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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  138/2020 
 

«Συμπλήρωση Κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης». 
 

 Στους  Μολάους σήμερα στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. 
έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-
03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. 
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και  ύστερα από την με αριθμό 12/19-
07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Καλογράνης Δημήτριος 
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  2. Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
 3. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος  3. Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος     
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα    
9. Αρρώνης Παντελεήμων     
10. Καλογερίνης Ηλίας    
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Βλάχου Άννα 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

    Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.  
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεωργουδής Ιωάννης 
Νεάπολης, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, 
Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Σαρμπάνης Λάμπρος Δαιμονιάς και Βαρβαρέσσος Γεώργιος Λαχίου. 
    Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά. 

  Η παράταξη Οι Δημότες Μπροστά κατέθεσαν την εξής δήλωση: «Κύριε Πρόεδρε, 
επιφυλασσόμαστε να αναθεωρήσουμε τη στάση μας για το ζήτημα της συνεχιζόμενης 
καταχρηστικής πρακτικής της σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς, ελπίζοντας 
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εσείς τουλάχιστον να πάρετε πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του διαλόγου και της ομαλής 
λειτουργίας των θεσμών, με τρόπους που κι εμείς έχουμε υποδείξει στο παρελθόν και κατόπιν 
συνεννόησης με τους επικεφαλής τουλάχιστον των συνδυασμών. Οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Παναγιώτης Μαυρομμάτης και Δημήτης Καλογράνης κάνουν γνωστό ότι για λόγους ευθιξίας εξ 
αιτίας της απαξίωσης από τη δημοτική αρχή και το δήμαρχο του θεσμού του δημοτικού 
συμβουλίου απέχουν από τη διαδικασία».    

Η δημ. σύμβουλος κα Σπυριδάκου απέστειλε την εξής δήλωση: «Σε απάντηση της 
πρόσκλησή σας για το σημερινό δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο, σας δηλώνω τα εξής: 
Εκφράζω για πολλοστή φορά την απόλυτη διαφωνία μου για την τακτική της δημοτικής αρχής να 
συγκαλεί «δια περιφοράς» συνεδριάσεις και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα συμμετέχω στην εν 
λόγω συνεδρίαση». 
 

Η δια περιφοράς απόφαση για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον κ. 
Κολλιάκο, έχει ως εξής: 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 4/2020 απόφασή της, εισηγείται στο Δ.Σ. τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού του Αποχετευτικού Δικτύου του Δήμου.  

Η κα Αναγνωστοπούλου για το θέμα: Η ύδρευση και η αποχέτευση αφορούν την ποιότητα 
της καθημερινότητάς μας. Με τον τρόπο που κατασκευάζονται αλλά και λειτουργού τα έργα 
αυτά περισσότερο επιβαρύνουν τους δημότες οικονομικά όλο και πιο πολύ και λιγότερο 
προσφέρουν ποιότητα. Ψηφίζω αρνητικά.   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Συμπληρώνει τον Κανονισμό Δικτύου  Αποχέτευσης του Δήμου Μονεμβασίας, όπως 
αυτός έχει ψηφισθεί με την αριθ. 28/2017 απόφαση του Δ.Σ. και συγκεκριμένα:  

 Στο άρθρο 16ο «Πρόστιμα», προστίθεται παράγραφος 7: Σε όσες επιχειρήσεις εστίασης δεν 
διαθέτουν λιποσυλλέκτη, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, 200 
ευρώ. 

 Στο τέλος του Κανονισμού, προστίθεται ειδικό παράρτημα με τίτλο «Ειδικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Χώρων Εκκένωσης Βοθρολυμάτων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 
Δήμου Μονεμβασίας», ο οποίος έχει ως εξής:  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΧΩΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι να περιγράψει τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες γίνεται η διαδικασία της μεταφοράς και εκκένωσης βοθρολυμάτων αστικής 
προέλευσης από τα βυτία μεταφοράς τους εντός των Ε.Ε.Λ. του Δήμου Μονεμβασίας, με 
σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ο παρών Κανονισμός 
αφορά στους ιδιοκτήτες βυτιοφόρων μεταφοράς αστικών λυμάτων (βοθρολυμάτων) στις 
εγκαταστάσεις των Ε.Ε.Λ. Δήμου Μονεμβασίας, καθώς και τους προσερχόμενους στις 
Ε.Ε.Λ. Δήμου Μονεμβασίας οδηγούς και βοηθούς οδηγών βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίοι 
οφείλουν να τον τηρούν και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων 
του λειτουργού των Ε.Ε.Λ. και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μονεμβασίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ 

ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 
1. Ωράριο Προσέλευσης. 

Τα βυτία προσέρχονται στις Ε.Ε.Λ. μόνο κατά τις εκάστοτε καθοριζόμενες ημέρες και 
ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων. Οι 
Ε.Ε.Λ. του Δήμου Μονεμβασίας, έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το ωράριο 
προσέλευσης ή ακόμα να διακόψουν την προσέλευση των βυτίων, εάν συντρέχουν 
λόγοι που αφορούν στη λειτουργία της εγκατάστασης. 
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 ΕΕΛ ΜΟΝΕΒΑΣΙΑΣ  ΕΕΛ ΜΟΛΑΩΝ  ΕΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 

Ιανουάριος έως 
Μάιος  και  

Οκτώβριος – 
Δεκέμβριος 

Δευτέρα έως και 
Παρασκευή  

08:30- 13:30 

17:00 – 18:30  

Δευτέρα έως και 
Παρασκευή  

08:30- 13:30 

17:00 – 18:30 

Δευτέρα έως και 
Παρασκευή  

08:30- 13:30 

17:00 – 18:30 

ΘΕΡΙΝΟ  ΩΡΑΡΙΟ 

Ιούνιος -  
Σεπτέμβριος  

 

 

 

Δευτέρα έως και 
Παρασκευή  

07:30- 12:30 

Δευτέρα έως και 
Παρασκευή  

08:30- 13:30 

17:00 – 19:30 

Δευτέρα έως και 
Παρασκευή  

08:30- 13:30 

17:00 – 19:30 

Σαββάτο  

08:30 – 11:30 

Σαββάτο  

08:30 – 11:30  

Κυριακή 

Έκτακτη Ανάγκη και 
Κατόπιν Συνεννόησης με 

αρμόδιο υπάλληλο 

Κυριακή 

Έκτακτη Ανάγκη και 
Κατόπιν Συνεννόησης με 

αρμόδιο υπάλληλο 

Σε έκτακτες περιπτώσεις, και σε συνέχεια συνεννόησης με τον υπάλληλο της ΕΕΛ, οι 
εγκαταστάσεις θα μπορούν να δεχτούν βοθρολύματα και εκτός του ανωτέρω ωραρίου. 
Το ίδιο ισχύει και για τις Κυριακές, όπου θα μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες 
ανάγκες, ενώ η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο 
υπάλληλο.  
Κατά τους θερινούς μήνες, κρίνεται σκόπιμη η αποσυμφόρηση της ΕΕΛ Μονεμβασίας, 
λόγω του έντονου τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, 
σχεδιάζεται μόνο η πρωινή λειτουργία της ΕΕΛ Μονεμβασίας, ως προς την υποδοχή 
των βοθρολυμάτων. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σε συνέχεια συνεννόησης με 
τον υπάλληλο της ΕΕΛ Μονεμβασίας, θα μπορεί να γίνει διοχέτευση βοθρολυμάτων και 
εκτός του ανωτέρω ωραρίου. 

2. Προέλευση Βοθρολυμάτων.  
Τα βοθρολύματα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από περιοχές του Δήμου 
Μονεμβασίας.  
Για τον σκοπό αυτό, θα προσκομίζεται σε κάθε απόρριψη, ειδικό έγγραφο (που 
παρέχεται από τον Δήμο), στο οποίο καταγράφεται η προέλευση, το ονοματεπώνυμο 
και η υπογραφή του εξυπηρετούμενου ιδιοκτήτη. 

3 Η σειρά των ενεργειών για τη διαδικασία της παραλαβής και εκκένωσης των βυτίων θα 
γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου έκαστης Ε.Ε.Λ.  

4 Κάθε χρόνο, ο βυτιοφορέας θα πρέπει να παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Μονεμβασίας, συμπληρωμένη Ετήσια Υπεύθυνη Δήλωση (αποτελεί συνημμένο 
έγγραφο του παρόντος Κανονισμού), σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα των 
βοθρολυμάτων που προσκομίζει στις Ε.Ε.Λ. 

5 Καταβολή αντιτίμου: Η καταβολή αντιτίμου μπορεί να πραγματοποιείται με δύο 
τρόπους.  
5α. Πριν την απόρριψη των βοθρολυμάτων: Πριν την εκκένωση βοθρολυμάτων 
σε ΕΕΛ, ο βυτιοφορέας προσέρχεται σε οποιοδήποτε Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Μονεμβασίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και καταβάλει το αντίτιμο για την 
εκκένωση του βυτίου του (όπως αυτό καθορίζεται από σχετική Απόφαση του Δ.Σ του 
Δήμου Μονεμβασίας). Στη συνέχεια προσέρχεται σε ΕΕΛ του Δήμου, προσκομίζοντας 
την απόδειξη πληρωμής και καταγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΕΛ, όπως 
περιγράφεται στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό.  
5β. Μετά την απόρριψη των βοθρολυμάτων: Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η 
πρόσβαση σε Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου πριν την απόρριψη, ο βυτιοφορέας 
μπορεί να απορρίπτει τα βοθρολύματα σε ΕΕΛ χωρίς απόδειξη πληρωμής, ύστερα από 
συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο υποδοχής των βοθρολυμάτων στην ΕΕΛ. Στην 
περίπτωση αυτή, το βυτίο, επίσης καταγράφεται επί τόπου από τον αρμόδιο υπάλληλο 
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της ΕΕΛ, όπως περιγράφεται στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό, και υπάρχει υποχρέωση 
καταβολής του αντιτίμου την αμέσως επόμενη (της απόρριψης) εργάσιμη ημέρα. Σε 
περίπτωση που το αντίτιμο δεν καταβληθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ο 
βυτιοφορέας δεν θα μπορεί να προχωρήσει ξανά σε απόρριψη βοθρολυμάτων στις ΕΕΛ, 
μέχρις ότου πραγματοποιηθεί εξόφληση του αντιτίμου.   
5γ. Σε περίπτωση αργίας ή κατεπείγουσας κατάστασης εκτός του καθορισμένου 
ωραρίου υποδοχής των βοθρολυμάτων, ο βυτιοφορέας μπορεί να αιτείται τηλεφωνικά 
για απόρριψη, στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και στον υπάλληλο της ΕΕΛ που 
είναι υπεύθυνος για την υποδοχή των βοθρολυμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα 
καταγράφεται επί τόπου στην ΕΕΛ η απόρριψη των βοθρολυμάτων, όπως περιγράφεται 
στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό, και θα υπάρχει υποχρέωση καταβολής του αντιτίμου 
την αμέσως επόμενη (της απόρριψης) εργάσιμη ημέρα. Άρνηση καταβολής του 
αντιτίμου, συνεπάγεται αποκλεισμό του βυτίου από τη διαδικασία εκκένωσης. 

6 Τηλεφωνική επικοινωνία με αρμόδιο υπάλληλο. Πριν την είσοδο των βυτιοφόρων στο 
δρόμο πρόσβασης των Ε.Ε.Λ. θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το αρμόδιο 
προσωπικό της ΕΕΛ, ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση, λόγω 
στενότητας των δρόμων πρόσβασης. 

7 Είσοδος στις ΕΕΛ. Τα βυτία πρέπει να εισέρχονται στο χώρο των Ε.Ε.Λ με ταχύτητα 
έως 10 χλμ/ώρα. Οι βυτιοφορείς δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη σειρά 
προτεραιότητας αλλά και την προσπέλαση άλλων οχημάτων προς και από τις Ε.Ε.Λ., 
όσο χρόνο περιμένουν. Θα πρέπει επίσης, να τηρούν εντός των Ε.Ε.Λ. όλους τους 
κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται στις κυκλοφοριακές υποδείξεις 
του αρμοδίου προσωπικού..  

8 Δειγματοληψία. Στη συνέχεια, γίνεται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο για 
τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε φυσικές, χημικές 
ή τοξικές παραμέτρους και έχει σκοπό να προστατεύσει την καλή λειτουργία των 
Ε.Ε.Λ.Ο βυτιοφορέας οφείλει να επιτρέπει τη λήψη δείγματος από το βυτίο του και 
παράλληλα, εάν απαιτηθεί, να αναμένει τα αποτελέσματα του ελέγχου που θα κρίνουν 
τη συνέχεια της διαδικασίας. 

9 Καταγραφή στοιχείων για τα προσκομιζόμενα βοθρολύματα. Ο αρμόδιος 
υπάλληλος της ΕΕΛ καταγράφει συγκεκριμένα στοιχεία, για κάθε βυτίο που εισέρχεται 
στην ΕΕΛ. Συγκεκριμένα, στο Δελτίο καθημερινής παρακολούθησης βυτιοφόρων που 
αποτελεί συνημμένο έγγραφο του παρόντος Κανονισμού, θα καταγράφονται η 
ημερομηνία και ώρα παραλαβής, το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και 
του πελάτη, η διεύθυνση προέλευσης των βοθρολυμάτων, το τηλέφωνο επικοινωνίας 
με τον πελάτη, η ποσότητα των βοθρολυμάτων και το pH των βοθρολυμάτων, ενώ θα 
πρέπει να υπάρχει και η υπογραφή του βυτιοφορέα για τα παραπάνω στοιχεία.  

10 Μετά τον έλεγχο, τα βυτιοφόρα οδηγούνται στη θέση εκκένωσης σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προσωπικού, ενώ ο οδηγός θα ασφαλίζει το όχημα με τραβηγμένο το 
χειρόφρενο. 

11 Μόλις δοθεί εντολή για άδειασμα, τότε μόνον τοποθετούν οι βυτιοφορείς το σωλήνα 
αδειάσματος στο στόμιο, ανοίγουν τη βάνα εκκένωσης και γίνονται οι υπόλοιπες 
διαδικασίες για την εκκένωση του βυτίου.  

12 Ο αρμόδιος υπάλληλος φροντίζει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας των βυτίων. Οι 
υπόλοιποι βυτιοφορείς οφείλουν να περιμένουν τη σειρά τους χωρίς να εμποδίζουν ή 
να δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

13 Ο αρμόδιος υπάλληλος, μπορεί να διακόψει την εκκένωση των βυτιοφόρων, όταν για 
την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε τροποποίηση 
του συνήθη τρόπου εκκένωσης. 

14 Μετά την εκκένωση, με την αποσύνδεση των σωλήνων από το βυτίο, ο οδηγός πρέπει 
να αδειάζει το περιεχόμενο του σωλήνα εκκένωσης μέσα στον ειδικό χώρο και να 
απομακρύνει το όχημα χωρίς καθυστέρηση από το χώρο εκκένωσης, εξασφαλίζοντας 
έτσι τη μικρότερη δυνατή παραμονή του στο χώρο των Ε.Ε.Λ. 

15 Η μετακίνηση των βυτιοφόρων στους υπόλοιπους χώρους των Ε.Ε.Λ, εκτός του χώρου 
υποδοχής βοθρολυμάτων, δεν επιτρέπεται.  

16 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η στάθμευση μετά την εκκένωση και η 
εγκατάλειψη σταθμευμένων βυτίων μέσα ή κοντά στο χώρο των Ε.Ε.Λ. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο - ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
1. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλισμένη την πίσω πόρτα του καζανιού 

προς αποφυγή απόχυσης των βοθρολυμάτων στο χώρο. 
2. Ο τρόπος εκκένωσης και η κατάσταση του εξοπλισμού του βυτιοφόρου (σωλήνες 

εκκένωσης, βάνες κ.λπ.) θα πρέπει να μη γίνονται αιτία διαρροής λυμάτων και 
ρύπανσης του περιβάλλοντα χώρου των Ε.Ε.Λ. 

3. Δεν επιτρέπεται  να  εκκενώνονται  τα  καζανάκια των βυτίων έξω από τον 
επιτρεπόμενο χώρο εκκένωσης. Κάθε βυτιοφορέας υποχρεούται με τη βοήθεια ενός 
κουβά να το αδειάζει μέσα στο στόμιο ή το φρεάτιο αδειάσματος. 

4. Σε περίπτωση που λόγω βλάβης του βυτίου απορριφθούν βοθρολύματα στο χώρο, 
ο βυτιοφορέας οφείλει να αποκαθιστά τη βλάβη, η οποία προκαλεί τη διαρροή, το 
συντομότερο δυνατόν και να καθαρίζει το χώρο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΜΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
1. Ο Λειτουργός των Ε.Ε.Λ  είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας και την 

αποδοχή των εισερχομένων βοθρολυμάτων. Τα εισερχόμενα βυτία στις Ε.Ε.Λ 
υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο για την ποιότητα των προσκομιζομένων λυμάτων 
και οι οδηγοί οφείλουν, εκτός από την Ετήσια Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλουν 
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, να παρέχουν στοιχεία στον υπεύθυνο υπάλληλο 
της ΕΕΛ, πριν την εκκένωση του βυτίου, σχετικά με την προέλευση και ποιότητα των 
λυμάτων. 

2. Στις Ε.Ε.Λ γίνονται δεκτά βυτιοφόρα με λύματα αστικής προέλευσης - βοθρολύματα  
και εφόσον εγκριθεί η καταλληλότητά τους, με τις εξετάσεις που γίνονται στο χώρο της 
παραλαβής και στο χημικό εργαστήριο του Λειτουργού των Ε.Ε.Λ. Απαγορεύεται να 
προσκομίζονται οποιαδήποτε επικίνδυνα, εύφλεκτα, εκρήξιμα ή διαβρωτικά 
βοθρολύματα, τα οποία θα πρέπει εξάλλου να είναι μη τοξικά για τις βιολογικές 
διεργασίες και να μην επηρεάζουν αρνητικά τις φυσικοχημικές διεργασίες των Ε.Ε.Λ. Τα 
προσκομιζόμενα λύματα θα πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο από το αρμόδιο 
προσωπικό, να βρίσκονται τουλάχιστον στην περιοχή pH 6 έως 9. 

3. Σε περίπτωση που ζητηθεί πρόσθετη δειγματοληψία για τη εξακρίβωση της 
ποιότητας των λυμάτων του βυτίου, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να περιμένει τη 
διενέργειά της. Εφόσον τα λύματα κριθούν ακατάλληλα από το αρμόδιο προσωπικό του 
Λειτουργού της ΕΕΛ, ο εν λόγω βυτιοφορέας είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από 
τις Ε.Ε.Λ  χωρίς διαμαρτυρία. 

4. Σε περίπτωση που το βυτίο περιέχει βοθρολύματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε 
στερεά, ή οργανικά βεβαρημένα - μη τοξικά λύματα ή λύματα που είναι πολύ 
επιβαρυμένα με λίπη – έλαια, θα πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως. Ειδικότερα, στις 
περιπτώσεις αυτές, ο οδηγός οφείλει να προειδοποιήσει έγκαιρα το Λειτουργό των 
Ε.Ε.Λ  για την πρόθεσή του να μεταφέρει τέτοιου είδους λύματα μαζί με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία προέλευσης και ποιότητας.  Σε κάθε περίπτωση, η  Ε.Ε.Λ  μπορεί 
να παραλάβει το μέγιστο δύο τέτοια φορτία την ημέρα και με χρονική απόσταση 10 
ωρών μεταξύ τους, οπότε είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων συνεννόηση με το 
Λειτουργό των Ε.Ε.Λ για την οργάνωση της προσέλευσης των βυτίων. 

5. Η  Ε.Ε.Λ διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει σε ειδικές περιπτώσεις την παραλαβή μη 
αστικής προέλευσης υγρών αποβλήτων με οργανικό φορτίο σε ετήσια βάση, μετά από 
αίτηση του ενδιαφερομένου για έκδοση Άδειας Διοχέτευσης Βοθρολυμάτων της 
επιχείρησης σε ΕΕΛ του Δήμου. Η διαδικασία έχει ως εξής.  
5α. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει αίτηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπου 
περιγράφει την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησής του, την ποιότητα των 
βοθρολυμάτων που παράγει, καθώς και την ποσότητα που ενδιαφέρεται να απορρίψει 
σε ΕΕΛ του Δήμου.  
5β. Η Τεχνική Υπηρεσία, καθορίζει τις φυσικοχημικές αναλύσεις οι οποίες είναι 
απαραίτητες, για τον προσδιορισμό της ποιότητας των βοθρολυμάτων, ώστε να 
καθοριστεί αν μπορούν να γίνουν αποδεκτά στην ΕΕΛ. Η πραγματοποίηση των 
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αναλύσεων πραγματοποιείται σε δείγμα αποβλήτου της δεξαμενής από την οποία θα 
αναρροφά το βυτιοφόρο και θα πρέπει να γίνουν σε πιστοποιημένο χημικό εργαστήριο.  
5γ. Αντίγραφο των αποτελεσμάτων θα πρέπει να υποβληθεί στην Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου, ώστε να εξεταστεί αν είναι δυνατή η διοχέτευση των αποβλήτων της 
επιχείρησης, σε μονάδα βοθρολυμάτων εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του 
Δήμου.  
5δ. Η διαδικασία για την Άδεια Διοχέτευσης των αποβλήτων της επιχείρησής, 
περιλαμβάνει στη συνέχεια, εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου, έκδοση της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και στη 
συνέχεια υπογραφή Σύμβασης με το Δήμο και καταβολή συγκεκριμένου ποσού στο 
Δήμο για τη διοχέτευση των αποβλήτων σε ΕΕΛ. Η σύμβαση και η καταβολή του 
ποσού θα είναι ετήσια. Ο ρυθμός απόρριψης των βοθρολυμάτων, θα καθορίζεται 
επίσης στην Άδεια Διοχέτευσης των αποβλήτων.  
5ε. Πριν την απόρριψη των αποβλήτων σε μονάδα βοθρολυμάτων, ο Δήμος μπορεί να 
προβεί σε λήψη δείγματος από την επιχείρηση και εφόσον δεν τηρούνται τα όρια που 
θα προβλέπονται στη σύμβαση, τότε η συγκεκριμένη σύμβαση θα πάψει αυτομάτως να 
ισχύει.  
5στ. Εφόσον, διαπιστωθεί ότι η απόρριψη των συγκεκριμένων αποβλήτων στην 
εγκατάσταση δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, τότε και σε αυτή την 
περίπτωση, θα λύεται η σύμβαση, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 
1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος βυτιοφόρου στο χώρο εκκένωσης λυμάτων, εφόσον δεν 

πληροί τους σχετικούς όρους του παρόντος Κανονισμού. 
2. Τα βυτιοφόρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα: α) Με άδεια κυκλοφορίας φορτηγού 

βυτιοφόρου αυτοκινήτου για μεταφορά λυμάτων, στην οποία να αναφέρεται το βάρος 
και το απόβαρο, που θα αναγράφονται και επί των εξωτερικών πλευρών του βυτίου. β) 
Με όλες τις σχετικές άδειες που απαιτούνται για τη διακίνηση και μεταφορά λυμάτων, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους προς τις υπηρεσία Συγκοινωνιών της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ή του Υπουργείου Συγκοινωνιών. γ) Με Άδεια Εκκένωσης 
Βοθρολυμάτων των Ε.Ε.Λ. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να παραδοθεί στον Δήμο 
Μονεμβασίας, συμπληρωμένη Αίτηση του βυτιοφορέα με όλα τα στοιχεία του για άδεια 
εκκένωσης βοθρολυμάτων, που θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των παραπάνω 
αδειών (2α και β). Η αίτηση θα υποβάλλεται μια φορά στον Δήμο Μονεμβασίας και οι 
οδηγοί θα πρέπει να έχουν ικανοποιητικό ιστορικό με την τήρηση των κανονισμών των 
Ε.Ε.Λ Δήμου Μονεμβασίας. δ) Οποιεσδήποτε αλλαγές υπάρξουν στα στοιχεία των 
παραπάνω αδειών, οι βυτιοφορείς οφείλουν να ενημερώσουν τον Δήμο Μονεμβασίας. 
Αντίγραφα όλων των αδειών που έχει λάβει ο βυτιοφορέας θα πρέπει να έχει πάντα 
στο φορτηγό του και να τα επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση από το αρμόδιο προσωπικό των 
Ε.Ε.Λ. 

3. Για κάθε παράβαση του Κανονισμού, ο Δήμος Μονεμβασίας έχει το δικαίωμα να 
επιβάλλει ποινές απαγόρευσης προσέλευσης στον οδηγό που δεν τήρησε τον 
Κανονισμό, ανάκληση της άδειας εκκένωσης βοθρολυμάτων ή για σοβαρότερες 
περιπτώσεις να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Ο Λειτουργός διατηρεί το 
δικαίωμα να μην αποδεχθεί ποιοτικά υποβαθμισμένα βοθρολύματα βάσει των ελέγχων 
που πραγματοποίησε. Η παράβαση του παρόντος Κανονισμού, εκτός των άλλων, 
συνεπάγεται την επιβολή ποινών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
Επιπλέον, εάν ο βυτιοφορέας  φέρει  ακατάλληλης ποιότητας λύματα στις 
εγκαταστάσεις, ο Λειτουργός χάνει αυτομάτως την Άδεια Εκκένωσης που του 
χορηγείται από τον Δήμο Μονεμβασίας. 

4. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας προκαλέσει με υπαιτιότητά του ατύχημα εντός 
του χώρου της εγκατάστασης, θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο νόμο 
και στις διάφορες κυρώσεις και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν. Αν προκαλέσει με 
υπαιτιότητα του οποιαδήποτε ζημιά στον εξοπλισμό των ΕΕΛ Δήμου Μονεμβασίας, είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών με δικά του έξοδα. 

5. Οι βυτιοφορείς οφείλουν να εφαρμόζουν με δική τους ευθύνη όλους τους κανόνες 
υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας. 

ΑΔΑ: 63ΦΠΩΚ9-ΖΔΡ



 7 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο κανονισμός εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας, με την υπ΄ 
αριθμό ……. απόφαση, αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου 
(www.monemvasia.gov.gr) και διανεμήθηκε σε όλους τους βυτιοφορείς, καθώς και στους 
υπαλλήλους που θα υποδέχονται τα βυτιοφόρα εντός των ΕΕΛ. 

 
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 28/2017 απόφαση του Δ.Σ. 
Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί  κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό 

κατάστημα της έδρας του Δήμου και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων όπου λειτουργεί 
βιολογικός καθαρισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΔΚΚ, καθώς και περίληψη 
αυτής σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού.   

 
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  138/2020. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

       Αβδούλος Σπύρος  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παναρίτης Ηλίας 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

http://www.monemvasia.gov.gr/
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