ,
θνηλφρξεζηνπο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο, πάξθα , παηδηθέο
ραξέο θ.ιπ.) (άξζξν 9-1).
Απφξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ, εχθιεθησλ ή ρεκηθψλ πιηθψλ
ζηνπο θάδνπο θαη ζηα θαιαζάθηα απνξξηκκάησλ (άξζξν 9-2).

100,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

200,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

500,00 € - 3.000,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

500,00 € - 3.000,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή
Θφζηνο απνθαηάζηαζεο
150,00 €
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ρχπαλζε νδνζηξσκάησλ πεδνδξνκίσλ ή άιισλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ κε κεραλέιαηα νρεκάησλ (άξζξν 9-3).
Ρχπαλζε απφ πεξηηηψκαηα θαηνηθίδησλ δψσλ (άξζξν 9-4).

200,00 €

Ρχπαλζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απφ ρξήζε απνξξππαληηθψλ ή
άιισλ νπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αθξφ π.ρ. πιχζηκν νρεκάησλ
θ.ιπ. (άξζξν 9-6).
Ρχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θέηγ-βνιάλ, θπιιάδηα, ελαέξηεο
επηγξαθέο (άξζξν 10-1).
Δγθαηάιεηςε ππνιεηκκάησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη
γηγαληναθηζψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άξζξν 10-2).
Δλαπφζεζε απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ππνιεηκκάησλ ηξνθψλ έμσ απφ θάδνπο (άξζξν 11-1).

100,00 €

Ρχπαλζε απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,
πεξηπηέξσλ,
θπιηθείσλ
θ.α.
απφ
επηηφπηα
θαηαλάισζε
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ (θαθέ, αλαςπθηηθά, πξφρεηξν θαγεηφ θιπ.)
(άξζξν 11-2).
Ρχπαλζε νδψλ, πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ
πξντφληα θαζαξηζκνχ θαηαζηεκάησλ ή ηδησηηθψλ ρψξσλ (άξζξν
11-4).
Ρχπαλζε απφ δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ή απζαίξεηεο δηαθεκίζεηο ζε
δεκνηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άξζξν 11-5).
Ακέιεηα θαζαξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ή ηδησηηθψλ ρψξσλ (ρψξνη
ηξαπεδνθαζηζκάησλ - απνζήθεο - παξθηλγθ θ.α.) δίπια ζε ζρνιεία,
θαηνηθίεο θ.α. (άξζξν 12-2).
Δλαπφζεζε ζε πεδνδξφκην, νδφζηξσκα ή πιαηεία νπνηνπδήπνηε
αληηθείκελνπ ή πιηθνχ απφ θαηαζηήκαηα (ςπγεία, πάγθνη,
πξνζήθεο, ζηέγαζηξα, δαξληηληέξεο, θηβψηηα πνηψλ θ.α.) (άξζξν
12-4).
Ακέιεηα θαζαξηζκνχ κηζζσκέλσλ ρψξσλ θαη ξχπαλζε απφ
δηαζθνξπηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ (12-5)
Πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηψλ ρσξίο άδεηα ζε πεδνδξφκηα - δξφκνπο
απφ θαηαζηήκαηα ή ζπλεξγεία, πνπ ξππαίλνπλ ηνπο παξαπάλσ
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άξζξν 12-6).
Δλαπφζεζε πάζεο θχζεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο έμσ απφ ηνλ ρψξν
ησλ πεξηπηέξσλ (άξζξν 12-7).
Απφξξηςε ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ, ππφλνκνπο ή δίθηπα
απνξξνήο κεραλέιαησλ απφ ζπλεξγεία νρεκάησλ ή καγεηξηθψλ
ειαίσλ θαη ιηπψλ απφ θαηαζηήκαηα εζηίαζεο (άξζξν 12-8).
Σνπνζέηεζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζε πεδνδξφκηα θαη
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (13-4)
Κε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ θαιχκκαηνο απφ
θνξηεγά πνπ κεηαθέξνπλ πιηθά ή δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο (άξζξν
14-1).
Ρχπαλζε
απφ
απνξξίκκαηα
πνπ
πξνέξρνληαη
απφ
θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ (άξζξν 14-2).
Φνξηεγά Η.Υ. θαη Γ.Υ. πνπ αδεηάδνπλ απνξξίκκαηα - κπάδα θ.ιπ. ζε
δξφκνπο, πιαηείεο , πνηακνχο ξέκαηα θιπ. (άξζξν 14-3).
Ρχπαλζε ρψξσλ ιατθψλ αγνξψλ ή ρψξσλ άζθεζεο ππαηζξίνπ
εκπνξίνπ (άξζξν 15-4).
Κε θαζαξηζκφο ρψξνπ ιατθήο αγνξάο θαη κε απνκάθξπλζε θάζε
θηλεηήο θαηαζθεπήο (άξζξν 15- 5).

150,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή
Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

300,00 € - 1.500,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

300,00 € - 500,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

200,00 €

ε ππνηξνπή αθαίξεζε ηεο
άδεηαο ηξαπεδνθαζηζκάησλ
ε ππνηξνπή αθαίξεζε ηεο
άδεηαο ηξαπεδνθαζηζκάησλ

100,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

300,00 € - 1.500,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 € - 300,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 € - 500,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 € - 300,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

200,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

150,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

300,00 € - 1.000,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 € - 300,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

150,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

200,00 € - 1.000,00 €
Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

150,00 € - 250,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

100,00 € - 500,00 €

Γηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή

Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί θαηά ην πιήξεο θείκελφ ηεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηεο έδξαο
ηνπ Γήκνπ, ζηηο έδξεο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ θαη ζηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Θνηλφηεηεο,
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ ΓΘΘ, θαζψο θαη πεξίιεςε απηήο ζε κηα εκεξήζηα
εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 381/2011.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνχινο πχξνο
Κέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Ιχξαο Υαξάιακπνο
Καξνχζεο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Κηραιφπνπινο Κηραήι
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Παπαδάθε Δπγελία
Υαξακήο Αληψληνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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