Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ’ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000
θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί
«Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο»
ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

• Σελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ππ’ αξ. 354/30-9-1997 θαη 280/14-9-2000
Καλνληζηηθψλ Απνθάζεσλ ηνπ πεξί «Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο
ηνπ Πεξηβάιινληνο».

• Σελ έθδνζε λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ «Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πεξηβάιινληνο» (ζηνλ νπνίν δελ ζα εκπεξηέρνληαη ηα πνζά ησλ πξνζηίκσλ γηα ηελ
κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ γηα ηα νπνία ζα γίλεη ζπδήηεζε θαη
ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), ν
νπνίνο έρεη σο θάησζη:

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ
ΑΡΘΡΟ 1 - Αληηθείκελν θαλνληζκνχ
ΑΡΘΡΟ 2 - Σαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ
ΑΡΘΡΟ 3 - Πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ
ΑΡΘΡΟ 4 - Υψξνη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ
2. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ - ΓΗΜΟΣΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5 - Τπνρξεψζεηο ηνπ Δήκνπ
ΑΡΘΡΟ 6 - Πεξηπηψζεηο εμαίξεζεο ηνπ Δήκνπ
ΑΡΘΡΟ 7 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα
ΑΡΘΡΟ 8 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα
ΑΡΘΡΟ 9 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ
ΑΡΘΡΟ 10 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηνμηθψλ – βιαβεξψλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ
κεηαθέξνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ
ΑΡΘΡΟ 11 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθχθισζε
3. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12 - Τπνρξεψζεηο πεδψλ
ΑΡΘΡΟ 13 - Τπνρξεψζεηο θαηαζηεκάησλ – επηρεηξήζεσλ
ΑΡΘΡΟ 14 - Καζαξηφηεηα δεκνηηθψλ ε δεκνζίσλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο
ΑΡΘΡΟ 15 - Καζαξηφηεηα αγνξψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ
ΑΡΘΡΟ 16 - Τπαίζξηα απνζήθεπζε πιηθψλ
ΑΡΘΡΟ 17 - Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε)
ΑΡΘΡΟ 18 - Καζαξηφηεηα νηθνπέδσλ
ΑΡΘΡΟ 19 - Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ
ΑΡΘΡΟ 20 - Εγθαηαιειεηκκέλα Ορήκαηα – Μεραλήκαηα ζε θνηλφρξεζηνπο ή
ηδησηηθνχο ρψξνπο (νηθφπεδα)
ΑΡΘΡΟ 21 - Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δήκνπ

4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΚΣΔΛΔΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 22 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ
ΑΡΘΡΟ 23 - Άιιεο ππνρξεψζεηο ππεπζχλσλ
ΑΡΘΡΟ 24 - Έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ
ΑΡΘΡΟ 25 - Επηβνιή θπξψζεσλ
ΑΡΘΡΟ 26 - Έλαξμε ηζρχνο
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ
ΑΡΘΡΟ 1
Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη:
Η ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο.
Η ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία,
ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε) κε κεζφδνπο πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην
πεξηβάιινλ.
Η πξνζηαζία ηεο θχζεο, ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ, ηεο
αηζζεηηθήο ηεο πφιεο θαη γεληθά ε ιήςε φισλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γη απηνχο ηνπο
ζθνπνχο.
Η επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ - θαηνίθσλ ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο
θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε
Σέινο, ε γλωζηνπνίεζε θαη ζπκκφξθσζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο ζρεηηθέο δεκνηηθέο
δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 2
Σαμηλόκεζε ηωλ απνξξηκκάηωλ
Ωο απνξξίκκαηα - ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο
ζηεξεάο κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο
θαη παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη γεληθψο
αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλα ή πξφθεηηαη λα εγθαηαιεηθζνχλ.
Απηά ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ηαμηλνκνχληαη
ζε:
1) ΑΣΙΚΑ:
Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:
α) Εζσηεξηθά απνξξίκκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία,
βηνκεραληθνχο, βηνηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα,
εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά απφ φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο.
β) Εμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη πξνέιεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε
νδνχο, θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θ.ιπ.
γ) Πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ (θιαδηά, θχιια, ρφξηα, ρψκα, θνπξφρσκα θ.ιπ.).
δ) Επηθίλδπλα νηθηαθά απνξξίκκαηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο) φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα,
ζχξηγγεο θ.ιπ.
ε) Ογθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα (παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα
θ.ιπ.).

2) ΔΙΓΙΚΑ:
Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ:
α) Τπφινηπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ,
εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, θαζψο θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέηαιια, μχιν, ραξηί,
πιαζηηθά, έιαηα θαη ιίπε ξνχρα, πθάζκαηα, ξεηίλεο, ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα θ.ιπ.)
θαη δελ κνηάδνπλ κε ηα αζηηθά, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, δπλαηφηεηαο
κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο.
β) Τπφινηπα ζεξαπεπηεξίσλ γεληθψο εθηφο ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ,
παζνινγναλαηνκηθά, κηθξνβηνινγηθά, αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, θ.ιπ., ηα νπνία
νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξνο θαχζε ζε εηδηθνχο θιίβαλνπο.
γ) Απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ λεθηξνηαθεηαθψλ ρψξσλ.
δ) Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο.
ε) Απφβιεηα κε δπλάκελα λα κεηαθεξζνχλ δηα ησλ ζπλεζηζκέλσλ κεζφδσλ, ηξφπσλ θαη
νρεκάησλ.
ζη) Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθψο, θαζψο θαη κέξε απηψλ,
άρξεζηα ή εγθαηαιειεηκκέλα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
3. ΣΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΔΡΑ
Ωο ηνμηθά - βιαβεξά απνξξίκκαηα ζεσξνχληαη φια ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο
πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά – ρεκηθά απφβιεηα,
ξαδηελεξγά εθξεθηηθά, ηνμηθά, ηππνγξαθείνπ θ.ιπ.), ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή, ε απνθνκηδή
θαη ε ηειηθή δηάζεζε γίλεηαη κε εηδηθνχο θαη αζθαιείο ηξφπνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο
ζπλήζεηο.
ΑΡΘΡΟ 3
Πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαρείξηζεο ηωλ απνξξηκκάηωλ
Δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ είλαη ε ζπιινγή, ε κεηαθνξά, ε δηαινγή, ε απνζήθεπζε
θαη ε ελαπφζεζε ηνπο, θαζψο θαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ
επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλάθηεζε ή αλαθχθισζε πξψησλ πιψλ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηηο παξαθάησ έλλνηεο:
α) πιινγή: Ο ηξφπνο ζπζθεπαζίαο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ
κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαιαβή ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ.
β) Γηαινγή ζηελ πεγή: Όινη νη ηξφπνη θαη κέζνδνη αξρηθήο ζπιινγήο πιηθψλ κε ζθνπφ
ηελ αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλάθηεζή ηνπο.
γ) Απνθνκηδή: Όιεο νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαιαβή θαη θφξησζε ησλ
απνξξηκκάησλ απφ ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζηα κέζα κεηαθνξάο θαη
ζηνπο ηφπνπο δηάζεζεο.
δ) Γηάζεζε: Όιεο νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην ρψξν ηειηθήο απνθνκηδήο θαη ελαπφζεζεο
πνπ απνζθνπνχλ ζηελ δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη
νη εξγαζίεο αλαθχθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλάθηεζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο.
ε) Καζαξηόηεηα εμωηεξηθώλ ρώξωλ: Όιεο νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο
απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη γεληθψο
εθηάζεηο, αζιεηηθνχο ρψξνπο θ.ιπ.
ζη) ηαζκόο κεηαθόξηωζεο απνξξηκκάηωλ (.Μ.Α ): Υψξνο εγθαηαζηάζεσλ πνπ
κεηαθέξνληαη απνξξίκκαηα απφ ηνπο Δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ κε πξννξηζκφ ηελ ηειηθή
επεμεξγαζία ή ηελ απφξξηςή ηνπο ζηηο ρσκαηεξέο.

ΑΡΘΡΟ 4
Υώξνη παξαγωγήο απνξξηκκάηωλ θαη ππεύζπλνη ηήξεζεο ηωλ δηαηάμεωλ
Οη ρψξνη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη νη ππεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ, πξνζδηνξίδνληαη σο αθνινχζσο:
1) Καηνηθίεο. Θεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ θαηνηθνχλ κφληκα ή πξφζθαηξα,
κεκνλσκέλα άηνκα νηθνγέλεηεο θαη ηα ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ (πνιπθαηνηθίεο).
Τπεχζπλνη είλαη, γηα κελ ηηο νηθνγέλεηεο (κε ή ρσξίο ηέθλα) νη δχν ζχδπγνη, γηα δε ηνπο
θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ ν δηαρεηξηζηήο. Αλ δελ
ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ
θηεξίνπ.
2) Καηαζηήκαηα – Δπηρεηξήζεηο. Θεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ ιεηηνπξγνχλ
θάζε θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θάζε είδνπο εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο.
Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη:
 Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηεπζπληήο
 Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ν Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Δηεπζχλσλ χκβνπινο
θαη Γεληθφο Δηεπζπληήο ή ν εθπξφζσπνο θαηά ην θαηαζηαηηθφ.
 Γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπο
 Γηα νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, ν δηαρεηξηζηήο
 Γηα ζπλεηαηξηζκνχο, ν Πξφεδξνο θαη ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην
 Γηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο θαη ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην
 Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ηηο
απνηεινχλ
 Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη λνκηθνί εθπξφζσπνη
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ
3) Γξαθεία. Θεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ αζθνχληαη νπνηαδήπνηε επαγγέικαηα
κφληκα ή πξφζθαηξα, ζηνπο νπνίνπο ππεχζπλνο είλαη ν θχξηνο, ν λνκέαο ή ν θάηνρνο
απηνχ.
4) Οηθόπεδα. Θεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε εληφο ή εθηφο
ζρεδίνπ. Τπεχζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν λνκέαο ή ν θάηνρνο απηψλ.
5) Βηνκεραληθέο ε Βηνηερληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα ζεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη
ή ππαίζξηνη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο. ηηο κνλάδεο απηέο,
ππεχζπλνο είλαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν εθάζηνηε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο
κνλάδαο θαη γλσζηνπνηνχκελν ζην Δήκν. Αλ δελ έρεη νξηζηεί ηέηνην πξφζσπν, ππεχζπλνη
ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο.
6) Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Ωο ππεχζπλνη γεληθψο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πξνζδηνξίδνληαη
νη ηδηνθηήηεο ή νη λνκείο ησλ αθηλήησλ θαη νη επηβιέπνληεο κεραληθνί θαη νη εξγνιάβνη
(ζπλππεχζπλνη). Ωο ππεχζπλνη έξγσλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, πξνζδηνξίδνληαη νη
αληίζηνηρνη εξγνιάβνη ηνπ έξγνπ θαη νη επηβιέπνληεο κεραληθνί.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β'
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ & ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ – ΓΗΜΟΣΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5
Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Δήκνπ είλαη:
1) Η ζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδψλ αζηηθψλ
απνξξηκκάησλ, έηζη φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Η απνθνκηδή γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα κε βάζε ην πξφγξακκα

πνπ θαηαξηίδεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηε ζπκκεηνρή
ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα ηνπ Δήκνπ ζε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο,
ην ΥΤΣΑ ή φπνπ αιινχ νξίζεη ν Εληαίνο χλδεζκνο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Αηηηθήο
(Δ..Γ.Κ.Ν.Α ), ηα δε αλαθπθιψζηκα πιηθά, ζε ρψξνπο δηαρείξηζεο απηψλ. Ο Δήκνο νθείιεη
λα δηαηεξεί ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζε
ζπρλφ πιχζηκν, απνιχκαλζε θαη ζπληήξεζή ηνπο.
2) Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, έηζη
φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (παιηά έπηπια,
άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα, θ.ιπ.) γίλεηαη ηα αξγφηεξν κέζα ζε 10
εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ Δήκνπ (ηει.
2109811328 & 2109889945 ) ή βάζεη θάπνηνπ άιινπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο
πνπ θαηαξηίδεη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ Δήκνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ, πξηλ
απφ ηελ απνθνκηδή νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ, λα πξνθαηαβάινπλ ην
πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά νγθψδεο αληηθείκελν (αλάινγα κε ην βάξνο, ηνλ
φγθν θ.ιπ.), φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
3) Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν, 2 παξ. 2γ, εθφζνλ ν Δήκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηε ζρεηηθή ππνδνκή.
Η απνθνκηδή γίλεηαη βάζεη ηδηαίηεξνπ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο
νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ θαηαβάιιεη, ην εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο εηδηθψλ απνξξηκκάησλ,
ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
4) Η θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, δειαδή φιεο νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη
απνκάθξπλζεο ζθνππηδηψλ θαη κηθξναπνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο,
άιζε, θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο γεληθψο θαη εθηάζεηο.
Η ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ην Δήκν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ησλ αλαγθψλ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ δηαζεζίκσλ κέζσλ. ε πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο
θαη νδνχο, ν θαζαξηζκφο γίλεηαη αλά εκέξα ή ην αξγφηεξν αλά ηξηήκεξν (ΜΕΣΡΟ, αγνξά,
θ.ιπ.). ηνλ ππφινηπφ Δήκν ν νδνθαζαξηζκφο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα.
Γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαζαξψλ, ν Δήκνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί
θαηά ππθλά δηαζηήκαηα θαιαίζζεηα θαη εχρξεζηα δνρεία απνξξηκκάησλ ή άιινπο εηδηθνχο
θάδνπο ππνδνρήο ππνινίπσλ θαηαλάισζεο, κηθξναληηθεηκέλσλ θ.ιπ., ηα νπνία νθείιεη λα
δηαηεξεί θαζαξά, απνθνκίδνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
5) Η ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ - δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα νρεκάησλ
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα ησλ
κεραληθψλ ζαξψζξσλ θαη ηηο ψξεο θαη εκέξεο πιπζίκαηνο ησλ νδψλ, θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ θαη θάδσλ.
6) Η ιήςε εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, φηαλ απηφ απαηηείηαη, ιφγσ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ.
7) Η πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο, γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ.
8) Η γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο, ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο πξνβιέπεη ην
άξζξν 79 ηνπ Δεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα.
ΑΡΘΡΟ 6
Πεξηπηώζεηο εμαίξεζεο ηνπ Γήκνπ
Ο Δήκνο δελ ππνρξενχληαη:
α) ηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 φζσλ
ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά - επηθίλδπλα ε δηέπνληαη απφ εηδηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο
φπσο:
Ραδηελεξγά απφβιεηα
Εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο
Πηψκαηα κεγάισλ δψσλ

Γεσξγηθά

απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ πεξηηηψκαηα δψσλ ή απφ ρξήζε
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ θ.ιπ.
Τγξά απφβιεηα ζε δίθηπα απνρεηεχζεσλ
Τγξά θαηαιπηηθψλ απηνθηλήησλ
β) ηελ άξζε θαη κεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ
θαη βηνηερληψλ, πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
γ) ην θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ, πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή
δεκφζηνπο θνξείο.
δ) ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή
δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α - .Μ.Α θ.ιπ. ), ν
Δήκνο κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ, κπνξεί ηνπηθά ή ζπλνιηθά λα ηξνπνπνηεί ή θαη
λα δηαθφπηεη ηα πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο, κέρξη λα γίλεη άξζε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ ή λα
επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη ρψξνη δηάζεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Δήκνο ιακβάλεη θάζε
πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ.
Καζαξηόηεηα δεκνζίωλ θαη δεκνηηθώλ ρώξωλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηδηωηηθέο εθδειώζεηο
α) Η θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
δηάθνξνπο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο, νη
νπνίνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη θαζαξνχο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ εθδειψζεσλ θαη λα ηνπο απνδίδνπλ ζηε θνηλή ρξήζε κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ
ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβαλ.
β) Ο Δήκνο αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ κεηά ην πέξαο ησλ
εθδειψζεσλ κφλν θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο δηνξγαλσηέο κε ην αξκφδην Σκήκα
Καζαξηφηεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο, φπσο ζα θαζνξηζηεί κε
απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ηα απνξξίκκαηα πξέπεη λα
απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο θαηά ππφδεημε ηνπ αξκνδίνπ
ηκήκαηνο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν, αλάινγα κε
ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο.
ΑΡΘΡΟ 7
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά κε νγθώδε αζηηθά απνξξίκκαηα.
1) Οη ππεχζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά, έηζη φπσο ραξαθηεξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξ.
1, 2, 3, 4, 5, 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ην πξφγξακκα
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ πνπ ν Δήκνο έρεη θαηαξηίζεη γηα ηελ γεηηνληά ηνπο.
Σελ εκέξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα
απνξξίκκαηά ηνπο ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο ηνπο νπνίνπο λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη
κέζα ζηνλ θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή ζε ζπκπηεζηή πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ
νηθία ή ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε ηνπο , πξηλ ηελ ψξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ.
2) Η πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ απνθνκηδήο θαη αλαθχθισζεο είλαη
ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ,
αλαθχθισζεο, ζπκπηεζηέο θαη θάζε άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ,
ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ ηκήκαηνο θαζαξηφηεηαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ θαη
αλαθχθισζεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ
θαζαξηφηεηαο, θαηφπηλ κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
Καζαξηφηεηαο.
Η Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Δήκνπ είλαη ε κφλε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε
κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεο (κφληκεο ή πξνζσξηλήο) ησλ θάδσλ. Η κεηαθίλεζε θαη αιιαγή
ηεο ζέζεο ησλ θάδσλ απφ ηξίηνπο (θαηνίθνπο - δεκφηεο) δελ επηηξέπεηαη.
ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε ππνηξνπή ην πνζφ ηξηπιαζηάδεηαη.

Η ηνπνζέηεζε ηωλ θάδωλ ζε εζνρέο ζα γίλεηαη βάζεη ηωλ παξαθάηω:
α) Ο αξηζκφο ησλ θάδσλ ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ησλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ θάζε
θηηξίνπ.
i) Κάδνο 240 lt εμππεξεηεί κέρξη 3 νηθνγέλεηεο θαη ηνπνζεηείηαη κφλν ζε δξφκνπο κε
κηθξφ πιάηνο νδνζηξψκαηνο θαη ζε δξφκνπο κε αλσθέξεηα.
ii) Κάδνο 660 lt εμππεξεηεί πάλσ απφ 8 θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ 12 νηθνγέλεηεο.
iii) Κάδνο 1.100 lt εμππεξεηεί πάλσ απφ 10 θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ 18
νηθνγέλεηεο.
Η Επηινγή ηνπ φγθνπ ηνπ θάδνπ ζα γίλεηαη, αλάινγα κε ηνλ φγθν απνξξηκκάησλ θάζε
νηθνγέλεηαο, κε πξφηαζε θαηφπηλ δηεξεχλεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο (ηκήκα
θαζαξηφηεηαο).
β) Η ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ θαησηέξσ:
i. Όηαλ ν θάδνο πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη έλα θηίξην, ηφηε ηνπνζεηείηαη κπξνζηά
απφ ηελ είζνδν ηνπ ή ζηελ πξφζνςε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ (φρη κεζνηνηρία κε ηα
παξαθείκελα νηθήκαηα).
ii. Όηαλ ν θάδνο πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη δχν θηίξηα, ηφηε ηνπνζεηείηαη ζηε
κεζνηνηρία ησλ δχν θηηξίσλ. Όηαλ ππάξρνπλ είζνδνη ή βηηξίλεο θαηαζηεκάησλ θαη
ππάξρεη κηθξφ πεδνδξφκην, ηφηε ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο κε
ηα πεξηζζφηεξα δηακεξίζκαηα.
iii. Όηαλ ν θάδνο πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη πεξηζζφηεξα ησλ δχν θηηξίσλ, ηφηε
ηνπνζεηείηαη κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηνηθηψλ.
ε θάζε πεξίπησζε ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο.
ε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εζηηαηφξηα θαη θαηαζηήκαηα
πξνεηνηκαζίαο θαη παξνρήο εηδψλ δηαηξνθήο) πνπ παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο
ζθνππηδηψλ, ν θάδνο απνθνκηδήο ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο θνληά
ζηα θαηαζηήκαηα.
iv. ηα Super Market, ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζηε πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε
ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο.
v. Όηαλ έλαο πεδφδξνκνο απαηηεί κέρξη 4 θάδνπο, απηνί ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή
θαη ην ηέινο ηνπ πεδφδξνκνπ. Αλ ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ θάδσλ είλαη
κεγαιχηεξνο απφ 4, ηφηε νη θάδνη ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά ζηελ είζνδν ησλ
πνιπθαηνηθηψλ ηνπ πεδφδξνκνπ.
vi. Δελ ηνπνζεηνχληαη θάδνη απνθνκηδήο:
- ζε γσλίεο δξφκσλ
- ζε ζεκαηνδφηεο
- ζε δηαβάζεηο πεδψλ
- ζε ξάκπεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
- ζε ζηάζεηο ιεσθνξείσλ
- ζε ξάκπεο αζζελνθφξσλ
- κπξνζηά ζε εθθιεζίεο
- ζε ρψξνπο φπνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο.
γ) Οη θάδνη ηνπνζεηνχληαη ζε εζνρέο πνπ νθείινπλ λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ηελ
ρξήζε ησλ λεναλεξγεζείζσλ νηθνδνκψλ (ππνρξεσηηθή ηνπνζέηεζε θάδσλ
απνξξηκκάησλ) ή θαηφπηλ κειέηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο απφ ην Δήκν γηα θαηαζθεπή
εζνρήο ζε παιαηέο νηθνδνκέο. Απαγνξεχεηαη ε παξεκπφδηζε θαηαζθεπήο εζνρήο γηα
ηνπνζέηεζε κέζσλ κεραληθήο απνθνκηδήο (θάδσλ) θαη ε απζαίξεηε αθαίξεζε απηψλ ή ε
απνκάθξπλζε ηνπο.

ε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο εζνρήο ηνπνζέηεζεο θάδσλ, νη ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ή νη
δηαρεηξηζηέο ησλ πνιπψξνθσλ θηηξίσλ, ρξεψλνληαη ηα έμνδα ησλ εξγαζηψλ
απνθαηάζηαζεο ηεο εζνρήο θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη ην
πξφζηηκν.
3) Η δηαηήξεζε ησλ θάδσλ ( 660lt-1100lt) θαζαξψλ θαη ρσξίο ππφινηπα απνξξηκκάησλ
είλαη ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ άξζξνπ 5.
4) Ιδηψηεο ή επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ δηθά ηνπο κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ (θάδνπο, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θ.ιπ.) ηα νπνία βξίζθνληαη ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή ζε αθάιππηνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ
θαζαξά θαη λα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο
απνβιήησλ.
ε άιιε πεξίπησζε ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν ζε ηδηψηεο θαη ζε επηρεηξήζεηο.
5) Γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο θαη ηε δεκφζηα πγεία δελ
επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο θάδνπο κεραληθήο
απνθνκηδήο ε ζπκπηεζηή.
Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηελ δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη παξάιιεια
δηαπηζηνπκέλεο ηεο παξαβάζεσο ππνβάιιεηαη έγθιεζε απφ ηνλ Δήκν θαηά ηνπ
ππεπζχλνπ.
6) ε πεξίπησζε απφξξηςεο ζάθσλ απνξξηκκάησλ απφ εμψζηε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην
νπνίν ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη.
7) ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη θάδνο απνξξηκκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ζε
πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ απνθνκηδή (ελδερφκελε δηαθνπή
ιεηηνπξγίαο ΥΤΣΑ), ν πιαζηηθφο ζάθνο κε ηα απνξξίκκαηα είλαη θαιά θιεηζκέλνο,
έηζη ψζηε λα απνθιείεηαη ε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ επί ηεο νδνχ, ηνπνζεηείηαη
κπξνζηά απφ ηελ ηδηνθηεζία θάζε θαηνίθνπ ην πνιχ κία ψξα πξηλ απφ ηελ δηέιεπζε ηνπ
απνξξηκκαηνθφξνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνθνκηδή γίλεηαη λχρηα φρη πξηλ ηηο 10
κ.κ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία ή ην
θξέκαζκά ηνπ ζηα δέλδξα, ζηηο θνιψλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ.
Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.
8) ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο θάδσλ ή άιισλ κέζσλ απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ, ζα γίλεηαη άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ θαη ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν.
9) ε πεξίπησζε ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ή άιινπ είδνπο νρεκάησλ κπξνζηά απφ
ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζεο θαη Containers, κε απνηέιεζκα λα
δπζθνιεχεηαη ην έξγν ηεο απνθνκηδήο απηψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε ππνηξνπή
δηπιαζηάδεηαη.
10) Η επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε
θάδνπο ή άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ επηζχξεη πξφζηηκν.
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη.
ΑΡΘΡΟ 8
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά νγθώδε αζηηθά απνξξίκκαηα
1) Σα απνξξίκκαηα απηά δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ».
Παξαιακβάλνληαη απφ ην Δήκν, κφλν θαη εθ' φζνλ δηαζέηεη ηα κέζα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα
απνθνκηδήο νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη
νπνπδήπνηε, αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ην Δήκν θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ
ππεπζχλσλ κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 2.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δήκνο δχλαηαη λα απνθνκίζεη ηα απνξξίκκαηα απηά, νη ππεχζπλνη
ππνρξενχληαη:
 Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Δήκνπ ην πξνβιεπφκελν εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο αλά
ζαθνχια ή αλά νγθψδεο αληηθείκελν ή αλά θπβηθφ κέηξν ζε πεξίπησζε πνιιψλ
νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ.

 Να κελ βγάδνπλ ηα νγθψδε απνξξίκκαηα ζην πεδνδξφκην απφ πξηλ, αιιά κφλν ηελ
εκέξα, ηελ ψξα θαη ζε ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη ν Δήκνο (θαηφπηλ ζρεηηθήο
έγγξαθεο ή ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο). Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε νγθσδψλ
αληηθεηκέλσλ ζε πεδνδξφκηα, ζην νδφζηξσκα, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κέζα ή
έμσ απφ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη γεληθά ζε ζεκείν πνπ εκπνδίδεηαη ε
θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ πλήζσο ε ελαπφζεζε γίλεηαη κπξνζηά ζηε
πφξηα ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηβάιιεηαη ε θαηαβνιή πξνζηίκνπ χςνπο
αλάινγνπ ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο έθηαζεο ηεο θαηάιεςεο.
2) Εηδηθφηεξα γηα ηα νγθψδε απνξξίκκαηα νηθηαθνχ ηχπνπ ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο
πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαζηήκαηα, γξαθεία θ.ιπ., νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηα πάζεο
θχζεσο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο πνπ ηνπνζεηνχλ πξνο απνθνκηδή (ραξηνθηβψηηα,
μπινθηβψηηα θ.ιπ.) λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν ηνπο δηα πηέζεσο,
πεξηδέζεσο θ.ιπ. ηνπο κε ζπκκνξθσκέλνπο κε ηελ δηάηαμε απηή ν Δήκνο επηβάιιεη
πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή κεγάιεο θαηάιεςεο, δηπιαζηάδεηαη.
3) Εηδηθά γηα ηα πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ:
 Φχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ θ.ιπ., ζπζθεπάδνληαη ζε
αλζεθηηθνχο ζάθνπο φπσο ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. ε πεξίπησζε απνξξίςεψο
ησλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ αζπζθεχαζηα (ρχκα), επηβάιιεηαη ζηνλ ππεχζπλν
πξφζηηκν. ε ππνηξνπή ή κεγάιε θαηάιεςε δηπιαζηάδεηαη.
 Τπφινηπα θνξκψλ δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαξηψλ θ.ιπ., ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά
δεκάηηα, δεκέλα κε αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξκα, γηα ηελ εχθνιε θφξησζή ηνπο. Δελ
βγαίλνπλ απφ πξηλ ζην πεδνδξφκην θαη ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1
ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
 Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημή ηνπο κε νηθηαθά απνξξίκκαηα. ηνπο παξαβάηεο ν Δήκνο
επηβάιιεη πξφζηηκν θαη ζε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη.
ΑΡΘΡΟ 9
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εηδηθώλ απνξξηκκάηωλ
1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Δήκνο δηαζέηεη ηελ ππνδνκή θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα
ηεο ζπιινγήο:
α) Εηδηθψλ απνξξηκκάησλ απφ βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδαθ. α ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ,
πεξηζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα απηά βάζεη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθνηλψλεη
ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε:
Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Δήκνπ εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο αλά ζαθνχια ή
αλά θπβηθφ κέηξν ή αλά ηφλν, φπσο θαζνξίδνπλ νη εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ
Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Επηπιένλ, έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε
νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα, έηζη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8
παξ. 1.
Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ
πζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ στο
πεδνδξφκην.
β) Απαγνξεχεηαη ε ξίςε πξντφλησλ θαη πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο, άξζξν 2 παξαγξ.2 εδάθ.δ, κέζα ζε θάδνπο απνθνκηδήο θαη
αλαθχθισζεο. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη
πξφζηηκν.
γ) Εηδηθά γηα ηα απφβιεηα ζεξαπεπηεξίσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ εμαηξνχληαη ζην
άξζξν 2 παξ. 2 εδαθ. β, νη ππεχζπλνη είλαη ππνρξεσκέλνη:
Γηα ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπφζεζε ζε εηδηθνχο θάδνπο.
Γηα ηνλ εκθαλή ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «απνξξίκκαηα κε επηθίλδπλα κε
Σνμηθά», κε απηνθφιιεηε εηηθέηα ζθξαγίδα θ.ιπ., πάλσ ζηνπο θάδνπο -

ζάθνπο, πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνπο ππεπζχλνπο απφ ηηο ππεξεζίεο
θαζαξηφηεηαο.
Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε εηδηθψλ απνξξηκκάησλ (λνζνθνκεηαθά –
κηθξνβηνινγηθά) κε νηθηαθά απνξξίκκαηα. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε
απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.
2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δήκνο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη
Δηάζεζεο:
α) ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδάθ. α
νθείιεη, πξνθεηκέλνπ πεξί νιηθήο αδπλακίαο λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο
ππεχζπλνπο εληφο ηνπ ηξίηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Δεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο,
πξνθεηκέλνπ δε πεξί κεξηθήο αδπλακίαο, ην ιηγφηεξν δχν εκέξεο πξηλ. Μεηά ηελ
έγγξαθε απηή εηδνπνίεζε θαη κφλν, νη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ,
εξγαζηεξίσλ ζπλεξγείσλ θ.ιπ. ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα απνξξίκκαηα κε
δηθά ηνπο κέζα. Επίζεο ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα
θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ ζην
πεδνδξφκην. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
β) Εηδηθά γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 παξαγξ.2 εδάθ. δ ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ (κπάδα θαη άιια άρξεζηα αδξαλή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη
απφ εθζθαθέο, αλαθαηλίζεηο νηθνδνκψλ θ.ιπ.):
Μεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεχζπλνπ εξγαζηψλ ζηνπο
εηδηθνχο ρψξνπο ππνδνρήο κπαδψλ (θνληέηλεξ) ή ζηηο ρσκαηεξέο. ηελ
πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν
ησλ ηεζζάξσλ εκεξψλ, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή εηδηθνχ
ηέινπο, φπσο θαζνξίδνπλ νη εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθνχ πξφζηηκνπ. Σα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη ζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλ απφ ηελ έθηαζε ηεο θαηάιεςεο θαη ηνλ θίλδπλν
δηαζπνξάο ησλ πιηθψλ, πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζηε δεκφζηα πγεία θαη
ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ απηά απνξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο φπσο
νηθφπεδα ( εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ), ρείκαξξνπο, ξέκαηα, πάξθα θ.ιπ.,
γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξχπαλζεο θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην
πεξηβάιινλ. Σέηνηεο ελέξγεηεο απαγνξεχνληαη απζηεξά θαη ζηνπο παξαβάηεο
ηεο δηάηαμεο απηήο, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε
ηνλ φγθν ησλ επηξξηπηνκέλσλ αδξαλψλ θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο, ζε
πεξίπησζε δε επαλάιεςεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν κέρξη ην δεθαπιάζην ηνπ
επηβιεζέληνο πξνεγνχκελα.
Αλαιπηηθά ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη είλαη γηα:
απφξξηςε ζε νηθφπεδα
απφξξηςε ζε πάξθα – παηδηθέο ραξέο
απφξξηςε ζε ξέκαηα
3. Απαγνξεχεηαη ε εζθεκκέλε εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ επαγγεικαηηθά
απηνθίλεηα εξγνιάβσλ ή κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ζε δξφκνπο ε άιινπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο. Η παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηζχξεη πξφζηηκν.
Οη ππεχζπλνη ησλ παξαγξάθσλ 2 & 3 ππνρξενχληαη, αλ ηνπο δεηεζεί απφ ηα φξγαλα
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, λα παξνπζηάδνπλ θαηά ηνπο ειέγρνπο απνδεηθηηθά ηεο
απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ.

ΑΡΘΡΟ 10
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ηνμηθώλ - βιαβεξώλ απνξξηκκάηωλ πνπ δελ
κεηαθέξνληαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
α) Σα απφβιεηα ή απνξξίκκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά - βιαβεξά θαη
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξ. 3, ζπζθεπάδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά
απφ ηνπο ππεπζχλνπο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη
ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
β) Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ
ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ στο πεδνδξφκην.
Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή θαη εγθαηαιείπνπλ ηνμηθά απνξξίκκαηα – ιχκαηα,
ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα ηα εηδηθά θαη γηα ηα επηθίλδπλα.
γ) Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ κε ηα νηθηαθά
απνξξίκκαηα θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θάδνπο θαη άιια κέζα απνθνκηδήο. Η παξάβαζε
ηεο δηάηαμεο επηζχξεη πξφζηηκν γηα ηα κε επηθίλδπλα, γηα ηα επηθίλδπλα θαη γηα ηα
κνιπζκέλα. Οη ππεχζπλνη ηνμηθψλ – βιαβεξψλ απνξξηκκάησλ ππνρξενχληαη, αλ ηνπο
δεηεζεί απφ ηα φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, λα παξνπζηάδνπλ θαηά ηνπο ειέγρνπο
απνδεηθηηθά ηεο απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ ηνμηθψλ θαη βιαβεξψλ
απνξξηκκάησλ.
ΑΡΘΡΟ 11
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθύθιωζε
Εθφζνλ στο Δήκν ιεηηνπξγεί πξφγξακκα απνθνκηδήο αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ, νη
ππεχζπλνη θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη νθείινπλ λα ζπκβάινπλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη
κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απφξξηςεο, ησλ πξνο αλαθχθισζε
απνξξηκκάησλ.
1) Οη δεκφηεο νθείινπλ λα κελ αλακεηγλχνπλ κε ηα ζπλήζε απνξξίκκαηα εθείλα ηα νπνία
είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμ νινθιήξνπ απφ γπαιί, ραξηί, πιαζηηθφ θαη αινπκίλην, αιιά λα ηα
δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζηνλ Δήκν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπιινγήο πνπ ν
ηειεπηαίνο έρεη θαζηεξψζεη γηα ηελ γεηηνληά ηνπο. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή,
ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν, γηα θάζε νξγαληθφ απφξξηκκα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θάδν
αλαθχθισζεο.
2) ε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο αλαθπθισκέλσλ απνξξηκκάησλ
είλαη ζρεηηθά κεγάιεο, νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ μερσξηζηά απφ ηα άιια
απνξξίκκαηα θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Δήκν ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα
ζπιινγήο.
3) Δεκνηηθά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ νρήκαηα ειαζηηθά, θαηαιχηεο απηνθηλήησλ,
ρξεζηκνπνηνχκελα νξπθηέιαηα, ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθέο θαη
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιηθά εθζθαθψλ, απαγνξεχεηαη λα ξίπηνληαη ζε δεκνηηθνχο
θάδνπο θαη θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή,
κεηαθνξά θαη αλαθχθισζή ηνπο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ζε εθαξκνγή ηνπ
Νφκνπ 2939/2001. Η παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηζχξεη πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ
έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΥΔΣΙΚΑ
ΜΔ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12
Τπνρξεώζεηο πεδώλ
1) Η απφξξηςε απφ πεδνχο ή επνρνχκελνπο θαζ' νδφλ άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή
άιισλ εηδψλ κηθξνζπζθεπαζίαο, κηθξναληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο δελ
επηηξέπεηαη. Σν ίδην θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ Δήκνπ
(πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.) απφ πεξηπαηεηέο,
ζακψλεο θ.ιπ. Σα παξαπάλσ αληηθείκελα πξέπεη λα ξίπηνληαη ζηα ππάξρνληα θαιάζηα
κηθξναπνξξηκκάησλ ή ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε
απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.
2) Οη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίδνπλ γηα ηνλ
άκεζν θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ ηνπο θαη λα κε
ξππαίλνπλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (δξφκνπο, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο θ.ιπ.). Γηα φζνπο
παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα παηδηθέο ραξέο, πξναχιηα
εθθιεζηψλ, δεκφζηα θηήξηα θ.ιπ. θαη γηα εηζφδνπο ζρνιείσλ.
ΑΡΘΡΟ 13
Τπνρξεώζεηο θαηαζηεκάηωλ- επηρεηξήζεωλ
1) ε θαηαζηήκαηα, πεξίπηεξα, θαληίλεο ζηα νπνία παξαηεξείηαη παξαγσγή θάζε κνξθήο
απνξξηκκάησλ απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ (αλαςπθηηθά, πξφρεηξν
θαγεηφ θ.ιπ.) νθείινπλ νη ππεχζπλνη λα ηνπνζεηνχλ επίζεο δνρεία απνξξηκκάησλ, αιιά
θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ηνλ έκπξνζζελ θαη πεξηβάιινληα ρψξν. Επηηξέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε κηθξψλ θαιαίζζεησλ θάδσλ θαη θαιαζηψλ γηα κηθξναπνξξίκκαηα, ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ δελ ζα θέξνπλ
δηαθήκηζε, ν αξηζκφο θαη ε ζέζε ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρνξεγνχκελε άδεηα
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ζα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ αζηηθνχ
εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο, πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Δήκνο. Οη ππεχζπλνη ζα ιάβνπλ γλψζε
επηθνηλσλψληαο γηα απηφ κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε
δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε
ππνηξνπήο ή εθφζνλ ην θαηάζηεκα δελ δηαζέηεη εηδηθφ απνξξηκκαηνδνρείν ή ζε
πεξίπησζε πνπ ηα δηαηηζέκελα απνξξηκκαηνδνρεία είλαη πιήξε ή αθάζαξηα.
Αθφκε ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ μερσξηζηά κέζα γηα θάζε είδνο. ηνπο κε
ζπκκνξθνχκελνπο, ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 παξ.1.
2) Σα θαηαζηήκαηα «πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο» ζηα νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε
παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ θ.ιπ.),
νθείινπλ λα απνκαθξχλνπλ ηα απνξξίκκαηα απηά κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηε απφ ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε
ελαπφζεζή ηνπο (απνξξίκκαηα ε ζπζθεπαζίεο) ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, ζπκπηεζηέο
ή άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή,
ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν αλά ζαθνχια, αληηθείκελν ή ζπζθεπαζία
3) Απαγνξεχεηαη νη επηρεηξήζεηο λα ξππαίλνπλ κε νηνλδήπνηε ηξφπν ην πεξηβάιινλ. ηνπο
κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη κεηά ηελ ηξίηε
επηζήκαλζε, ζα παξαπέκπνληαη γηα δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ.
4) Απαγνξεχεηαη ε ξίςε βηνηερληθψλ απνβιήησλ πάζεο κνξθήο θαη ιπκάησλ ζην δίθηπν
ησλ φκβξησλ πδάησλ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη
πξφζηηκν.

5) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαηαζηήκαηνο ή ηδησηηθνχ ρψξνπ. Γηα ηελ εγθαηάιεηςε δηαθφξσλ
απνξξηκκάησλ ή ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.
ΑΡΘΡΟ 14
Καζαξηόηεηα δεκνηηθώλ ή δεκνζίωλ ρώξωλ ρξεζηκνπνηνύκελωλ από ηηο
επηρεηξήζεηο
1. Επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαηφπηλ αδείαο δεκνηηθνχο θαη θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο φπσο θαθελεία, θαθεηεξίεο δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή, νθείινπλ:
α) Να δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο δη’ ηδίσλ κέζσλ θαη κε ηελ
ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν θαζαξηζκνχ απφ ηα
ζπλεξγεία ηνπ Δήκνπ.
β) Να κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ.
γ) Να δηαζέηνπλ κηθξά θαιαίζζεηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο
κηθξναπνξξηκκάησλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη δηαηεζεί κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 1. Η ακέιεηα θαζαξηζκνχ
θνηλνρξήζησλ ή ειεπζέξσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ (πάξθηλγθ, ρψξνη ηνπνζέηεζεο
ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αχιηνη ρψξνη ζπλεξγείσλ, απνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ, ζηαζκψλ
θαπζίκσλ θ.ιπ.) πνπ γεηηληάδνπλ κε θαηνηθίεο, ζρνιεία, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο,
επηζχξεη πξφζηηκν.
2. Εάλ ην θαηάζηεκα παξακέλεη αλνηθηφ κεηά ηε πξνγξακκαηηζκέλε ψξα απνθνκηδήο, νη
ππεχζπλνη νθείινπλ λα απνθνκίδνπλ κε ηα δηθά ηνπο κέζα ηπρφλ απνξξίκκαηα θαη λα ηα
κεηαθέξνπλ ζε ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα Δηεχζπλζε ή λα
θπιάζζνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο, ηεξψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη ζε
ππνηξνπή ή αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο δηπιαζηάδεηαη. Αλ ε
παξάβαζε απηή δηαπηζησζεί γηα ηξίηε θνξά κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ν Δήκνο κπνξεί λα
αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
ΑΡΘΡΟ 15
Καζαξηόηεηα αγνξώλ θαη ιαϊθώλ αγνξώλ
1. ΛΑΙΚΔ ΑΓΟΡΔ
Γηα ηε ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηε ψξα πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ιατθέο αγνξέο (απφ ηελ
έλαξμε κέρξη ηε ιήμε), ππεχζπλνη είλαη νη αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγεικαηίεο θαη
παξαγσγνί, θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο) έζησ θαη αλ
αλαπιεξψλνληαη, ππνβνεζνχληαη ή πξνζιακβάλνπλ ππαιιήινπο ή δελ παξνπζηάδνληαη
απηνπξνζψπσο ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ.
Οη αδεηνχρνη πσιεηέο νθείινπλ:
α) Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο
ησλ πξντφλησλ ηνπο.
β) Να κε θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο
έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο.
γ) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο
ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο
αγνξάο.
δ) Να κε ξππαίλνπλ κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαίηεξα εππαζψλ
εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θχιια ιαραληθψλ θ.ιπ.),
θαζψο θαη θάζε είδνπο ζπζθεπαζία.
ε) Να κελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείκκαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο ρψξνπο
γχξσ απφ ηνπο πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο εθηφο
θάδσλ ή ζάθσλ.

ζη) Να δηεπθνιχλνπλ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ην γεληθφ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ζπκκνξθνχκελνη κε
ηηο ππνδείμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη λα
κε παξαθσιχνπλ ην έξγν ηνπο.
δ) Να απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα πξντφληα πνπ
δελ έρνπλ πσιεζεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο
ιατθήο αγνξάο.
ε) Η παξακνλή ησλ πσιεηψλ ηεο ιατθήο αγνξάο ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο κεηά ην
πέξαο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ
θαη επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Η ξχπαλζε ησλ ρψξσλ ησλ ιατθψλ
αγνξψλ κε ζπζθεπαζίεο, ρχκα ππφινηπα πξντφλησλ, ιάδηα, ζαθνχιεο – θνχηεο κε
απνξξίκκαηα θ.ιπ., επηζχξεη πξφζηηκν γηα κηθξναληηθείκελα, γηα εγθαηαιεηκκέλεο
ζπζθεπαζίεο θαη γηα ινηπά πξντφληα ρχκα θαη ιάδηα.
2. ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΣΔ – ΚΑΝΣΙΝΔ – ΠΔΡΙΠΣΔΡΑ
Οη κηθξνπσιεηέο, νη ηδηνθηήηεο θαη εθκεηαιιεπηέο πεξηπηέξσλ θαη νη ηδηνθηήηεο θαληηλψλ
(κφληκεο ε απηνθηλνχκελεο) πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο
ηνπ Δήκνπ, νθείινπλ:
α) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο.
β) Να δηαηεξνχλ ηνλ γχξσ απφ απηνχο ρψξν πάληνηε θαζαξφ.
γ) Να απνζχξνπλ ηνπο πάγθνπο, ηηο θαληίλεο θαη θάζε πξφζζεηε θαηαζθεπή απφ ην
ρψξν εξγαζίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν γεληθφο
θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο.
δ) Να ζπιιέγνπλ ηα θάζε είδνπο απνξξίκκαηα ζε αλζεθηηθνχο ζάθνπο θαη λα ηνπο
κεηαθέξνπλ ζε εηδηθνχο ππνδνρείο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν Δήκνο ή ζε εηδηθή ζέζε
πνπ απφ ηνλ Δήκν ηνπο έρεη ππνδεηρζεί.
Οη παξαβάηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηηκσξνχληαη θάζε
θνξά κε πξφζηηκν. ε ππνηξνπή ή αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο
ξχπαλζεο, δηπιαζηάδεηαη. ε θαη' εμαθνινχζεζε παξαβάηεο ν Δήκνο, κεηά ηελ ηξίηε
βεβαίσζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κπνξεί λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ
3. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΑ
α) Οη αδεηνχρνη κηθξνπσιεηέο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά
ηνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηφπηλ αδείαο απφ ην Δήκν, νθείινπλ λα ηεξνχλ φια
φζα αλαγξάθνληαη ζηε παξ. 2 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
β) Απαγνξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πάγθσλ λα πεηνχλ ζην νδφζηξσκα, ην
πεδνδξφκην ή ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ππνιείκκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, άδεηεο
ζπζθεπαζίεο, πεξηηπιίγκαηα θ.ιπ.
γ) Μεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν θαη λα
απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ.
ηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ , επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην νπνίν
δηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή ε αλάινγα ηεο κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο
ξχπαλζεο.
4. ΠΑΓΚΟΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ
α) ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ θαηφπηλ αδείαο έθζεζεο ή πψιεζεο
εκπνξεπκάησλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο, επηβάιιεηαη ε
ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. Μεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
θαηαζηεκάησλ, ηα εκπνξεχκαηα θαη θάζε θαηαζθεπή πνπ παξεκπνδίδεη ηνλ θαζαξηζκφ
ησλ πεδνδξνκίσλ ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, πξέπεη λα
απνζχξνληαη κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαζαξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.

β) Μεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν θαη λα
απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ.
ηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 επηβάιιεηαη πξφζηηκν,
ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή ή αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο
ξχπαλζεο. Αλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1,2,3,4 γηα Σξίηε
ζπλερφκελε θνξά, ν Δήκνο πξνβαίλεη ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα νξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα ή νξηζηηθά.
ΑΡΘΡΟ 16
Τπαίζξηα απνζήθεπζε πιηθώλ
Η πιεκκειήο ελαπφζεζε απνζήθεπζε θαη ζηνίβαγκα ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ,
εκπνξεπκάησλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, πιηθψλ βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, καξκαξάδηθσλ
θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ
απφ ηνλ δηαζθνξπηζκφ ησλ πιηθψλ απηψλ θαη λα ππνβαζκίζεη ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο
θαη λα δηαηαξάμεη ηε δεκφζηα πγεία.
Εηδηθφηεξα νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (κάλδξεο), νθείινπλ
λα δηαηεξνχλ ηα πιηθά ηνπο απηά ζπζθεπαζκέλα, λα δηαηεξνχλ ην εξγνηάμην θαη γεληθά
ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο θαζαξνχο, λα απνθαζηζηνχλ θάζε θζνξά
ζε πεδνδξφκηα θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο . Όηαλ δελ ηεξνχληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη
ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, δηπιαζηάδεηαη.
Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε εκπνξεπκάησλ, αληηθεηκέλσλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ
νρεκάησλ ζηνπο εκπξφζζηνπο (πξνο ηηο νδνχο) αθάιππηνπο ρψξνπο ησλ νηθνδνκψλ,
έζησ θαη αλ δελ ξππαίλεηαη ην πεξηβάιινλ, γηαηί κε ηελ ελαπφζεζε ππνβαζκίδεηαη ε
αηζζεηηθή θαη δεκηνπξγνχληαη νριεξέο θαη αληηαηζζεηηθέο θαηαζηάζεηο. ηνπο παξαβάηεο
ηεο δηάηαμεο απηήο ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.
ηε ρνξεγνχκελε απφ ην Δήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θνηλφρξεζηνπ
ρψξνπ γηα ηελ ελαπφζεζε ή ζηνίβαγκα ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κέηξα (θάιπςε κε ιακαξίλεο, λάηινλ θ.ιπ.), πνπ
πξέπεη λα ιάβεη ν ελδηαθεξφκελνο, ψζηε λα απνηξέπεηαη θάζε θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνχ
ηνπο θαη λα πεξηνξίδεηαη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αλ απφ ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πξνθιεζεί
ξχπαλζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ άιισλ θπξψζεσλ απφ
ηελ θείκελε λνκνζεζία, επηβάιιεηαη θαηά ησλ ππεπζχλσλ πξφζηηκν, αλάινγα κε ηελ
ζνβαξφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο.
ΑΡΘΡΟ 17
Καζαξηόηεηα ηδηωηηθώλ ρώξωλ (ζηεγαζκέλωλ ή κε)
1) Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηάζησλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, πξαζηέο,
αχιηνη ρψξνη) ζηεγαζκέλνη ή κε, θαζψο θαη νη θαηνηθίεο είηε ρξεζηκνπνηνχληαη είηε είλαη
εγθαηαιεηκκέλεο, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαη κε θάζε
πξφζθνξν κέζν, αθφκε θαη αλ ηα ξππνγφλα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ππεχζπλνη θαη ππφρξενη δελ θαζαξίδνπλ ηνπο πην πάλσ
ρψξνπο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο αξκνδίαο ππεξεζίαο, ν
Δήκνο πξνβαίλεη ζε θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ. Η δαπάλε θαηαινγίδεηαη ζηνπο
ππεπζχλνπο ησλ ρψξσλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.
2) Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη κε
επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4. Γηα ην

ζθνπφ απηφ, νη ππεχζπλνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ ηδηνθηεζηψλ
ηνπο (πεξίθξαμε αθαιχπησλ, επαξθήο αζθάιεηα εηζφδσλ, παξαζχξσλ, θεγγηηψλ,
θσηαγσγψλ θ.ιπ.).
Οη παξαβάηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν, ην νπνίν ζε ππνηξνπή
Δηπιαζηάδεηαη.
3) ε πεξίπησζε πνπ ην θαζάξηζκα ηδηφθηεησλ ρψξσλ εθηειείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο
ηνπ Δήκνπ, θαηφπηλ Εηζαγγειηθήο εληνιήο, ν Δήκνο θαηαινγίδεη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ
ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ κε επί πιένλ θαηαβνιή πξνζηίκνπ. Η εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο
γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο.
ΑΡΘΡΟ 18
Καζαξηόηεηα νηθνπέδωλ
1) Οη ηδηνθηήηεο, λνκείο ή θάηνρνη νηθνπέδσλ, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα
απφ απνξξίκκαηα αθφκε θαη φηαλ πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Πξνο ηνχην νθείινπλ λα ηα
πεξηθξάμνπλ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ) θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή
θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε. Ο Δήκνο, εθφζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξνχζαο
δηάηαμεο, εηδνπνηεί ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ππεπζχλνπο ηνπ νηθνπέδνπ κε ηνηρνθφιιεζε ζην
ρψξν θαη παξέρεη 15κεξε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Αλ νη ππεχζπλνη εμαθνινπζνχλ λα
αδηαθνξνχλ θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο, ν Δήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαζαξίζεη,
απνιπκάλεη θ.ιπ. ην νηθφπεδν θαη λα ηνπο θαηαινγίζεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, βεβαηψλνληαο
ην πνζφ ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία. Παξάιιεια επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνπο ηδηνθηήηεο,
λνκείο θαη θαηφρνπο ηνπ νηθνπέδνπ.
2) Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε, έζησ θαη πξνζσξηλά μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ,
κεραλεκάησλ, νρεκάησλ θ.ιπ., ζε αθάιππηνπο ρψξνπο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο
επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ αθάιππησλ ρψξσλ
ζσξεπηηθά. Σν πξφζηηκν είλαη ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ.
ΑΡΘΡΟ 19
Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξηωζε αληηθεηκέλωλ
1) Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά κέζα μεξνχ ή πγξνχ θνξηίνπ
πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο πξνζηαηεπκέλν απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή
δηαζπνξάο. Σα αλνηθηά θνξηεγά πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην θνξηίν θαιπκκέλν κε κνπζακά
ή άιιν θαηάιιειν κέζν πξνζηαζίαο.
ε φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ν Δήκνο επηβάιιεη
πξφζηηκν θάζε θνξά.
2) Σα απνξξίκκαηα νηαζδήπνηε κνξθήο πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη
κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε
εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ακέιεηαο, ε θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Δήκνπ θαη ηα έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν.
ε φζνπο παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν
θάζε θνξά θαη ζε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη.
ΑΡΘΡΟ 20
Δγθαηαιειεηκκέλα Ορήκαηα – Μεραλήκαηα ζε θνηλόρξεζηνπο ή ηδηωηηθνύο
ρώξνπο (νηθόπεδα)
1) Όια ηα νρήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδαθ. ζη ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο θαη παξαδίδνληαη ζε ζχζηεκα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γηα δηάιπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Δ.
116/5-3-2004. ε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Δ.
116/5-3-2004 θαη απνκαθξχλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ.

2) Σξνρφζπηηα, ζθάθε αλαςπρήο, ηξέηιεξ, κεραλήκαηα πάζεο κνξθήο θαη γεληθά
ξπκνπιθνχκελα, απαγνξεχεηαη λα παξακέλνπλ αθηλεηνπνηεκέλα πέξα απφ 24 ζπλερείο
ψξεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.
ε φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, επηβάιινληαη πξφζηηκα σο εμήο:
Σξνρφζπηηα θαη ζθάθε αλαςπρήο.
Σξέηιεξ, άιια κεραλήκαηα θαη ξπκνπιθνχκελα.
ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ηα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη.
3) Γηα νρήκαηα πνπ θέξνπλ πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαη ζήκα ηειψλ θπθινθνξίαο θαη
ηα νπνία είλαη αθηλεηνπνηεκέλα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κε απνηέιεζκα λα
ζπζζσξεχνληαη απνξξίκκαηα θάησ θαη πέξημ απηψλ, επηβάιιεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο
πξφζηηκν.
ΑΡΘΡΟ 21
Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ Γήκνπ
1) Απαγνξεχνληαη νη βαλδαιηζκνί ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δήκνπ (θσηηζηηθά,
παγθάθηα, φξγαλα παηδηθψλ ραξψλ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θάδνη, θαιαζάθηα, πηλαθίδεο
θ.ιπ.). ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο θαηαινγίδεη ηηο δαπάλεο
απνθαηάζηαζεο θαη πξφζηηκν.
2) Απαγνξεχεηαη λα ρχλνληαη ζην νδφζηξσκα νπζίεο ή πιηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα
θαηαζηήζνπλ ην νδφζηξσκα νιηζζεξφ (ιάδηα, λεξφ, αζβέζηεο, πεηξέιαην, θ.ιπ.), κε
απνηέιεζκα ε θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ λα κελ είλαη αζθαιήο. ηνπο κε
ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.
3) Απαγνξεχεηαη ε παξάλνκε ρξήζε λεξνχ θαη ξεχκαηνο απφ δεκνηηθέο παξνρέο.
ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη ζε
ππνηξνπή επηβάιιεηαη κέρξη ην 10πιάζην πξφζηηκν.
4) Απαγνξεχεηαη ε απνξξνή πδάησλ απφ ηδησηηθνχο ρψξνπο ή απφ πιχζηκν απηνθηλήησλ
θ.ιπ. ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο
επηβάιιεη πξφζηηκν.
5) Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ηνίρσλ, κλεκείσλ, πάξθσλ θ.ιπ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο
κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.
6) Απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε δέληξσλ ή νηαδήπνηε άιιε παξέκβαζε ζε ρψξν πεδνδξνκίνπ,
ρσξίο λα πξνεγεζεί ελεκέξσζε θαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ.
ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.
7) Απαγνξεχεηαη ε θνπή δέληξνπ ή ζάκλνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν (πεδνδξφκηα, πιαηείεο,
θ.ιπ.) ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. ηνπο κε
ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα:
 δέληξν 0- 5 εηψλ,
 δέληξν 5-10 εηψλ
 δέληξν άλσ ησλ 10 εηψλ
 ζάκλν
8) Δελ επηηξέπεηαη ε εκπνξηθή δηαθήκηζε εθηφο πιαηζίσλ θαη εηδηθψλ ζέζεσλ. ηνπο κε
ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν:
 γηα ξχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θετγβνιάλ, ζπλζήκαηα θ.ιπ. (κε εμαίξεζε ηελ
πνιηηηθή δηαθήκηζε)
 γηα απζαίξεηε αλάξηεζε αεξνπαλφ
 γηα ξχπαλζε κε βαθή θαη άιια αλεμίηεια πιηθά
 γηα επηθάιπςε πηλαθίδσλ Κ.Ο.Κ. θαη πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο
 γηα εγθαηάιεηςε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ (ππνιείκκαηα) ή γηγαληναθηζψλ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (θφιιεο, ζρηζκέλεο αθίζεο θ.ιπ.), θαζψο θαη απαξάδεθηε
εκθάληζε δηαθεκηζηηθψλ ηακπιφ
 γηα δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο αλαξηεκέλεο ζε ζηχινπο, ππνζηαζκνχο θνηλήο
σθέιεηαο, ζεκαηνδφηεο θ.ιπ. θαη γηα ηηο δχν φςεηο €/πηλαθίδα

 γηα πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο ή
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο
δηαθήκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν2946/2001 πεξί
«ππαίζξηαο δηαθήκηζεο», ζεσξνχληαη ξχπνη θαη απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ην
Δήκν. ε βάξνο ησλ δηαθεκηζηψλ πνπ ηνπνζέηεζαλ ηα πιαίζηα απηά θαη ηηο
δηαθεκίζεηο, θαη ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν.
9) Απαγνξεχεηαη λα παξθάξνπλ απηνθίλεηα ζε ψξεο θαη εκέξεο, πνπ ν Δήκνο έρεη
ελεκεξψζεη φηη ζα εθηειέζεη εξγαζίεο (θαζαξηζκφ νδψλ, λεζίδσλ, θιαδέκαηα θ.ιπ.).
ε φζνπο δελ πξνζαξκφδνληαη κε ηε δηάηαμε, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.
10) Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ρσξίο λφκηκεο άδεηεο
θαη εγθξίζεηο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηε δηάηαμε απηή, ν ηδηνθηήηεο ή ν
δηαρεηξηζηήο ηνπ αθηλήηνπ ππνρξενχηαη γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηεο θαη ηελ εμφθιεζε
ηνπ πξνζηίκνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Δήκνο πξνβαίλεη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο θεξαίαο
κε ίδηα κέζα θαη θαηαινγίδεη ζηνπο ππεπζχλνπο ηα έμνδα απνκάθξπλζεο θα ηελ επηβνιή
πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ' αξ. 386/2005 Καλνληζηηθή Απφθαζε –
Δηάηαμε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ καο «πεξί νξηζκνχ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζηαζκψλ βάζεο θαη θεξαηψλ».
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΚΣΔΛΔΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 22
Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εθηέιεζεο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ
1) Οη ππεχζπλνη γεληθά νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη κέζα ζηα Δηνηθεηηθά
φξηα ηνπ Δήκνπ, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ην εξγνηάμην θαη γεληθά ηνπο ρψξνπο εξγαζηψλ,
θαζψο θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο θαζαξνχο θαη λα απνθαζηζηνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θάζε θνξά.
Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αηζζεηηθήο ηεο Πφιεο, αιιά θαη γηα ιφγνπο
δεκφζηαο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, νη θχξηνη παληφο είδνπο νηθνδφκσλ είλαη ππνρξεσκέλνη
λα ηηο δηαηεξνχλ ζε εππξεπή θαη θαιαίζζεηε εκθάληζε (επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνχο
θ.ιπ.), απαγνξεπκέλεο ηεο θαηαζθεπήο παξαπεγκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απφ
ιακαξίλεο, ειιελίη ή παξφκνηα πιηθά, πνπ θαηεδαθίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. ηνπο παξαβηάδνληεο ηελ δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν.
2) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη ηδηνθηήηεο ή νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη
ππεχζπλνη γηα έξγα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο πξέπεη:
α) Να ζεσξνχλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα.
β) Να εθνδηάδνληαη απφ ηνλ Δήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ –
νδνζηξψκαηνο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ
πξφθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ, λα ππνβάινπλ αλάινγε ππεχζπλε
δήισζε.
γ) Να πξνζθνκίδνπλ ζην Δήκν εγγπεηηθή επηζηνιή, φπσο ην ππφδεηγκα πνπ ζα
ρνξεγεί ν Δήκνο, αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Δαλείσλ, πνζνχ αλά κέηξν κήθνπο πξνζφςεσο, ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ πιήξε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη εθφζνλ δελ
πξνεγήζεθαλ δεκηέο ζηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέληα ζην νδφζηξσκα, δεκηέο ζηα πεδνδξφκηα,
παξαιείςεηο πιαθφζηξσζεο πεδνδξνκίνπ θ.ιπ.) θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή
πηζηνπνίεζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ. Σν άλσ πνζφ ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο αλά κέηξν κήθνπο πξνζφςεσο, κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηνπο παξαβηάδνληεο ηελ δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν.
3) Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ
λα ππάξρεη:

α ) Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο, απφ ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο αδείαο.
β) Πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο θαη ηελ εκεξνκελία εθδφζεψο ηεο, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν.
γ) Άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ - νδνζηξψκαηνο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην
Δήκν.
δ) Πεξίθξαγκα ηνπ ρψξνπ πνπ εθηεινχληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο κε πηλαθίδα φηη
απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία.
ηνπο παξαβηάδνληεο ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν
4) ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Δήκνπ ηα εγθεθξηκέλα απφ
ηελ πνιενδνκία ζρέδηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαηαζθεπαζηή
γηα λα κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ εθηεινχληαη. ηνπο παξαβηάδνληεο ηε
δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Σα παξαπάλσ πξφζηηκα επηβάιινληαη εμ' νινθιήξνπ,
ηφζν ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, φζν θαη ζηνλ εξγνιάβν ν νπνίνο ην εθηειεί.
Η κε ηήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 , 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ζπλεπάγεηαη πέξα απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, ηελ θίλεζε δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ησλ
εξγαζηψλ, απφ ην Δήκν.
ΑΡΘΡΟ 23
Άιιεο ππνρξεώζεηο ππεύζπλωλ
1) Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηα πεξηθξάγκαηά ηνπο, πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλα θαηά ηξφπν
αζθαιή γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ.
2) ε πεξίπησζε θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ. Σα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα εγθηβσηίδνληαη κε κέζα πξνζηαζίαο (καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο
θ.ιπ.) γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπο απφ λεξά ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
Ειαθξά πιηθά πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα θ.ιπ.) ζα
πξέπεη λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά, ψζηε λα κελ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα. Σν ίδην ηζρχεη
θαη θαηά ηελ δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ. Γηα κπάδα θαη άρξεζηα πιηθά πνπ
παξακέλνπλ πιένλ ηνπ πελζεκέξνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν, επηβάιιεηαη ην ζρεηηθφ ηέινο
θαηάιεςεο. Αλ παξέιζεη δεθαπελζήκεξν απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο
θαηάιεςεο θαη απηά ηα κπάδα θαη άρξεζηα πιηθά, παξά ηηο ζπζηάζεηο, δελ έρνπλ
απνκαθξπλζεί επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ηελ πεξίπησζε απηή ηα κπάδα απνκαθξχλνληαη
απφ ην Δήκν θαη θαηαινγίδνληαη ηα ζρεηηθά έμνδα ζηνπο ππεπζχλνπο.
3) ε πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ Κνηλσθειείο Οξγαληζκνχο (Ο.Σ.Ε., Δ.Ε.Η.,
Ε.ΤΔ.Α.Π., θ.ιπ.) ή απφ εξγνιάβνπο γηα ινγαξηαζκφ απηψλ, γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή
δηθηχσλ θαη λέα έξγα, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο
λφκνπο πεξί εθηειέζεσο δεκνζίσλ έξγσλ. Οκνίσο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο
αληαλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο, ε ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθήο ηαηλίαο θαη ε θσηεηλή ζήκαλζε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη
πξφζηηκν, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε (εγγπεηηθή επηζηνιή). Οη
ππεχζπλνη ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ ππνρξενχληαη εληφο πελζεκέξνπ απφ ηελ εθηέιεζε
ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ λα απνκαθξχλνπλ ηα πξντφληα εθζθαθήο, ηα άρξεζηα πιηθά θ.ιπ.
θαη λα επαλαθέξνπλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζηελ πξφηεξή ηνπ θαηάζηαζε. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ΑΡΘΡΟ 24
Έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ θαλνληζκνύ
Ο έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γίλεηαη
απφ ηε Δεκνηηθή Αζηπλνκία ζε ζπλεξγαζία κε ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο
θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ/ηελ Δήκαξρν, θαζψο θαη απφ Κξαηηθέο

ή Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Οη θνξείο θαη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο
καο, νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ηηο πην πάλσ Αξρέο γηα ηελ φζν δπλαηφλ, απνηειεζκαηηθή
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Γηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα
θαλνληζκφ ή ζε πεξηπηψζεηο αζάθεηαο θάπνηαο δηάηαμεο, ζα επηιακβάλεηαη ην Δεκνηηθφ
πκβνχιην.
ΑΡΘΡΟ 25
Δπηβνιή θπξώζεωλ
1. Οη παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ λα βεβαηψλνληαη κε εθηειεζηέο πξάμεηο βεβαίσζεο ησλ
έλζηνισλ νξγάλσλ ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ Δεκνηηθψλ Τπαιιήισλ, ζηνπο
νπνίνπο ζα αλαηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα απηή κε απνθάζεηο Δεκάξρνπ. Με ηηο ίδηεο σο άλσ
πξάμεηο - βεβαηψζεηο παξαβάζεσλ ζα επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο θαη ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ πξφζηηκα.
2. Σα έζνδα απφ ηα πξφζηηκα πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ λα πηζηψλνληαη
ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ εθηάθησλ εζφδσλ ηνπ Δήκνπ. Η θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ απηψλ ζα
γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλνληαη θάζε ρξφλν.
3. Ο παξαβάηεο εθφζνλ επηζπκεί, κπνξεί λα αζθήζεη έγγξαθεο αληηξξήζεηο θαηά ηεο
απφθαζεο – βεβαίσζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε ζχληαμε ηεο
έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο θαη επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ζην Δηεπζπληή ηεο
Δηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Δήκνπ, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζίζεη επί
ησλ αληηξξήζεσλ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.
4. Αλ ν παξαβάηεο δελ αζθήζεη αληηξξήζεηο ή αλ νη αζθεζείζεο αληηξξήζεηο απνξξηθζνχλ,
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ην επηβιεζέλ πξφζηηκν ζην Σακείν ηνπ Δήκνπ Αγίνπ
Δεκεηξίνπ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε βεβαίσζε - επηβνιή ηνπ.
5. Καηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ
Δηνηθεηηθνχ Δηθαζηεξίνπ, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο.
ΑΡΘΡΟ 26
Έλαξμε ηζρύνο
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ άξρεηαη κεηά παξέιεπζε δχν (2) κελψλ απφ ηελ
δεκνζίεπζή ηνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ απφ ηνλ Δήκν Αγίνπ Δεκεηξίνπ.
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